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I. Introdução e enquadramento do estágio 
A   realização   do  meu   estágio   na   Farmácia   da   Portela   enquadra-‐‑se   no   plano   curricular   do   5º   ano   do  
Mestrado  Integrado  em  Ciências  Farmacêuticas  da  Faculdade  de  Farmácia  da  Universidade  do  Porto.  
Este  estágio  realizou-‐‑se  entre  os  dias  13  de  maio  e  4  de  junho  de  2013  e  teve  a  duração  de  três  semanas  
ao   contrário   do   inicialmente   planeado   (quatro   meses),   tendo   a   mudança   do   local   de   estágio   se  
relacionado  essencialmente  com  motivos  pessoais.  Não  obstante,   tive  o  acompanhamento  exemplar  e  
atento  por  parte  da  Dra.  Maria  da  Graça  Camarinha  e  o  apoio  de  uma  equipa  formidável  em  relações  
humanas  e  em  capacidade  de  trabalho.  Este  relatório,  embora  breve,  pretende  fazer  um  levantamento  
do  meu   estágio  nesta   instituição   e  documentar   alguns   ensinamentos   apreendidos.  Mesmo  não   tendo  
tido   oportunidade   de   contactar   com   alguns   aspectos   de   relevo   na   Farmácia   Comunitária   como   a  
faturação  ou  organização  de  receituário  e  atendimento  ao  público,  foi  possível  entender  a  importância  
da  interligação  de  funções  e  responsabilidades  no  bom  funcionamento  do  panorama  geral.  

  

II. Apresentação da Farmácia 
A  constituição  da  Farmácia  da  Portela  remonta  ao  séc.  XIX  e  a  sua  direção  técnica  encontra-‐‑se  sobre  a  
responsabilidade  da  Dra.  Maria  da  Graça  Bandeira  Pinto  V.  Camarinha  desde  1979.  Tanta  experiência  
traduz-‐‑se  necessariamente  num  grande  conhecimento  do  modelo  de  negócio  e  da  área  de  atuação  que  a  
Farmácia   se   insere.  A   Farmácia   da   Portela   valoriza   a   área   da   puericultura   e   ortopedia,   havendo  um  
espaço   físico   na   Farmácia   especialmente   destinado   à   exposição   deste   tipo   de   produtos.   Ao   mesmo  
tempo  há  uma  preocupação  na  divulgação  e  promoção  de  produtos  fitoterápicos,  de  dermocosmética  e  
homeopáticos.  A  Farmácia  da  Portela  é  associada  da  Associação  das  Farmácias  de  Portugal.  

  

III. Organização do espaço físico e funcional da farmácia 

 

Localização  
A   Farmácia   da   Portela   localiza-‐‑se   na   Rua   Marquês   Sá   da   Bandeira   nº238,   freguesia   de   Mafamude,  
concelho  de  Vila  Nova  de  Gaia.   Situa-‐‑se  no   centro  urbano  de  Vila  Nova  de  Gaia,   rodeada  de  vários  
espaços  comerciais,  escolas  e  colégios  e  de  diversos  meios  de  transporte  como  autocarros  e  metro,  bem  
como  de  outras  Farmácias  e  parafarmácias.  
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Horário de funcionamento 
O  horário  de  atendimento  ao  público  da  Farmácia  da  Liga  é  permanente.  Este  é  a  grande  característica  
que  torna  a  Farmácia  da  Portela  tão  conhecida  a  nível  municipal,  não  havendo  dúvidas  sobre  o  horário  
de   abertura   ou   fecho.   Estando   aberta   24h   por   dia,   365   dias   por   ano,   a   Farmácia   proporciona   à  
comunidade   uma   garantia   de   segurança   relativamente   à   sua   disponibilidade.   O   horário   cumpre   a  
legislação  em  vigor   introduzida  com  o  Decreto-‐‑Lei  n.º  7/2011,  de  10  de   Janeiro,  que  no  seu  Artigo  4º  
transcreve   que   “as   farmácias   de   oficina   podem   fixar   um   período   de   funcionamento   diário   que   lhes  
permita  estar  abertas  vinte  e  quatro  horas  por  dia,  todos  os  dias  de  semana.”  Este  horário  alargado  não  
implica  qualquer  custo  para  o  utente  que  utiliza  o  serviço  no  horário  noturno  não  originando  qualquer  
acréscimo  de  pagamento  na  dispensa  dos  medicamentos.  De  qualquer   forma,  o  atendimento  noturno  
realiza-‐‑se   via   postigo   à   porta   fechada   como   medida   de   segurança.   Neste   horário   de   abertura   tão  
alargado,   torna-‐‑se   maior   o   acesso   ao   medicamento   e   outros   produtos   e   serviços   da   Farmácia,  
contribuindo  para  que  seja  visto  como  um  serviço  de  maior  valor  para  o  consumidor.  
  

Espaço exterior 
A   fachada   principal   da   Farmácia   segue   as   Boas   Práticas   de   Farmácia   (BPF)   sendo   facilmente  
identificável   pela   presença   de   um  dístico   luminoso   indicativo   da   palavra   “farmácia”   e   de   uma   cruz  
verde   também   iluminada.   Esta   sinalização   iluminada   particularmente   importante   na   sinalização   do  
funcionamento  noturno.  
Existe   uma   porta   de   entrada   principal,   permanentemente   aberta   durante   o   funcionamento   e   cinco  
montras  que  variam  de  conteúdo  sazonalmente  de  acordo  com,  a  apresentação  de  um  novo  produto  ou  
a  época  do  ano.  Os  pontos  relativos  ao  espaço  exterior  cumprem  as  obrigações  dispostas  no  artigo  28º  
do  DL  n.º  307/2007.  
 

Espaço interior 
As   instalações   da   Farmácia   da   Portela   compreendem   três   pisos,   sendo   que   o   piso   0   se   destina  
essencialmente   para   o   atendimento   ao   público   existindo   também   algum   armazenamento   de  
medicamentos  e  o  laboratório,  no  piso  imediatamente  abaixo  encontra-‐‑se  o  armazém  e  no  piso  superior  
existem  gabinetes  que  são  utilizados  na  prestação  de  alguns  serviços  diferenciados.  
O  ambiente  de  trabalho  é  adequado  para  o  armazenamento  de  medicamentos  à  temperatura  ambiente,  
(quando  não  há  a  necessidade  de  armazenamento  num  regime  de  frio).  Há  termómetros  e  medidores  
de   humidade   em   pontos   específicos   da   farmácia   que   obrigam   a   uma   leitura   diária   desses   valores   e  
posterior   anotação   para   manter   um   registo   frequente   destes   parâmetros   tão   importantes   para   a  
manutenção  das  devidas  condições  da  medicação.  
  
Área de atendimento ao público 
A  área  de  atendimento  ao  público  é  composta  por  sete  postos  de  atendimento  individualizados  e  por  
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uma   exposição   de   produtos   dispersa   em   prateleiras   ao   longo   da   farmácia.   Além   disso   existe   uma  
secção   de   exposição   e   armazenamento   de   dispositivos   médicos   (essencialmente   ortopédicos)   e  
puericultura.  Não  existe  nenhuma   ferramenta  de   controlo  de  ordem  de  atendimento,   levando  a  uma  
organização  natural  dos  clientes  de  forma  ordeira.  Está  presente  também  uma  balança  e  um  aparelho  
de  medição   de   tensão   arterial.   A  medicação   de   dispensa  mais   recorrente   encontra-‐‑se   organizada   na  
esmagadora   maioria   por   forma   farmacêutica   em   gavetas   próximas   dos   balcões   de   atendimento.  
Distinguem-‐‑se      comprimidos/cápsulas,   pós,   suspensões/soluções,   colírios,   semissólidos   e   depois   por  
outro  critério  aparecem  os  medicamentos  de  uso  veterinário  e  fitoterápicos.  
  
Gabinete de atendimento personalizado 
É  um  espaço  localizado  num  plano  atrás  dos  balcões  de  atendimento.  Além  de  um  espaço  que  valoriza  
a   confidencialidade   quando   necessário   num   atendimento  mais   sensível,   serve   essencialmente   para   a  
administração  de  injetáveis  e  a  perfuração  de  orelhas.  
  
Área de apoio ao atendimento/recepção e validação de encomendas 
Proximamente  à  área  de  atendimento  ao  público  existe  o  local  onde  são  realizadas  as  encomendas  aos  
fornecedores  COFANOR,  COOPROFAR,  OCP  e  Alliance  Healthcare.     Aqui  também  se  faz  a  recepção  
das  mesmas   sendo  que  o  produto   é   encaminhado  para  os  diferentes   espaços  de   armazenamento.  As  
encomendas  diárias   ficam  a   cargo  da  direção   técnica  ou  alguém  nomeado  para   esse   fim,  mas  não   se  
reservam   apenas   a   este   método;   utilizando   o   telefone   eram   facilmente   encomendados   produtos  
específicos,  fruto  de  pedidos  especiais  de  clientes.  Localiza-‐‑se  também  aqui  um  frigorífico  de  porta  de  
vidro  para   armazenamento  de  medicamentos   entre   2   –   8ºC.  Aqui  verifica-‐‑se   e  processa-‐‑se   também  a  
recepção  de  encomendas  e  gestão  de  devoluções.  

  
Gabinete da Direção Técnica 
É   um   espaço   de   trabalho   reservado   à   Dr.ª   Graça   Camarinha   que   aqui   recebe   os   delegados   de  
informação  médica   ou   outros   representantes   dos   fornecedores.   Várias   vezes   tive   a   oportunidade   de  
reunir   com   a   Dr.ª   Graça   neste   espaço,   como   de   resto   era   frequente   com   os   restantes   colaboradores,  
discutindo  as  tarefas  que  me  foram  atribuídas.  Assim  eram  delegadas  tarefas  e  assegurado  um  sistema  
de  comunicação  interna  eficaz.  

  
Sala de conferência de receituário 
Nesta  sala  se  processam  todos  os  processos  de  separação  e  conferência  de  receituário  ao  longo  do  mês  e  
também  tomam  lugar  os  trabalhos  de  apoio  administrativo-‐‑financeiros,  realizados  por  um  profissional  
cujas  funções  são  essenciais  à  boa  saúde  financeira  da  Farmácia.    
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Armazém  
No   piso   inferior   existe   um   espaço   de   armazenamento   de   grandes   encomendas   e   excedentes   que  
completam  o  stock  total  da  Farmácia  da  Portela.  O  sistema  de  armazenamento  respeita  as  regras  First  
Expired,  First  Out  (FEFO)  e  First  In,  First  out  (FIFO),  para  haver  rotatividade  completa  dos  produtos  e  
para  que  um  produto  com  o  prazo  de  validade  mais  curto  e  que  chegaram  primeiro  à  farmácia  seja  o  
primeiro  a  ser  dispensado.    
  

Laboratório 
O  Laboratório  localiza-‐‑se  proximamente  ao  gabinete  da  direção  técnica  no  qual  se  trabalha  diariamente  
na   preparação   oficinal   de   medicamentos   manipulados.   Também   aqui   se   armazenam   as   matérias-‐‑
primas  e  material  de  armazenamento,  usadas  na  preparação  dos  mesmos,  em  armários  próprios.  Existe  
ainda  uma   área  destinada   à   limpeza  do  material   de   laboratório,   bem   como  uma  prateleira   onde   são  
guardados  todos  os  registos  de  manipulados  e  material  de  apoio.  O  laboratório  da  Farmácia  da  Portela  
cumpre  o  disposto  na  Deliberação  nº  1500/2004,  de  7  de  Dezembro  tendo,  entre  outros,  o  equipamento  
de   laboratório   considerado   obrigatório:   Alcoómetro,   almofarizes   de   vidro   e   porcelana,   balança   de  
precisão  sensível  ao  miligrama,  banho  de  água  termostatizado,  cápsulas  de  porcelana,  copos  de  várias  
capacidades,  espátulas  metálicas  e  não  metálicas,  funis  de  vidro,  matrazes  de  várias  capacidades,  papel  
de   filtro,  papel   indicador  pH  universal,   pedra  para   a  preparação  de  pomadas,  pipetas  graduadas  de  
várias  capacidades,  provetas  graduadas  de  várias  capacidades,   tamises  FPVII  com  abertura  de  malha  
de  180mcm  e  355mcm  (com  fundo  e  tampa,  termómetros  (escala  mínima  até  100ºC)  e  vidros  de  relógio.  
  

IV. Sistema informático 
O  sistema  informático  da  Farmácia  da  Portela  é  uma  nova  plataforma  que  se  encontrava  recentemente  
adoptado  no  momento  do   início  do  meu  estágio  denominado  de  4Care  Digital.  Cada  colaborador  da  
farmácia  possui  um  código  próprio,  confidencial  e  intransmissível  que  lhe  permite  aceder  à  utilização  
do   sistema   informático   da   Farmácia.   Esse   código   é   solicitado   automaticamente   quando   a   sessão   é  
iniciada  em  cada  computador  identificando  as  atividades  realizadas  por  cada  colaborador.  

  

V. Encomendas e aprovisionamento 
  

Recepção e conferência das encomendas 
Na  recepção  de  uma  encomenda  é  necessário  verificar  o  documento  de  identificação  que  a  acompanha,  
por  forma  a  garantir  que  esta  realmente  se  destina  à  Farmácia  da  Portela  e  que  cumpre  um  pedido  de  
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encomenda  previamente  feito.    
Retiram-‐‑se   primeiramente   os   produtos   destinados   ao   frigorífico,   que   vêm   temporariamente  
acondicionados   em   recipientes   com  dispositivos   refrigerados   e   colocam-‐‑se  os  mesmos   em  prateleiras  
com   a   designação   “Em   recepção”   já   dentro   do   frigorífico.   De   seguida,   reúnem-‐‑se   as   guias   de  
remessa/facturas   (onde   consta:   identificação   do   fornecedor   (nome,   morada,   telefone   e   número   de  
contribuinte).   No   sistema,   e   após   a   introdução   do   respectivo   número   de   guia/factura,   procede-‐‑se   à  
leitura   óptica   de   todos   os   produtos   da   encomenda,   verificando-‐‑se   simultaneamente   o   estado   de  
conservação  das  embalagens  e  os  prazos  de  validade.  
Confirmando  no  final  que  o  valor  da  factura  corresponde  ao  valor  apresentado  no  sistema  no  fim  deste  
processo,   pode   terminar-‐‑se   a   recepção   da   encomenda.   Caso   contrário   deverá   ser   detectado   o   erro   e  
tomar  as  medidas  necessárias  à  sua  correção.  Na  presença  de  alguma  não  conformidade  detectada  na  
encomenda,  esta  deverá  ser  dada  a  conhecer  ao  fornecedor  logo  que  possível.  
Durante   o   período   do  meu   estágio   na   Farmácia   da   Portela,   dei   entrada   de   apenas   uma   encomenda  
autonomamente,  mas  pela  sua  simplicidade  não  consegui  contactar  com  grandes  pormenores  da  ordem  
dos  medicamentos  psicotrópicos  e  estupefacientes,  ou  então  definição  de  margens  de  lucro.    
  
  

Devoluções 
No   sistema   informático   da   Farmácia   da   Portela   é   possível   criar   uma   nota   de   devolução   que   irá  
acompanhar   o   processo   enquanto   este   se   encontrar   em   trânsito.   Esta   pode   ser   efectuada   no   caso   de  
faturação   de   um   produto   não   encomendado   ou   encomendado   por   engano,   não   conformidade   do  
produto,  pedido  de  recolha  pelo  INFARMED  ou  empresa  produtora,  haver  um  prazo  de  validade  que  
se   encontra   próximo   do   fim,   ou   graças   à   revisão   anual   de   preços.   A   devolução   do   produto   é  
acompanhada   de   dois   exemplares   da   nota   de   devolução   onde   consta   o   nome   do   laboratório,   a  
identificação  dos  produtos  devolvidos,  o  motivo  da  devolução  e  a  referência  ao  número  da  factura  da  
respectiva  encomenda.  É  emitido  um  terceiro  exemplar  que  fica  na  farmácia  até  à  chegada  da  nota  de  
crédito.  Todas  a  notas  de  devoluções  são  carimbadas  e  devidamente  assinadas.  Caso  não  seja  aceite  a  
devolução,  o  produto  é  integrado  nas  quebras  do  ano  respectivo. 
  

VI. Gestão de stocks 

 

Controlo de prazos de validade 
De  forma  a  permitir  um  controlo  apertado  de  prazos  de  validade  dos  produtos,  e  para  que  estes  com  
validade  curta  sejam  processados  como  devoluções  são  emitidas  listas  a  partir  do  sistema  informático  
que  descrevem  os  produtos  que  irão  expirar  a  sua  validade.  Essa  procura  e  detecção  de  produtos  é  feita  
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de   forma   manual,   e   estes   são   retirados.   No   final,   as   validades   são   corrigidas   novamente   junto   do  
sistema  informático  para  a  validade  do  produto  imediatamente  a  seguir,  possibilitando  a  continuidade  
do   controlo   das   validades.   Durante   o   período   que   estive   na   Farmácia   da   Portela   pude   realizar   o  
controlo  de  validades  de  produtos  referente  a  dois  meses.    

Localizações 
Em  todo  o  espaço  exterior  encontram-‐‑se  expostos  um  elevado  volume  de  produtos  ao  longo  de  todas  as  
paredes  da  farmácia.  Esses  expositores  são  identificados  individualmente  por  um  código  e  esse  código  
deverá  estar  constar  nas  fichas  de  todos  os  produtos  expostos,  associando  a  localização  do  produto  no  
espaço   externo   e   assim   facilitar   a   sua   procura   pelos   colaboradores.   Devido   à   mudança   recente   do  
sistema  informático  da  farmácia,  os  produtos  em  exposição  não  tinham  essa  definição  identificada  na  
ficha   de   produto   e   procedi   à   definição   da   sua   localização   em   todos   eles.   Foi   um   trabalho   bastante  
moroso,  mas   que   é   de   importância   extrema   ao  melhor   funcionamento   do   atendimento   pela   elevada  
quantidade  de  produtos  em  exposição.  

VII. Meias de descanso e compressão 
Pela   necessidade   de   reorganização   da   secção   das   meias   de   descanso   e   de   compressão   existente   da  
Farmácia   da   Portela,   aprendi   bastante   sobre   as   características   das   diferentes   opções   dentro   desta  
solução  de  mercado.  Graças  a  um  acompanhamento  próximo  da  Dr.ª  Graça  clarifiquei  alguns  conceitos  
referentes   ao   uso   e   função   destes   dispositivos   médicos,   nomeadamente   a   diferença   entre   meias   de  
compressão  e  de  descanso:  As  meias  de  descanso  servem  principalmente  para  prevenir  varizes,  aliviam  
as   dores   ligeiras   de   pernas   pesadas   e   ajudam   na   retenção   de   líquidos.   Por   isso   mesmo,   não   são  
consideradas  como  um  meio  auxiliar  medicinal.  Por  outro   lado  as  meias  de  compressão   já  devem  ter  
um  efeito   terapêutico.  As  meias  de  compressão  fazem  diminuir  o  diâmetro  da  meia  pela  pressão  que  
exercem  (e  apesar  do  que  se  pensa  comummente,  não  deve  ser  doloroso  ou  incómodo  o  seu  uso).  Esta  
redução  de  diâmetro   faz  com  que  o  sangue  circule  mais  rapidamente  dentro  dos  vasos,   impedindo  a  
formação  de  trombos  e  fornecendo  uma  sensação  de  alívio  rápido.  

As  diferentes  classes  de  compressão  encontram-‐‑se  entre  as  classes  I  e  IV  e  distinguem  se  pela  força  da  
compressão  desde  uma  compressão  mais  suave  compressões  fortes  e  extrafortes.  A  pressão  pode  variar  
entre  18-‐‑21  mmHg  e  49  mmHg  ou  superior  entre  as  diferentes  classes  e  cada  uma  delas  destinam-‐‑se  a  
diferentes   situações.   Enquanto   que   a   classe   I   se   aplica   na   prevenção   em   casos   de   pernas   cansadas   e  
pesadas  por  longos  períodos  de  tempos  em  pé  e  gravidez,  no  outro  extremo  as  compressões  extrafortes  
podem  destinar-‐‑se  a  doentes  com  tumefacções  muito  pronunciadas  ou  linfedema.  Na  sua  generalidade  
são  prescritas  meias  de   compressão   classe   II,   para  veias   varicosas  pronunciadas,   pernas   inchadas   ou    
após  cirurgia  e  veias  varicosas  durante  gravidez.    
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Dependendo  da  necessidade  compressiva  e  do  progresso  do  dano  varicoso,  são  utilizadas  meias  com  
diferentes  comprimentos.  Na  grande  generalidade  dos  casos  utilizam-‐‑se  meias  até  ao  joelho,  até  à  raiz  
da  coxa  e  collants  com  variações  para  grávidas  e  homens.  O  seu  uso  deverá  ser  diário  para  obtenção  de  
melhores  resultados  e  carece  de  um  cuidado  extra  com  o  estado  da  pele  das  pernas,  especialmente  no  
caso  das  meias  até  à  raiz  da  coxa  que  se  fixam  geralmente  com  o  apoio  de  faixas  de  silicone:  esta  fixação  
só  é  máxima  se  a  pele  se  encontrar  íntegra  e  devidamente  hidratada.    

  

VIII. Conclusão 
Terminado   o   estágio   que   teve   a   duração   de   três   semanas,   posso   constatar   que   cumpri   todos   os  
objectivos   e   desafios   que  me   foram   sendo  propostos      quer   pela   direção   técnica,   quer   pelos   restantes  
colaboradores.  Permitiram-‐‑me  compreender  e  assimilar  como  se   trabalha  numa  farmácia  comunitária  
naquilo  que  baseia  o  atendimento  e  a  importância  que  isso  tem  como  base  ao  bom  funcionamento  da  
Farmácia.  É  importante  a  valorização  de  todos  os  profissionais  que  aqui  trabalham,  sendo  que  todos  os  
processos  dependem  de  um  bom  equilíbrio  dentro  da  equipa.  

A  Farmácia  da  Portela  é  um  espaço  com  história,  mas  ao  mesmo  tempo  voltada  para  o  futuro.  A  sua  
equipa  conta  com  colaboradores  com  bastante  experiência  e  com  jovens  profissionais  que  conferem  um  
toque  de  modernidade  a  todo  o  funcionamento  da  farmácia.  

O   acesso   ao   medicamento   e   serviços   de   saúde   prestados   pela   farmácia   está   muito   dependente   do  
horário  de  abertura  das   farmácias.  Dessa   forma  acaba  por   ser  um  dos   indicadores  da  qualidade  com  
um   peso   significativo   na   visão   do   cliente/utente   e   a   Farmácia   Portela   acaba   por   se   destacar  
significativamente  neste  ponto.    
Embora  curto,  o  meu  estágio  neste  espaço  foi  bastante  rico  e  gratificante,  e  a  toda  a  equipa  da  Farmácia  
da   Portela   o   devo   isso.   Pude   aprender,   mas   acima   de   tudo   apreender   muitos   conceitos   que   são  
abstractos  nas  salas  de  aulas  da  faculdade  e  iniciar  assim  aquela  que,  espero,  será  a  minha  profissão  por  
muitos  anos.      
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Abreviaturas 
 

 

 

ANF - Associação Nacional das Farmácias  

ARS - Administração Regional de Saúde  

APCER - Associação Portuguesa de Certificação 

BPF – Boas práticas de Farmácia 

CEDIME – Centro de Documentação e Informação de Medicamentos 

CIAV - Centro de Informação Antivenenos 

CIM - Centro de Informação do Medicamento  

CNP - Código Nacional Português   

DL – Decreto Lei 

DSM – Dispensador Semanal da Medicação 

DT – Direção Técnica 

EMA - European Medicines Agency  

hCG - Gonadotrofina coriónica humana 

INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 

IVA - imposto de valor acrescentado 

LEF – Laboratório de Estudos Farmacêuticos  

PVF - Preço de venda à farmácia (PVF) 

PVP - Preço de venda ao público (PVP). 

MNSRM - Medicamentos Não Sujeitos a Receita Medica  

MSRM - Medicamentos Sujeitos a Receita Medica (MSRM) 

RCM – Resumo das Características do Medicamento 

Valormed - Sociedade responsável pela gestão dos resíduos de embalagens e medicamentos fora de 

uso 
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I. Introdução 
O estágio em farmácia de oficina é um espaço de reflexão acerca das competências adquiridas no 

decorrer de cinco anos de formação, adequando e direcionando este conhecimento para as novas 

funções que prontamente viremos a desempenhar. Apresenta-se como outra ferramenta de formação 

de profissionais competentes e qualificados para o exercício de um ofício, e mais que colocar em 

prática conhecimentos adquiridos, permite o contacto com uma realidade pragmática e com os 

princípios éticos e deontológicos da profissão.  

Proponho-me a descrever neste documento a realidade da Farmácia da Liga e as atividades que 

desenvolvi ao longo do meu período de estágio, e acima de tudo deixar claro o meu ponto de vista e a 

noção de perspectiva que ganhei sobre todo o processo. Além de todos os conhecimentos adquiridos, 

foi o desenvolvimento desta capacidade crítica que mais valorizo no meu percurso enquanto 

estagiário.  

 

II. História e Apresentação da Farmácia 
A Farmácia da Liga baseia a sua existência na sua entidade fundadora, a  Liga das Associações de 

Socorro Mútuo de Vila Nova de Gaia.  Esta farmácia foi a segunda a nível nacional a ser fundada por 

uma instituição mutualista. Depois da sua abertura a 23 de julho de 1905, é de salientar a 

reformulação levada a cabo em 1998 que modernizou todo o espaço físico da farmácia dotando-a de 

grandes meios técnicos. Desde esse momento, a produtividade e rentabilidade do serviço foram 

aumentadas significativamente dotando a farmácia de um relevo considerável a nível local e até 

mesmo nacional. 

É atualmente uma das farmácias mais movimentadas do concelho e prima pelo atendimento de grande 

qualidade que presta, juntamente com o conforto oferecido pelos mais de 700m2 disponibilizados para 

o serviço farmacêutico. Ademais, a constituição de uma equipa de pessoal preparado e especializado 

sob uma direção técnica qualificada mostra ser uma imagem de marca que prima pela qualidade e 

simpatia, não fosse a tagline da marca, “Farmácia da Liga” – saúde e um sorriso. 

A Farmácia da Liga apresenta hoje um extenso leque de serviços: dispensa semanal da medicação 

(DSM), recolha de medicamentos fora de uso, promoção de terapêuticas de cessação tabágica, ações 

de formação para o público e escolas, rastreios, serviços de ótica e um serviço de atendimentos 

diretamente ao exterior em veículos – “Farmadrive”. Valoriza a área da dermocosmética, com um 
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acompanhamento por colaboradores altamente qualificados na área, com elevado destaque também 

dos produtos fitoterápicos, de puericultura, homeopáticos, veterinários e ortopédicos. 

III. Organização do espaço físico e funcional da farmácia 

1) Localização  
A Farmácia da Liga localiza-se na Rua Marquês Sá da Bandeira nº334, freguesia de Mafamude, 

concelho de Vila Nova de Gaia. Está inserida no edifício da Liga das Associações de Socorro 

Mútuo de Vila Nova de Gaia, partilhando o espaço com a Clínica da Liga, Clínica de Estética da 

Liga e os serviços administrativos da própria instituição. Situa-se no centro urbano de Vila Nova de 

Gaia, próxima de vários meios de transporte como autocarros e metro e diversos espaços 

comerciais, escolas e colégios. 

2) Horário de funcionamento 
O horário de atendimento ao público da Farmácia da Liga é das 8.00h-24.00h, em dias da semana 

e das 9.00h-20.00h ao sábado. Aos domingos encontra-se encerrada. O horário cumpre a 

legislação em vigor sob a forma do Decreto-Lei n.º 53/2007, de 8 de Março, que sofreu alterações 

pelo Decreto-Lei n.º 7/2011, de 10 de janeiro e mais recentemente pelo Decreto-Lei n.º 172/2012 

de 1 de Agosto. O funcionamento em regime permanente ocorre de vinte em vinte dias, conforme 

calendarizado previamente em coordenação com a Associação Nacional das Farmácias (ANF) e 

Administração Regional de Saúde (ARS). O atendimento noturno de permanência é feito através 

do espaço “Farmadrive” via postigo, ou na parte da frente da mesma. 

 

3) Espaço exterior 
O frontão principal da farmácia é apelativo em grande parte pela dimensão das montras que 

dispõe. Seguindo as Boas Práticas de Farmácia (BPF), é facilmente identificável pela presença de 

um dístico indicativo do nome da farmácia e de uma cruz verde iluminada. Existem duas grandes 

portas de entrada térreas, permanentemente abertas durante o funcionamento, o que facilita em 

grande parte a acessibilidade por parte de utentes de mobilidade reduzida sem necessidade da 

adequação com rampas de acesso. Na montra central estão visíveis uma placa identificativa da 

Direção Técnica assim como o horário de funcionamento da farmácia e os dísticos da informação 

da proibição de fumar, proibição da entrada de animais, da existência de vigilância interna, da 

colaboração com a Valormed e da acessibilidade facilitada a pessoas com deficiência. Também lá 

se encontra em exposição o quadro do regime permanente das farmácias de serviço de Vila Nova 
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de Gaia.  As restantes montras variam sazonalmente de acordo com alguma atividade 

promocional a decorrer, a apresentação de um novo produto ou até a divulgação de serviços e 

projetos da Farmácia. Todos estes pontos relativos ao espaço exterior cumprem as obrigações 

dispostas no artigo 28º do DL n.º 307/2007. 

 

4) Espaço interior 
As instalações da Farmácia da Liga compreendem dois pisos, sendo que o que se encontra ao 

nível da rua se direciona essencialmente para o atendimento ao público e um dispositivo de 

armazenamento robótico e o piso imediatamente abaixo engloba o armazém, o laboratório e o 

auditório.  

O ambiente de trabalho é adequado para o armazenamento de medicamentos à temperatura 

ambiente, garantido por um sistema de ar condicionado (quando não há a necessidade de 

armazenamento num regime de frio). Todo este ambiente (temperatura e humidade) é controlado 

através de um plano de monitorização e medição registado por um total de cinco sondas em 

espaços diferentes. A farmácia opera em condições atmosféricas de ruído adequado à execução 

das suas atividades e ao bem estar dos utentes e colaboradores. As condições de higiene e 

limpeza das instalações são asseguradas através de procedimentos de limpeza que documentam 

a frequência, os métodos e materiais a utilizar e o circuito de eliminação de resíduos. 

 

4.1 Área de atendimento ao público 
Esta é a zona mais movimentada e ampla da Farmácia, por ser aquela com que o cliente contacta 

diariamente. Caracteriza-se pela existência de 14 postos de atendimento individualizados, com a 

devida privacidade, e por uma exposição de produtos bastante significativa. 

A ordem de atendimento é definida por um sistema de senhas estabelecidas com quatro 

diferentes graus de prioridade: A – atendimento geral; B – atendimento prioritário; C – atendimento 

direcionado para cosmética; D – atendimento direcionado para ótica. Para anúncio das senhas a 

farmácia dispõe de dois ecrãs que ao mesmo tempo que divulgam clipes multimédia 

promocionais, indicam a ordem e local de atendimento.  Na área interior relativamente aos balcões 

encontram-se expostos essencialmente MNSRM, produtos de alimentação infantil, puericultura, 

óptica e cosmética. Encontram-se aqui também as saídas de distribuição do sistema robótico de 

armazenamento. Na área exterior aos balcões encontram-se mais produtos expostos, cuja rotação 

é maior e encontram-se dispostos atendendo a características sazonais. Estando mais próximos 

do utente esperam captar a atenção mais eficazmente e ao mesmo tempo permitir um contacto 
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mais próximo deste com o produto. Qualquer dos artigos expostos encontra-se meticulosamente 

organizado de forma lógica e estudada. 

Está presente também uma balança que regista o peso, altura, IMC e calcula a percentagem de 

massa gorda do utilizador. Pela farmácia estão também disponíveis determinados folhetos 

informativos, previamente aprovados pela Direção Técnica que visam apelar à consciencialização 

por parte da população para determinados temas. Entre eles encontram-se os incluídos no projeto 

iSaúde da ANF e a própria revista da Associação. 

 

4.2 Gabinete de atendimento personalizado 

É um espaço localizado também no piso térreo, de fácil acesso, onde pode ser levado a cabo um 

diálogo mais privado e personalizado a pedido do utente. Além de um espaço que valoriza a 

confidencialidade, serve também como local para a determinação de parâmetros bioquímicos, 

medição da pressão arterial, realização de rastreios pontuais, consultas de nutrição e perfuração 

de orelhas. 

 

4.3 Gabinete de dermocosmética 
Caracteriza-se por ser um espaço, não de uso diário, mas de apoio a atividades promocionais de 

certas marcas de produtos cosméticos e dermofarmacêuticos. Regularmente a farmácia recebe 

promotoras de diferentes marcas que oferecem às clientes habituais e possíveis futuras clientes, 

serviços de intervenção estética chamados “mini faciais”, funcionando como uma demonstração 

educativa onde a cliente aprende a utilizar melhor os produtos. Além da adesão ser francamente 

positiva, é uma ferramenta importante na fidelização e esclarecimento de dúvidas específicas dos 

clientes na área da cosmética. 

4.4 Área de apoio ao atendimento/recepção e validação de encomendas 

Este espaço é contíguo à área de atendimento ao público e caracteriza-se essencialmente por ser 

um espaço de trabalho complementar ao serviço ao balcão, estando dotado de dois computadores 

(um deles centralizando as encomendas instantâneas a dois dos fornecedores) , de uma 

impressora/fotocopiadora, quatro telefones, arquivo de documentos de acesso rápido, e 

armazenamento de impressos e folhetos informativos, e um frigorífico de porta de vidro para 

armazenamento de medicamentos entre 2 – 8ºC. Neste espaço também se processa a recepção 

de encomendas, gestão de devoluções, atualizações de stock, elaboração de orçamentos em 

ótica, quebras e algumas tarefas de gestão e faturação. 

Existe neste espaço um termohigrómetro que regista e centraliza toda a informação recolhida na 
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farmácia sobre a temperatura e humidade registada pelas diferentes sondas. 

Aqui encontra-se o robot com capacidade para aproximadamente 40.000 embalagens e um 

dispositivo complementar de armazenamento automático que o fornece vulgarmente denominado 

prolog. Estão presentes também uma série de gavetas deslizantes de elevada capacidade que 

armazenam determinados medicamentos organizados alfabeticamente: uns que não podem ser 

armazenados no robot por serem produtos de embalagem irregular e outros por conveniência, 

como os xaropes. Neste mesmo local encontram-se  grande parte dos produtos de uso veterinário, 

de nutrição especial e produtos reservados. 

4.5 Gabinete da Direção Técnica 

É um espaço de trabalho reservado à Dr.ª Ana Rita Miranda de Sá Pereira que aqui recebe os 

delegados de informação médica ou outros representantes dos fornecedores. Este espaço 

destina-se a ser usado como local de reunião com colaboradores e na preparação de planos de 

intervenção na farmácia. 

4.6 Espaços de armazenamento específico 
Existem dois quartos para o armazenamento específico de produtos: um direcionado para leites 

infantis e de crescimento, e outro direcionado para produtos ortopédicos e outros dispositivos 

médicos. São locais de armazenamento temporário que facilitam um acesso mais rápido a este 

tipo de produtos, sem necessidade de recorrer ao armazém central localizado no piso inferior. 

 

4.7 Sala separação de receituário/Farmadrive 
Aqui se realiza a separação e organização de receituário. Devido à elevada quantidade de 

prescrições médicas com que a Farmácia da Liga lida mensalmente, na ordem das 12.000 

unidades, uma organização cuidada revela-se crucial. Dessa forma aqui se encontra separado o 

receituário em recipientes identificativos das diferentes fases  de tratamento dos documentos. 

No mesmo espaço procede-se também ao serviço de atendimento a veículos, “Farmadrive”, onde 

estão presentes dois postos correspondentes a duas janelas para o exterior. Pretende-se que seja 

um atendimento mais cómodo para utentes que não têm tanta disponibilidade ou tempo para 

visitar a farmácia, o que faz com que ao mesmo tempo se perca um pouco da proximidade e 

contacto com o utente. 

 

4.8 Biblioteca/Sala de descanso 

O fácil acesso à bibliografia obrigatória encontra-se estabelecido pelo Decreto Lei n.º 307/2007, de 

31 de agosto), e a Farmácia da Liga dispõe de um local onde toda essa informação objectiva  e 
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atualizada se encontra presente. Aqui se encontram presentes publicações como o Prontuário 

Terapêutico (última edição), a Farmacopeia Portuguesa, o Formulário Galénico Nacional, os 

Estatutos da Ordem dos Farmacêuticos, o Código de Ética da Ordem dos Farmacêuticos, o 

Manual da Gestão da Qualidade e outra bibliografia científica pertinente. 

Este mesmo espaço é também uma sala de lazer e descanso para os colaboradores e estão 

presentes algumas informações de importância para a equipa, como forma informal de partilha de 

informação generalizada entre todos. 

 

4.9 Armazém  

No piso inferior existe um espaço de armazenamento maioritário e entrada de grandes 

encomendas. Todos os produtos que não estão armazenados nos locais acima descritos podem 

ser encontrados aqui, organizados por uma ordem lógica referente ao uso terapêutico do produto.  

As encomendas de maiores dimensões , e que normalmente são armazenadas neste espaço, são 

conferidas e identificadas no sistema também aqui.  

4.10 Laboratório 

Este espaço será melhor desenvolvido no capítulo IX. Laboratório e os medicamentos 

manipulados. 

4.11 Auditório 
O auditório é um espaço comum tanto à Farmácia como à própria Liga das Associações e é 

utilizado frequentemente quer das ações de formação integradas nos planos de promoção para a 

saúde, quer em formações internas. É um espaço bastante agradável, dotado de todos os meios 

técnicos para apresentações e exposições com capacidade para cerca de 90 pessoas. 

 

5) Utentes 
Os utentes que frequentam a Farmácia da Liga formam um grupo bastante heterogéneo sem 

nenhuma tendência comercial relevante, a não ser a sua real pluralidade. Há um grande grupo de 

clientes fidelizados e habituais, mas por outro lado é bastante notório o número de utentes que 

contactam com a farmácia pela primeira vez.  Pode referir-se que a população mais idosa com 

medicação crónica procura preferencialmente a Farmácia da parte da manhã e tarde, e no período 

noturno há uma maior tendência para o atendimento de clientes com situações agudas/pontuais. 

Ao mesmo tempo, a secção dermocosmética e de óptica tem um padrão de procura irregular que 

se explica em grande parte por esta grande afluência de grupos populacionais bem diversos nos 
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diferentes períodos do dia. O tipo de atendimento prestado também sofre pequenas flutuações, 

sendo mais provável realizar um atendimento relativo a um aconselhamento farmacêutico da parte 

da tarde/noite quando comparado com um atendimento da manhã. 

Acredito que esta diferença de perfil bastante significativa entre os utentes é potenciada graças ao 

elevado número de utentes que procura a Farmácia da Liga. Saliento que se destaca mesmo um 

grupo particular de utentes que não são residentes na área de ação da Farmácia, mas que se 

deslocam propositadamente graças a uma fidelização assente na confiança e reconhecimento da 

qualidade dos serviços prestados. 

6) Recursos humanos 
A equipa de colaboradores é constituída por vinte e três profissionais que dividem em diferentes 

funções: direção técnica, apoio administrativo e financeiro, farmacêutico adjunto de substituição, 

farmacêutico adjunto, farmacêutico, ajudante técnico/técnico de farmácia e pessoal de apoio e 

limpeza. Esta é uma equipa motivada, empreendedora, forte em relações internas e altamente 

competente nas áreas em que exerce as suas funções. Essa competência é definida por 

requisitos mínimos nas vertentes académicas, de formação específica e experiência profissional. 

Estão definidos requisitos mínimos para os recursos humanos da Farmácia que se prendem em 

grande parte com as responsabilidades que cada colaborador tem a seu cargo. 

Estão nas responsabilidades da farmacêutica diretora-técnica supervisionar, responsabilizar, 

verificar e avaliar a qualidade do desempenho relativo às atividades delegadas nos colaboradores. 

De um outro ponto de vista, as responsabilidades exclusivas de farmacêuticos dentro da Farmácia 

da Liga são: o contato com os profissionais de saúde, o controlo de estupefacientes e 

psicotrópicos, o contato com o Centro de Informação do Medicamento (CIM), a gestão da 

formação dos colaboradores, a gestão das não-conformidades e produto não-conforme, a gestão 

das reclamações e ações corretivas e preventivas; a gestão da avaliação da satisfação dos 

doentes; a gestão geral da farmácia. 

 

7) Comunicação interna 
A comunicação interna entre colaboradores é uma ferramenta crucial para o desenvolvimento de 

um método de trabalho em equipa que torne todos os processos o fluidos e contribui para um 

melhor funcionamento de toda a estrutura. Dessa forma a Farmácia utiliza essencialmente três 

meios de comunicação interna: um quadro de informação localizado na zona de descanso, 
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reuniões internas e a circulação de documentos, circulares e publicações. A utilização de uma 

caixa de email institucional por cada colaborador facilita a troca desses documentos e informações 

e faz uma ligação bastante próxima dentro de uma equipa tão grande com horários de trabalho tão 

distintos. Os destinatários destas ações de comunicação interna são selecionados de acordo com 

a relevância de cada assunto. 

8) Comunicação externa 
A Farmácia da Liga tem uma perfil institucional moderno e vanguardista, pelo que a comunicação 

ao exterior da atividade da farmácia adquire uma relevância extrema no mundo globalizado do em 

que vivemos. A preocupação com as atividades promocionais e atividades de educação para a 

saúde ganham outra força quando divulgadas eficazmente à comunidade, e isto é um foco de 

atenção no seio da Farmácia. Uma planificação anual das montras e gôndolas com o objectivo de 

educar para a saúde tem um impacto maior comparativamente a uma disposição não planeada. 

Além disso a presença nas redes sociais e dinamização de concursos e passatempos tem 

mostrado um dinamismo que capta novos públicos. Dou o exemplo do “Passatempo Fotografia de 

Verão” que ofereceu um prémio no valor de 100€ em serviços na Farmácia à fotografia mais 

votada. Participaram 36 clientes e esta ação permitiu uma divulgação considerável da farmácia e 

da sua atividade em meios digitais. Esta proximidade com um cliente jovem e adaptado às novas 

tecnologias promove a imagem de marca e na minha opinião, divulga a mensagem que a farmácia 

é um espaço de saúde e não de doença. 

 

IV. Biblioteca e fontes de informação 
Como referenciado anteriormente, esta Farmácia dispõe de um espaço físico que proporciona aos 

colaboradores uma formação continua dentro da área farmacêutica pelos títulos bibliográficos que 

disponibiliza. Além da bibliografia de cariz obrigatório, cumprindo o Decreto Lei n.º 307/2007, de 31 de 

agosto e a deliberação do INFARMED nº 414/CD/2007 de 29 de outubro, muitos outros volumes estão 

expostos nesse espaço. 

A consulta do Prontuário Terapêutico- 11º foi prática frequente durante o meu estágio como ferramenta 

referencial de orientação para a terapêutica atualizada e fidedigna, bem como a pesquisa em 

formulários e farmacopeias e em plataformas digitais, procurando RCMs disponíveis no site do 

INFARMED, ou informações mais detalhadas do produto no site da EMA. 

No decorrer do exercício da profissão podem surgem situações com espaço para dúvidas, e cabe ao 
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profissional informar-se devidamente recorrendo aos meios necessários como os centros de 

informação: CEDIME (Centro de Informação sobre medicamentos da ANF); CIM; CIAV (Centro de 

Informação Antivenenos); LEF (Laboratório de Estudos Farmacêuticos). 

 

V. Sistema informático 
O sistema informático SIFARMA 2000® além alimentar a interface digital no atendimento ao público 

fornece uma série de ferramentas bastante úteis na gestão diária da farmácia. É um sistema bastante 

completo, fruto do seu tempo de existência no mercado ser longo, e responde a muitas necessidades 

das mais óbvias às mais subtis; como a integração com uma plataforma que disponibiliza folhetos 

informativos por área específica de interesse. É um sistema operativo pensado para a farmácia, que 

estando ligado em rede em todos os terminais da Farmácia da Liga permite um trabalho digital 

conjunto por todo o espaço. Ao mesmo tempo incute a grande parte dos processos o conceito de 

rastreabilidade, porque cada operador possui um número de utilizador e um código secreto de acesso. 

Assim, ao trabalhar na sua sessão deixa registado a maior parte do seu trabalho em todo o sistema. 

Relato algumas falhas que a meu ver seriam melhorias consideráveis deste sistema operativo: Alguns 

menus e operações deste sistema são demasiado lentas e impraticáveis em tempo útil de 

atendimento, acabando por se tornar por vezes um obstáculo. A opção “editar venda”,  que poderia 

permitir a edição de um processo de venda após o seu término, é um exemplo claro disso visto que o 

acesso a esse menu é extremamente demorado. Carregar nesse botão, ainda que mesmo por engano, 

pode aumentar o tempo de atendimento consideravelmente pelo tempo de resposta do sistema ser 

inadequado. Acabar ou corrigir essas funcionalidades obsoletas seriam uma grande mais valia para o 

utilizador e para a farmácia que por vezes vê um erro de programação interferir com o funcionamento 

de todo o programa. Outra situação que merece destaque é a ausência no sistema de um processo de 

gestão reservas. Uma aplicação informática tão completa deveria incluir algo tão simples como uma 

funcionalidade que permitisse aos operadores marcarem determinados produtos como reservados e 

que surgissem como alerta na altura da entrada das encomendas. Essa funcionalidade evitaria mais 

erros humanos causados pela falha na detecção de uma reserva feita por algum operador. Beneficiaria 

mesmo um utente no caso de o produto se encontrar temporariamente esgotado, alertando a farmácia 

que mal esse stock fosse reposto haveria um cliente interessado no produto. A farmácia dispõe ainda 

de um sistema informático de gestão de pontos, beneficiando os clientes mais fiéis da farmácia. Este 

sistema de pontos atribui aos clientes com ficha de dados criada um ponto por cada euro gasto na 
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farmácia. Ao fim de determinado número de pontos, estes podem ser trocados por produtos 

selecionados ou por vales de desconto. 

VI. Gestão de stocks 
Um dos primeiros elementos na gestão da farmácia é uma correta gestão dos stocks, que embora 

complexa, permite uma abordagem racional com vista à rentabilidade financeira. O equilíbrio correto 

entre o capital disponível para alocar a encomendas com as necessidades reais dos utentes, implica 

um conhecimento muito grande da população que se serve e um domínio da capacidade de relação de 

variáveis como a época do ano, as condições de pagamento a armazenistas, a publicidade de 

determinados produtos e outras. Esta facilidade de movimentação dentro desta área implica alguma 

experiência e ao mesmo tempo alguma formação e sensibilidade para estes factores. Por isso mesmo 

a Direção Técnica, com o apoio das Farmacêuticas Adjuntas, assume esta função. Esta é uma tarefa 

complexa, que deve ser feita com algum cuidado para não haver ruptura nem excesso de certos 

produtos, sob pena de incapacidade de responder aos pedidos dos utentes e em última análise num 

fraco desempenho. Um dos aspectos a ter em consideração é a existência de stocks corretos, para 

que no juízo sobre a necessidade de determinado produto não se parta de falsas premissas, que 

enviesam o resultado por defeito e por excesso.  Felizmente o SIFARMA 2000®  fornece ferramentas 

que permitem ver a média mensal de vendas e rotatividade dos produtos e definir máximos e mínimos 

de stock para os mesmos, o que se revela extremamente útil. 

Do meu ponto de vista, com o panorama do sistema de distribuição farmacêutica em Portugal a 

continuar a agravar-se no que toca a produtos em falta, esgotados ou rateados, uma gestão de stocks 

inteligente e eficaz vai ser um factor decisivo no sucesso ou insucesso das farmácias a título individual. 

VII. Encomendas e aprovisionamento 
Colaborando com os quatro maiores fornecedores no mercado – COOPROFAR, COFANOR, Alliance 

Healthcare e OCP, a Farmácia da Liga faz-se dotar dos produtos necessários diariamente. Todos os 

dias é feita uma grande encomenda, autoproposta pelo sistema informático com base nas faltas 

existentes mediante os mínimos (ponto de encomenda) e os máximos definidos para cada produto. 

Esta proposta de encomenda é depois adequada manualmente às necessidades reais da Farmácia. 

Ao longo do dia, e de forma a suprir as falhas que a encomenda diária não conseguiu cobrir, são 

efectuados diversos pedidos aos armazenistas via plataformas digitais de ligação direta do sistema 

informático da farmácia ao do armazenista – “gadgets” -  ou via telefone. 

Ao mesmo tempo são feitas encomendas diretas aos laboratórios farmacêuticos. Isto porque certos 
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laboratórios oferecem condições especiais (em preços ou em bonificações) na aquisição de grandes 

quantidades e chegam a entregar grandes encomendas todos os meses. A encomenda geralmente é 

feita presencialmente por um representante comercial da empresa em questão, onde é feita uma nota 

de encomenda. Uma cópia dessa nota de encomenda fica na posse da farmácia arquivada em dossier 

próprio para posterior conferência da encomenda recebida. 

1) Recepção e conferência das encomendas 
O local de recepção e conferência de encomendas varia de acordo com o tipo de produto 

recepcionado. No caso de serem produtos encomendados a laboratórios, em encomendas de 

elevada dimensão, produtos de cosméticos, de nutrição e de grande volume físico, estes são 

processados no armazém. Nos restantes casos a recepção é dada no espaço contíguo ao local de 

atendimento. Todas as encomendas encontram-se acompanhadas de uma nota de encomenda ou 

fatura identificando o fornecedor, o destinatário, os produtos encomendados e o seu Código 

Nacional Português (CNP) na quantidade pedida e efetivamente enviada, o preço de venda à 

farmácia (PVF), o imposto de valor acrescentado (IVA) aplicável e preço de venda ao público 

(PVP). Contendo a encomenda psicotrópicos, estupefacientes ou benzodiazepinas, a requisição 

dos produtos acompanha a encomenda. (Anexo K) 

Após confirmação de que a encomenda corresponde a uma encomenda feita pela Farmácia nesse 

documento, procede-se à conferência e arrumação dos produtos de armazenamento especial a 

baixas temperaturas de forma a não quebrar a cadeia do frio. Dá-se entrada desses produtos, 

juntamente com os psicotrópicos ou estupefacientes de forma preferencial, conferindo através de 

leitura óptica todos os produtos e verificando se as embalagens recebidas correspondem às 

pedidas, atestando a sua integridade e registando o preço e o prazo de validade. Este processo 

repete-se para todos os restantes produtos, com especial cuidado para que os produtos de 

armazenamento no robot com validades inferiores a um ano sejam separados (e o seu 

armazenamento seja feito de forma manual), bem como alguma reserva que implique a separação 

conforme algum pedido especial – sendo para isso necessário consultar frequentemente um 

dossier contendo ficheiros referentes a reservas num impresso especial. 

Alguns produtos necessitam a marcação do PVP através de etiquetas. Estes produtos que não 

tenham inscrito na embalagem o PVP (ao contrário dos medicamentos de preço fixo e visível – 

preço ético) têm o seu preço marcado calculando-o em função do PVF e o IVA. A formula 

simplificada do cálculo é PVP = PVF x IVA x Margem de Lucro. 

Confirmando que o valor da factura corresponde ao valor apresentado na fatura no fim deste 

processo, pode terminar-se a recepção da encomenda. Caso contrário deverá ser detectado o 
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erro tomar as medidas necessárias à sua correção. 

Na presença de alguma não conformidade detectada na encomenda, esta deverá ser dada a 

conhecer ao fornecedor logo que possível. 

 

2) Devoluções 
No caso da faturação de um produto não encomendado ou encomendado por engano, não 

conformidade do produto, pedido de recolha pelo INFARMED ou empresa produtora, o prazo de 

validade se encontrar próximo do fim, ou graças à revisão anual de preços, pode ser necessário 

efetuar uma devolução. Para esse efeito, e com o apoio do sistema informático, é necessária a 

emissão de uma nota de devolução que é emitida em triplicado. Duas cópias seguem para o 

fornecedor juntamente com o produto e a terceira via é devidamente arquivada. É importante que 

na nota de devolução conste o nome do produto, o CNP, a quantidade devolvida, a identificação 

do fornecedor, o motivo da devolução, - e algo que começa agora a ser exigido por todos os 

fornecedores - a referência ao número da factura da respectiva encomenda. Além disso, a partir 

de 1 de Julho entraram também em vigor os novos requisitos legais referentes aos bens em 

circulação, conforme tornado público pela Portaria n.º 161/2013 de 23/04, DR nº79 – Série I, o que 

na prática implica a necessidade de comunicação prévia à Autoridade Tributária dos documentos 

de transporte referentes às devoluções. Esta portaria regulamenta o previsto pelo Decreto-Lei n.º 

198/2012, de 24 de agosto que introduz alterações ao regime de bens em circulação aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 147/2003, de 11 de julho. Após recepção desta nota de devolução o 

fornecedor pode aceitar ou não a mesma e numa situação positiva emitir uma nota de crédito ou 

efetuar a troca por produto igual. Caso não seja aceite a devolução, o produto é integrado nas 

quebras do ano respectivo. 

3) Armazenamento 
Como já foi mencionado, na Farmácia da Liga existem 5 tipos de armazenamento: 

• Robot: Medicamentos Sujeitos a Receita Medica (MSRM) e Medicamentos Não Sujeitos a 

Receita Médica com grande rotatividade (MNSRM) – desde que com embalagens 

compatíveis com este tipo de armazenamento; 

• Deslizantes: nas prateleiras deslizantes são integrados produtos de elevada rotação cuja 

embalagem não é compatível com o robot. São essencialmente MSRM e MNSRM entre 

alguns dispositivos médicos. Aqui também se incluem os produtos reservados. 

• Frigorifico: produtos que precisam de armazenamento a temperatura 4-5ºC. 

• Armários e gavetas: restantes produtos que necessitam de acesso rápido no espaço 
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exterior da farmácia 

• Armazém e espaços de armazenamento específico: grandes volumes de produtos e 

situações específicas  

O armazenamento é efectuado segundo o critério FEFO (First expired first out), assim como pela 

rotatividade do produto, promovendo assim um atendimento mais rápido e eficaz. O 

armazenamento deve sempre respeitar as condições de conservação individuais de cada produto, 

mas, de modo geral, os produtos são acondicionados de forma controlada à temperatura ambiente 

(25ºC +/- 1ºC) a uma humidade de cerca de 60%. 

 

4) Controlo de prazos de validade e verificação física de existências 
É essencial para a farmácia um controlo apertado dos prazo de validade, por um lado como forma 

de garantir a qualidade dos produtos dispensados, por outro para antecipar a desvalorização de 

alguns produtos em que não é possível a devolução, e para isso se escoar com promoções ou 

outras iniciativas. Como já mencionado, todos os produtos que entram na farmácia são 

identificados informaticamente com o seu prazo de validade. Os do robot individualmente (aqueles 

com validade inferior a um ano), e os restantes com o menor prazo dentro do mesmo código de 

produto. Todos os meses são emitidas listas de controlo dos produtos, cujo prazo de validade 

expira dentro de 90 dias (medicamentos e produtos de saúde), ou dentro de 150 dias (produtos do 

protocolo Diabetes Mellitus e de uso veterinário). Após este controlo procede-se à devolução, 

como já explicitado, havendo o cuidado de corrigir para o novo prazo de validade na ficha 

informática do produto. A verificação física de existências é outra atividade onde se faz o controlo 

dos stocks e também prazos de validade. Esta consiste em fazer a contagem de todos os 

produtos existentes na farmácia num determinado momento. É uma atividade bastante morosa, 

contudo durante este processo conseguem-se encontrar eventuais erros no stock de produtos e 

até mesmo produtos que já expiraram a validade e que escaparam ao controlo dos prazos de 

validade mensais. Durante o estágio não tive oportunidade de participar nesta atividade. 

 

VIII. Dispensa de medicamentos  
Os medicamentos de uso humano são classificados, quanto à sua dispensa ao público, em MSRM e 

MNSRM – Segundo o DL n.º 176/2006, de 30 de agosto. Assim são sujeitos a receita médica todos os 

medicamentos que constituam um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, que 

contenham substâncias cuja atividade ou reações adversas são indispensáveis aprofundar e/ou se 
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destine a administração parentérica. Já os MNSRM são aqueles que não preenchem nenhuma das 

condições anteriores, podendo deste modo ser vendidos nas farmácias ou outros locais de venda 

autorizados. São medicamentos não comparticipados, havendo um regime de preço livre. São os 

principais produtos de indicação e aconselhamento farmacêutico. 

 

1) MSRM  
1.1 Prescrição médica / validação técnica  

A prescrição médica constitui o suporte físico escrito (sob a forma de receita) que faz a ligação 

entre o médico e o farmacêutico, permitindo assim a comunicação entre estes dois elos da saúde 

na instituição de um regime terapêutico de determinado doente. Os MSRM, necessitam de uma 

prescrição médica, de forma a serem dispensados, na farmácia pelo farmacêutico. 

Durante o meu estágio existiram alterações bastante significativas no regime de prescrição, no 

que diz respeito ao regime jurídico a que obedece as regras de prescrição dos medicamentos. Os 

modelos de receita médica e as condições de dispensa de medicamentos foram também 

alterados, bem como a definição das obrigações de informação a prestar aos utentes. Alterações 

essas, definidas pela Portaria n.º137-A/2012 de 11 maio referente à Lei n.º11/2012 de 8 março. 

Desde o início do meu estágio a prescrição passa a dever ser realizada por DCI, devendo incluir a 

forma farmacêutica, dosagem e apresentação (assim como posologia). Salvo as 3 exceções 

seguidamente apresentadas, prescrições que incluam a denominação comercial do medicamento, 

sem inclusão da justificação técnica, são consideradas como efectuadas por DCI. 

As justificações técnicas possíveis são: Exceção a) art 6.º Margem ou índice terapêutico estreito; 

Exceção b) art 6.º Reação adversa prévia; Exceção c) art. 6.º Continuidade de tratamento superior 

a 28 dias. As últimas exceções tem que ser registadas no processo clinico do doente. 

Mantêm-se em vigor, com as devidas adaptações, os modelos de receita constantes dos anexos 

da Portaria n.º198/2011, de 18 de maio. Os modelos em utilização são: receita electrónica 

materializada e receita electrónica materializada renovável (constituída por três exemplares 

impressos) e receita médica manual. A receita médica não renovável é válida por 30 dias 

consecutivos a contar da data de emissão, já a receita médica renovável tem uma validade de 6 

meses. 

A prescrição manual apenas é permitida em situações excepcionais e deve ser assinalada, sob o 

logótipo do Ministério da Saúde, inscrevendo a menção ‘’Exceção’’ seguida da alínea do artigo 8.º 

indicativo do motivo. Desde a implementação da portaria 137-A/2012 de 11 maio, não são 

admitidas mais do que uma via neste tipo de receitas. 
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Durante o meu estágio, fiz atendimento e validação da prescrição com dois modelos diferentes de 

receituário, assim houve a necessidade de uma atenção redobrada aquando da validação, pois 

mediante a data de prescrição da mesma o tipo de validação podia ser diferenciado. 

A validação da receita é da competência dos serviços de Saúde, devendo estes assegurar o 

correto preenchimento da mesma. Cabe ao farmacêutico verificar os seguintes elementos: 

Local de prescrição e representação em código de barras (ou vinheta identificativa em 

caso de receita manual); Nº de receita e representação em código de barras; identificação do 

utente – nome e número de utente; regime de comparticipação e entidade financeira responsável; 

identificação do médico prescritor (nome, especialidade médica, nº célula profissional) e 

respectivo código de barras (vinheta identificativa em caso de receita manual); exceção caso de 

trate de uma receita manual; denominação comum internacional (DCI) da substância ativa, 

dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de embalagem (se aplicável 

designação comercial do medicamento – com exceção requerida); se aplicável, identificação do 

despacho que estabelece o regime especial de comparticipação dos medicamentos; data e 

assinatura do prescritor; 

Pode acontecer que nem todas estas informações poderão constar na receita, mas isso não a 

invalida. Nestes casos, o farmacêutico deverá ter em conta determinados procedimentos de forma 

a poder aviar a receita. Por exemplo, no caso de não constar a dosagem e o número de unidades 

da embalagem, o farmacêutico deverá dispensar o medicamento com a dosagem mais baixa e a 

embalagem com menor número de unidades. É fundamental todos estes pontos estarem 

conformes de forma a que as receitas sejam aceites na Administração Regional de Saúde (ARS) 

ou outras entidades para comparticipação. 

É ainda de notar que, por cada receita médica podem ser prescritos até quatro medicamentos, 

havendo um número total de duas embalagens prescritas por medicamento. Exceptuando-se o 

caso de medicamentos apresentados sob forma unitária, podendo estes se prescritos até quatro 

embalagens iguais, por receita. 

Em prescrições com data posterior a 31 de maio, os campos existentes na receita para inclusão 

da autorização/não autorização do fornecimento ou dispensa de medicamentos genéricos deixam 

de produzir efeito. 

 

1.2 Validação da prescrição 

Aquando da dispensa, depois de já se ter efectuado a validação técnica, é da responsabilidade do 

farmacêutico analisar a medicação a ser dispensada e o utente em especifico, com o objectivo de 
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identificar possíveis problema relacionados com a medicação (PRM), promovendo o uso racional 

dos medicamentos, assegurando a segurança, qualidade e eficácia, da terapêutica. Deve haver 

deste modo o cuidado de perguntar ao utente se é a primeira vez que faz a medicação. E caso 

seja, deve analisar-se as possíveis interações com a restante medicação, tanto se trate de 

MNSRM como MSRM. 

Cada prescrição deve ser avaliada pelo farmacêutico com base: necessidade do medicamento; 

adequação ao doente (contraindicações, interações, alergias, intolerâncias, etc.); adequação da 

posologia (dose, frequência e duração do tratamento); condições do doente/sistema utilizado para 

administrar o medicamento (aspetos legais, sociais e económicos). Se necessário, o farmacêutico 

deve contactar com o prescritor para resolver os eventuais PRM que tenha detectado, podendo 

também utilizar a bibliografia recomendada, como forma de uma avaliação de modo mais preciso. 

Saliento o papel do farmacêutico como profissional diferenciador da qualidade em todo este 

processo. Uma desvalorização deste ponto importante da atividade profissional pode comprometer 

seriamente a valorização e reconhecimento de competências por terceiros e cabe ao farmacêutico 

provar a competência e profissionalismo que fundamentam a sua existência num espaço como a 

farmácia comunitária, tornando-se facilmente substituível. 

 

1.3 Dispensa 

Em primeiro lugar cabe ao farmacêutico verificar o conteúdo da receita e solicitar ao doente/cliente 

o cartão de identificação do organismo a que pertence, quando preciso. O conteúdo da receita é 

verificado conforme as exigências de cada organismo e se a receita não estiver em conformidade, 

deverá informar-se o utente e devolver a receita para que seja providenciada a sua correção, 

dando-se o apoio possível para solucionar o problema. No caso de dificuldade na interpretação da 

prescrição recorri sempre a outro colega da Farmácia. Deverá ser avaliado o destinatário da 

medicação, a sintomatologia, possíveis efeitos adversos, contraindicações, interações e 

precauções especiais.  

Caso não existisse nenhuma justificação técnica, coube-me inquirir o utente se desejava o 

medicamento de marca ou medicamento genérico. Questionando no caso do genérico se teria 

alguma preferência pelo laboratório informando sempre os preços de cada um. Dentro da escolha 

do utente era escolhido um medicamento genérico que fizesse parte do Grupo homogéneo sendo 

este “um conjunto de medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa em 

substâncias ativas, dosagem e via de administração, com a mesma forma farmacêutica ou com 

formas farmacêuticas equivalentes, no qual se inclua pelo menos um medicamento genérico 

existente no mercado, podendo ainda integrar o mesmo grupo homogéneo os medicamentos que, 
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embora não cumprindo aqueles critérios, integrem o mesmo grupo, ou subgrupo, 

farmacoterapêutico e sejam considerados equivalentes terapêuticos dos demais medicamentos 

que daquele grupo fazem parte” segundo o Decreto-Lei nº 112/2011, de 29 de Novembro. 

Na presença da exceção a) Medicamento com margem ou índice terapêutico estreito definido pela 

Deliberação n.º070/CD/2012 - 24/05/2012, foi  dispensado o medicamento prescrito uma vez que 

o utente não tem oportunidade de escolha; 

Na presença da exceção b) com suspeita reportada ao INFARMED de intolerância/reação adversa 

a medicamentos com a mesma substância ativa mas identificada por outra denominação, foi 

dispensado o medicamento prescrito não podendo também o utente optar; 

Na presença da exceção c) Continuidade de tratamento superior a 28 dias o utente pôde optar por 

medicamentos com PVP igual ou inferior ao prescrito. Indico que se tronou obrigatória a referência 

informática à presença de exceções. 

Depois de selecionados no sistema informático  os produtos requeridos pelo utente, recolhia-os 

quer nas saídas do Robot ou em outra qualquer localização. Em caso de dúvida era possível 

consultar a ficha do produto para confirmar a distribuição no espaço de qualquer produto. Para 

registar o produto prescrito era feita a leitura óptica ou, se necessário introduzir manualmente os 

códigos de barras dos medicamentos, pela mesma ordem de prescrição da receita. 

Em caso de ruptura de stock ou pedido expresso do utente, a receita era dispensada 

parcialmente. Efetuava uma reserva num impresso próprio e pedia ao cliente para voltar na data 

prevista da resolução. As receitas pendentes eram arquivadas por ordem alfabética e separadas 

em dossier próprio. O pagamento no final podia ser feito por cheque, dinheiro ou Multibanco e 

seguidamente era impresso o documento para faturação no verso da receita. Finalmente era 

emitida a factura ou comprovante de crédito para o utente.  

 

1.4 Informação ao utente 

Sempre que pedido ou consentido pelo utente era dada informação escrita no acondicionamento 

secundário do produto incluindo posologia, indicações de toma e a duração do tratamento 

conforme a prescrição. Esta informação escrita era reforçada com informação verbal, reforçando a 

adesão à terapêutica, referindo condições especiais de armazenamento e solucionando dúvidas. 

Deve deste modo garanti uma abordagem personalizada ao utente – para que a informação fosse 

entendida e apreendida. Sempre que pertinente distribuí folhetos informativos. Este é um ponto 

importante do processo de dispensa uma vez que cabe ao farmacêutico garantir a necessidade, 

segurança e qualidade da terapêutica. 
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Desde cedo no meu estágio na Farmácia da Liga pude realizar atendimento direto ao público, 

atendimento esse que tentou ao máximo por em prática as boas praticas farmacêuticas (BPF), 

avaliando tanto a validação técnica como a prescrição, nunca desmerecendo o aconselhamento 

farmacêutico – elemento diferenciador na Farmácia da Liga. Existiu sempre um apoio por parte de 

todo o grupo de farmacêuticos, preponderante para o meu crescimento enquanto profissional. 

 

1.5 Sistema de comparticipação de medicamentos 

A comparticipação de medicamentos tem como base acordos estabelecidos entre as entidades de 

saúde e os organismos comparticipantes, havendo variação na percentagem de comparticipação 

tanto por grupo de medicamentos, como por organismos comparticipantes. 

O estado é a entidade comparticipante que abrange maior número de utentes. O Estado 

Português define legislação própria para medicamento usados no tratamento de determinadas 

patologias ou por grupos especiais de doentes. Para isso o médico deve mencionar na receita o 

diploma/despacho/portaria correspondente. Uma lista selecionada de medicamentos manipulados 

são comparticipados em 30%. 

Ao longo do meu estágio tive oportunidade de contactar com diferentes entidades 

comparticipantes ou que façam complementaridade com o SNS. Havia assim, a necessidade de 

definir o organismo adequado no sistema informático, tendo da haver o cuidado de tirar cópia da 

receita quando necessário. Alguns grupos terapêuticos ou algumas doenças apresentavam 

condições especificas, como já mencionado, havendo sempre a necessidade da escolha da 

portaria para que a comparticipação fosse feita devidamente. O sistema de preços de referência 

define os preços de referência na comparticipação dos medicamentos pelo Estado aos utentes do 

SNS. Para cada grupo homogéneo é atribuído um preço de referência que corresponde à média 

dos cinco medicamentos mais baratos existentes no mercado integrantes do grupo homogéneo. 

Trimestralmente, os preços dos medicamentos são revistos por um despacho conjunto do 

Ministros da Saúde e da Economia, mediante proposta do INFARMED. As alterações propostas 

implicam consequentemente mudanças na margem de comparticipação. 

 

1.6 Medicamentos sujeitos a legislação especial 

1.6.1 Regras de aquisição, dispensa e registo de MPE e benzodiazepinas 

O circuito destes medicamentos é ligeiramente diferente, começando pelo documento de 

requisição destes produtos que vem associado à encomenda, caso esta contenha 

benzodiazepinas, psicotrópicos ou estupefacientes.  
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Neste documento deve constar a designação da substância, quantidade, data do pedido, número 

da requisição e número do registo interno. O duplicado é enviado ao fornecedor, ficando o original 

arquivado na farmácia. Quanto ao armazenamento, este localiza-se fora do alcance do público 

geral dentro do Robot, uma vez que têm de se encontrar guardados num local fechado. 

Relativamente à dispensa, os psicotrópicos e os estupefacientes só podem ser dispensados 

mediante apresentação de receita médica. Além das verificações da prescrição já habituais, é 

necessário solicitar o Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão do utente e preencher a totalidade 

dos dados do adquirente/utente/médico, solicitados no menu que surge no ecrã do SIFARMA 

2000®. Deve ser tirada uma cópia e anexado o documento emitido pelo sistema referente à 

identificação dos utentes/adquirentes. As prescrições são depois armazenadas na Farmácia, pelo 

período de três anos. 

Posteriormente é enviado mensalmente para o INFARMED um registo de saídas até ao dia 8 do 

mês seguinte, bem como a cópia das receitas manuais (caso existam). No final de cada trimestre 

(até 15 dias após o termo de cada trimestre) é emitido o registo de entradas das receitas especiais 

dispensadas. Envia-se para o INFARMED o registo das entradas, assinado e rubricado e no início 

de cada ano (até ao final do mês de Janeiro) é também enviado um relatório contendo os 

resultados do encerramento do registo de entradas e saídas de algumas destas substâncias. 

 

1.6.2 Protocolo da Diabetes 

Utentes diabéticos, ao comprar a sua medicação usufruem de uma condição especial através de 

um protocolo específico onde produtos de auto-monitorização e controlo de diabetes estão 

abrangidos por uma comparticipação especial (DS). Este protocolo abrange várias situações, mas 

a mais pertinente numa farmácia comunitária acaba por ser a dispensa de dispositivos médicos 

para o controlo da diabetes onde se incluem seringas, tiras reativas, dispositivos de medição de 

glicemia, cetonemia e cetonúria que são comparticipados pelo Estado Português em 85% do PVP 

das tiras-teste e em 100% do PVP das agulhas, seringas e lancetas destinadas aos utentes do 

SNS e subsistemas públicos.  

 

1.6.3 Protocolo “Gaia com Programa Especial de Vacinação” 

O município de Vila Nova de Gaia no âmbito do programa "Gaia com Farmácias Solidárias" 

assinado em Maio de 2012 disponibiliza comparticipação total a vacinas da 1ª infância, 

designadamente a pneumocócica e contra o rotavírus, não contempladas no Plano Nacional de 
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Vacinação a certos munícipes com necessidades sociais especiais. A Farmácia da Liga participa 

nesse protocolo, sendo informada via oficiosa por técnicos de serviço social da Câmara Municipal 

ou Junta de Freguesia dos utentes abrangidos por esse sistema. Todos os colaboradores são 

informados da situação desses utentes em específico pelas vias de comunicação interna e 

recolhe-se todos os originais dos documentos entregues pelo utente, nomeadamente uma carta 

que valida essa dispensa. Posteriormente o município encarrega-se de fazer o pagamento à 

Farmácia, no entanto é um processo algo moroso e especialmente detalhado que tem de ser 

levado em atenção na altura da dispensa para que o pagamento seja feito corretamente da parte 

da autarquia de Vila Nova de Gaia. 

2) MNSRM 
2.1 Indicação farmacêutica 

Esta tarefa, que se reserva por excelência ao Farmacêutico, revelou-se para mim uma das mais 

gratificantes e que potenciou em grande escala os conhecimentos adquiridos durante os cinco 

anos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Há a responsabilização do profissional 

do medicamento na seleção de um MNSRM que deverá tomar uma decisão informada seguindo 

um procedimento tecnicamente válido. Do que pude aprender no meu estágio, deverá procurar 

sempre identificar-se a idade, sexo e sintomas do utente para o qual se solicita a indicação. Mais 

itens podem auxiliar na avaliação da situação problema, como são o exemplo da localização dos 

sintomas, duração, história familiar, recorrência, alergia, outras doenças, medicamentos que o 

utente toma ou que já tenha tomado para este caso. Contam também os hábitos de vida e 

situações claras em que sente melhoras.  

Caso o indicado seja algo passível de dispensar sem receita médica, o utente recebe a 

informação e o aconselhamento adequados, mas também deverá ser esclarecido caso a situação 

estiver fora do alcance da farmácia e deva ser acompanhado por um médico. São então propostos 

os medicamentos, produtos, serviços de saúde ou medidas não farmacológicas considerados 

adequados para o caso com vista a prevenir, minimizar, resolver transtornos de saúde menores, 

auto-limitantes e de curta duração. Em alguns casos era mesmo solicitado ao utente que retorne à 

Farmácia para informar sobre a eficácia do tratamento.  

 

2.2 Automedicação 

O grande risco da automedicação é sempre a sua dissociação do uso racional do medicamento e 

uma má gestão do balanço entre o benefício e o risco. Já durante a faculdade tive a oportunidade 

de avaliar a prevalência e os comportamentos de automedicação entre os estudantes de ciências 
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farmacêuticas no âmbito de um inquérito realizado na unidade curricular de Fisiopatologia e 

Farmacoterapia I.  No entanto, quando esta realidade é transposta para o dia-a-dia da farmácia de 

oficina apercebo-me da banalidade com que alguma medicação é utilizada, pondo 

deliberadamente de parte o acompanhamento de um profissional de saúde como o médico ou o 

farmacêutico. Em prol da defesa de um acompanhamento com maior segurança para o utente foi 

entretanto aprovado o DL n.º 128/2013, de 05 de Setembro que cria uma nova subcategoria de 

medicamentos não sujeitos a receita médica, que atendendo ao seu perfil de segurança ou às 

suas indicações, apenas devem ser dispensados em farmácias. Ainda assim, sabe-se que o 

farmacêutico será sempre o melhor agente de consciencialização do utente no que concerne à 

utilização de medicamento de forma acompanhada enquanto esta norma recente não é 

interiorizada e abrangente de mais medicamentos que, do meu ponto de vista, ainda ficaram de 

fora da lista. Ainda assim, e mesmo nos casos em que o medicamento é vendido dentro da 

farmácia, creio ter desenvolvido uma sensibilidade de percepção dos “autodiagnósticos” dos 

utentes, muitas vezes requisitando medicação específica para uma patologia que creem ter 

desenvolvido baseada no conhecimento empírico ou fundeado por fontes duvidosas como a 

internet. O caso mais gritante é o constante pedido ao balcão de antibióticos sem receita médica, 

especialmente sem nenhum contacto médico deliberado.  

 

3) Outros produtos de saúde 
Segundo o Decreto-Lei n.º 171/2012, de 1 de agosto, as farmácias podem dispensar além de  

medicamentos e substâncias medicamentosas, medicamentos e produtos veterinários, 

medicamentos e produtos homeopáticos; produtos naturais, dispositivos médicos, suplementos 

alimentares e produtos de alimentação especial, produtos fitofarmacêuticos, produtos cosméticos 

e de higiene corporal, artigos de puericultura e produtos de conforto. Descrevo alguns que 

adquirem uma preponderância relevante no perfil comercial da Farmácia da Liga. 

3.1 Medicamentos e produtos de uso veterinário 

Nos termos do disposto no art. 77.º do Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos que “Integram o 

conteúdo de ato farmacêutico as seguintes atividades (...) g) Interpretação e avaliação das 

prescrições médicas; h) Informação e consulta sobre medicamentos de uso humano e veterinário 

e sobre dispositivos médicos, sujeitos e não sujeitos a prescrição médica, junto de profissionais de 

saúde e de doentes, de modo a promover a sua correta utilização;” Na minha leitura,  a emissão 

de diagnósticos e prognósticos de âmbito animal são atos médico-veterinários e cabe ao 

Farmacêutico proceder apenas à dispensa e prestar informação e consulta sobre medicamentos 
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de uso veterinário de modo a promover a sua correta utilização. No entanto, o Decreto-Lei n.º 

314/2009 de 28 de Outubro classifica os medicamentos veterinários em: a) Medicamentos não 

sujeitos a receita médico-veterinária; b) Medicamentos sujeitos a receita médico-veterinária; e c) 

Medicamentos de uso exclusivo por médicos veterinários. E é nos não sujeitos a receita médica 

que o farmacêutico pode ter um papel mais ativo no espaço da farmácia. Os aconselhamentos de 

medicamentos veterinários que conduzi prenderam-se essencialmente com produtos de 

desparasitação externa de animais de companhia. Ainda fiz a reconstituição de um antibiótico em 

suspensão oral para um pequeno roedor que me obrigou a uma divisão do respectivo pó segundo 

a indicação na prescrição do médico veterinário, e alguns contactos telefónicos para médicos 

veterinários pedindo a opinião na possibilidade de dispensa de outra apresentação de famotidina, 

por inexistência temporária no mercado de uma determinada dosagem prescrita frequentemente. 

 

3.2 Dispositivos médicos 

Existem diversos tipos de dispositivos médicos, termo que engloba uma série de produtos 

“destinados para serem usados no corpo humano para fins de diagnóstico, prevenção, controlo ou 

atenuação de uma doença, lesão ou deficiência, estudo, substituição ou alteração da anatomia ou 

de um processo fisiológico e controlo da concepção”.  

Lidei com vários pedidos de aconselhamento na compra de dispositivos médicos sendo mais 

frequente o caso do material de penso, artigos para grávidas e puericultura (consultar também a 

secção XI. Ótica). A Farmácia da Liga oferece também uma grande gama de produtos na área das 

meias de compressão, mas como a medição dos parâmetros que apoiam na escolha dos 

tamanhos implica uma medição preferencialmente matinal (momento em que a perna se encontra 

menos inchada), o meu horário dificilmente coincidia com a execução desta tarefa. Não deixei no 

entanto de tomar conhecimento de todos os processos que implica uma encomenda deste produto 

e dar algum tipo de aconselhamento a utentes sobre o tema. 

 

3.3 Produtos fitoterapêuticos 

O Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto estabelece que o termo «Medicamento à base de 

plantas» define um medicamento que tenha exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais 

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

substâncias derivadas de plantas em associação com uma ou mais preparações à base de 

plantas. Essa terapia fundamentada nas propriedades curativas das plantas, com provas dadas da 

sua eficácia, contava com alguns utentes que seguiam com entusiasmo o surgimento de novos 
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produtos. Muitas vezes o meu aconselhamento recaiu nesta vertente, muito em parte pelo apoio e 

experiência da Dra. Marta Diogo que tem vastos conhecimentos dentro desta área.  

 

3.4 Medicamentos homeopáticos 

Esta foi certamente a área que mais desconhecimento trazia da minha formação académica, mas 

que rapidamente tive de tomar contacto pela quantidade de utentes que procura esta terapia 

complementar na Farmácia da Liga. A possibilidade de utilização destas formulações em grupos 

de utentes nas quais outras terapias têm algumas reservas foi a característica que mais vivamente 

guardo desta experiência. Recorri inúmeras vezes ao apoio da Dra. Lígia Teixeira para este tipo 

de aconselhamento. A denominação de “produtos farmacêuticos homeopáticos” foi revogada pelo 

Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto passando agora a chamar-se “medicamentos 

homeopáticos” e recomendando o aparecimento dessa denominação na rotulagem destes 

produtos. 

3.5 Preparações oficinais e magistrais 

Embora menos frequentemente do requisitado anteriormente, ainda chegam diariamente à 

Farmácia da Liga prescrições de medicamentos manipulados. Os de requisição mais frequente 

são a solução de minoxidil a 5% e os cremes salicilados, no entanto tive a oportunidade de 

recepcionar uma prescrição de papéis farmacêuticos de imipramida 10 mg, para uso pediátrico. 

Pela infrequência deste tipo de formulação, pedi às Farmacêuticas responsáveis pelo laboratório, 

a Dra. Sandra Lourenço e a Dra. Olga Chaves se poderia colaborar nesta preparação. Nesta 

farmácia todos os processos relacionados com a preparação de medicamentos manipulados já se 

encontram devidamente normalizados, com a utilização de ferramentas informáticas que permitem 

por exemplo a elaboração de rótulos segundo as normas de acondicionamento e cálculo de preço 

automatizado. Tudo isto contribui para uma resposta rápida e eficaz do pedido do utente. 

Estes medicamentos podem ter uma comparticipação de 30% de acordo com o DL n.º106-A/2010 

[8] caso na receita esteja mencionado “manipulado” ou “f.s.a” (fac secundum artem ou faça 

segundo a arte).  

 

3.6 Produtos cosméticos 

Os aposta nos produtos cosméticos e dermofarmacêuticos são uma das grandes imagens de 

marca da Farmácia da Liga.  Além de uma grande variedade de marcas e gamas de produtos, a 

contínua formação dos colaboradores nesta área promove aconselhamentos mais 

fundamentados, gerando no cliente um sentimento de confiança e segurança na compra dos 
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produtos. Não obstante, este é um sector que pode potenciar a sustentabilidade da farmácia pela 

procura elevada que tem pelo consumidor. A existência de uma senha de atendimento destinada 

especialmente ao aconselhamento cosmético faz sentido porque encaminha um grupo de clientes 

específico para colaboradores com vasta experiência no assunto, e porque gere os tempos de 

espera de um cliente que se desloca a este espaço e que procura um produto completamente 

diferente da restante maioria. Ainda assim todos os colaboradores, e mesmo eu, somos 

desafiados constantemente ao aconselhamento de cosméticos e dessa forma é necessária uma 

correta avaliação da situação e necessidades do utente indo de encontro ao gosto pessoal.  

Situações como pele atópica, envelhecimento cutâneo, hiperpigmentação e alopécia foram sem 

dúvida as mais frequentes. Posso assegurar que foi uma das áreas que mais me enriqueceu de 

conhecimentos, em grande parte por um prévio desconhecimento absoluto do mercado e por outro 

pelo elevado número de atendimentos realizados. Além disso frequentei várias formações de 

apresentação de linhas cosméticas e mesmo uma particularmente interessante sobre 

envelhecimento cutâneo. 

IX. Laboratório e os medicamentos manipulados 
As operações de preparação, acondicionamento, rotulagem e controlo devem efetuar-se num espaço 

adequado, neste caso o laboratório. Este está convenientemente iluminado e ventilado, com a 

temperatura e humidade adequadas. As superfícies são lisas de fácil limpeza. Os equipamentos são 

facilmente laváveis e desinfetáveis; já os aparelhos de medida são controlados e calibrados 

periodicamente, de modo a assegurar a exatidão dos resultados. 

 

1) Matérias primas e material 
O laboratório da Farmácia da Liga cumpre o disposto na Deliberação nº 1500/2004, de 7 de 

Dezembro tendo, entre outros, o equipamento de laboratório considerado obrigatório: Alcoómetro, 

almofarizes de vidro e porcelana, balança de precisão sensível ao miligrama, banho de água 

termostatizado, cápsulas de porcelana, copos de várias capacidades, espátulas metálicas e não 

metálicas, funis de vidro, matrazes de várias capacidades, papel de filtro, papel indicador pH 

universal, pedra para a preparação de pomadas, pipetas graduadas de várias capacidades, 

provetas graduadas de várias capacidades, tamises FPVII com abertura de malha de 180mcm e 

355mcm (com fundo e tampa, termómetros (escala mínima até 100ºC) e vidros de relógio.  
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Quando é encomendada uma matéria-prima, esta é enviada pelo fornecedor juntamente com o seu 

boletim de análise (arquivado durante três anos) que tem de estar conforme os requisitos da 

Farmacopeia Portuguesa. Cabe ao farmacêutico assegurar-se da qualidade das matérias-primas 

que utiliza. É realizado uma ficha específica para cada matéria-prima, anexada de dados da fatura 

e boletim analítico onde é registado os movimentos da matéria-prima, número de lote, 

preço/quantidade e operado 

2) Manipulação 
Antes de iniciar a preparação do medicamento manipulado, o farmacêutico deverá assegurar-se, 

que são cumpridas as BPF na realizar na preparação de manipulados. Os métodos de preparação 

devem deste modo permitir que o produto final, além de possuir o teor de substância ativa 

pretendido, satisfaça as exigências sobre a forma. farmacêutica que está inscrita na Farmacopeia 

Portuguesa, salvo exceções justificadas e autorizadas. É de referir que existem no entanto 

substâncias cuja utilização está proibida no fabrico de manipulados. 

 

3) Acondicionamento e rotulagem 
O farmacêutico é igualmente responsável pelo correto acondicionamento e rotulagem do 

medicamento preparado. A rotulagem deve fornecer toda a informação necessária ao doente, 

nomeadamente o nome do doente; o número do lote atribuído ao medicamento preparado; o 

prazo de utilização do medicamento preparado; as condições de conservação; instruções 

especiais (agite antes de usar - em fundo vermelho por exemplo); a via de administração; a 

posologia; a identificação da farmácia d por fim a identificação do farmacêutico diretor-técnico. 

Feito o manipulado este é então acondicionado, rotulado e dispensado. É impressa uma segunda 

via do rótulo que fica guardada na Farmácia, juntamente com a ficha de preparação. 

 

4) Cálculo do preço de medicamentos manipulados 
Estabelece-se o PVP do manipulado, baseado na seguinte fórmula: (Valor dos honorários + Valor 

das matérias-primas + Valor dos materiais de embalagem) x 1,3, acrescido o valor do IVA à taxa 

em vigor. O valor das matérias-primas é determinado com base no valor de aquisição sem IVA, 

multiplicado por um fator que varia de acordo com a quantidade usada; o valor dos materiais de 

embalagem é determinado com base no valor de aquisição sem IVA, multiplicado pelo fator 1,2; o 

valor dos honorários é definido um fator F (atualizado anualmente) que é multiplicado por um valor 

que varia consoante a forma farmacêutica e quantidades preparadas. O valor de F para o ano 
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corrente de 2013 é de 4,87€.  

 

X. Receituário e faturação 
De forma a fechar o ciclo da receita médica e para que a farmácia receba o valor correspondente à 

comparticipação dos medicamentos nelas presentes, é necessária a organização e envio mensal das 

mesmas para a ARS (caso o organismo responsável seja o SNS) ou para a ANF (se o organismo 

responsável for outra entidade). O sistema informático imprime no verso da receita as informações 

necessárias assim como também emite uma numeração sequencial aglomerada em lotes de 30 

receitas separadas pelas entidades responsáveis pela comparticipação.  

 

É necessário haver uma correção interna de todo o receituário, permitindo uma maior segurança para 

o utente e evitando a devolução das receitas por parte da entidade responsável pela comparticipação, 

caso haja algum erro. 

Depois de se ter conferido as receitas, estas são organizadas pelos respectivos lotes e entidades. 

Quando os lotes estão completos procede-se à “Emissão de Lotes” através do sistema informático e 

respectiva impressão do “Verbete de Identificação do Lote” que segue com o respectivo lote. Anexo N 

A sequenciação é reiniciada a cada mês, fechando os lotes e emitindo um documento resumo (Anexo 

O) contendo a informação da totalidade dos lotes de cada organismo e a fatura mensal dos 

documentos, na qual é apresentado o nome da farmácia e respetivo código ANF, nº de fatura, mês e 

ano, organismo de comparticipação, número total de lotes e de receitas; valores totais do PVP, 

encargos totais relativos ao utente e o total da importância a pagar pela entidade. 

Depois do fecho de lotes estes são enviados para a ARS ou para a ANF, conforme o caso, juntamente 

com o “Resumo de Lotes” e “Fatura”. É também emitido um Resumo de Facturas para a farmácia e um 

mapa comprovativo do envio do receituário do mês em questão, e este é enviado juntamente com os 

lotes das receitas. Todos os documentos devem ser carimbados, assinados pelo responsável e 

enviados até o dia 10 de cada mês e a ANF e a ARS posteriormente procedem ao pagamento das 

respectivas facturas, sendo que a ANF faz também um adiantamento da verba correspondente à ARS. 

Algumas receitas, por terem incorreções que não foram detectadas pela farmácia, são devolvidas 

acompanhadas de um documento justificativo da devolução. Se a farmácia reconhecer a incorreção, 

tenta corrigir esta situação e processar a receita no mês que é devolvida. O valor total das devoluções 

traduz-se uma nota de crédito a enviar com a restante faturação mensal do mês a decorrer. As 

receitas que, no entender da farmácia, foram incorretamente devolvidas são reclamadas junto da ANF. 

Cabe a esta depois entrar em contacto com a ARS no sentido de se reconferir as receitas em causa e 
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caso necessário restituir este valor à farmácia.  

Durante o meu estágio tive a possibilidade de participar em todo o protocolo e a aprendizagem retirada 

permitiu-me estar muito mais atento na validação técnica durante o atendimento, assim como me 

permitiu reconhecer de forma mais rápida os sistemas e subsistemas de comparticipação. 

XI. Ótica 
A “Ótica da Liga” é uma secção da Farmácia da Liga que fornece aos utentes um serviço diferenciado 

na área da optometria e nos cuidados primários da saúde visual. Dispõe de um variado número de 

produtos adequados para o tratamento de problemas relacionados com a visão, desde armações, 

lentes de contacto, óculos de sol e serviços como o fabrico de lentes oftálmicas. Além disso ainda se 

procede à venda de soluções de limpeza para lentes de contacto e óculos graduados. 

A razão da inclusão deste capítulo no relatório de estágio em farmácia comunitária prende-se por um 

lado com a relevância crescente deste tipo de serviços em Farmácias, sugerindo que se caminha para 

um novo modelo de negócio nestes espaços que redirecionam a sua atividade para competir com 

novos espaços de venda de medicamentos e atender às novas exigências dos consumidores (agora 

com uma maior consciência do conceito de saúde na sua generalidade e novas realidades 

socioeconómicas). Por outro lado e após sugestão da Drª Sofia Piedade, responsável por esta secção, 

comecei a integrar o projeto recebendo formação específica e assistindo a atendimentos nesta área. 

Na recta final do meu estágio já era capaz de conduzir autonomamente um atendimento de ótica 

estando apto a recepcionar e interpretar uma prescrição médica (Anexo S) da especialidade de 

oftalmologia, dar seguimento ao processo realizando orçamentos de fabrico de óculos graduados, 

apoio na escolha de armações para óculos, encomenda e venda de lentes de contacto, e pequenas 

reparações em armações de óculos graduados. Mesmo com esta tarefa delegada, ainda consultava 

frequentemente os colaboradores com responsabilidades na óptica para esclarecimento de dúvidas e 

supervisão final do processo. Embora não detalhando todos os métodos de trabalho não poderia 

deixar de referenciar esta valência adquirida, por acreditar que se tornou uma mais valia na minha 

aprendizagem durante este estágio. 

XII. Outros cuidados de saúde prestados na Farmácia 
Cada vez mais se torna uma realidade que as farmácias estão a alargar o seu leque de serviços, não 

apenas nos cuidados de saúde, mas noutros que poderão ter impacto significativo na saúde pública. 

Com o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto que autoriza esta exploração do fornecimento 

destes serviços aos utentes, se começaram a implementar tanto serviços essenciais como outros mais 
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abrangentes como as consultas de nutrição. Esta diferenciação entre farmácias caminha de encontro 

às necessidades dos utentes, apostando em serviços de divulgação e promoção de saúde e 

prevenção de doença, respeitando naturalmente o espaço reservado às competências de outros 

profissionais de saúde. 

1) Intervenção na comunidade 
Um dos princípios da Farmácia da Liga, como de resto está inscrito no Manual de Gestão da 

Qualidade, é a promoção e participação em atividades de promoção de saúde em cooperação 

com outros profissionais de saúde, indo de encontro à satisfação dos utentes e promovendo a sua 

melhoria contínua seguindo a norma NP EN ISO 9001 e as BPF. 

Dessa forma durante o exercício da atividade na Farmácia, ou mesmo após solicitação por 

entidades externas, identifica-se a necessidade de intervir na comunidade em determinada área 

seja distribuindo informação, executando programas de rastreio, estudos de seguimento 

farmacoterapêutico ou formação nas escolas. Existe um plano de formações de auditório onde 

consta que regularmente um profissional de saúde apresente uma exposição à comunidade sobre 

determinado tema. Geralmente ocorre uma palestra na última quinta-feira de cada mês com temas 

diversos. Depois de aprovada esta intervenção na comunidade é realizada e por fim a equipa 

avalia os resultados obtidos com a dita intervenção. 

Durante o meu estágio, e sabendo deste plano de formações e colaboração estreita da Farmácia 

com algumas escolas e colégios, propus à Dra. Marta Diogo a realização de uma comunicação 

oral a estudantes do 12º ano subordinada ao tema “Contracepção e doenças sexualmente 

transmissíveis”. Este projeto foi aprovado e a 1 de novembro de 2013 realizou-se essa mesma 

palestra, que teve a participação de cerca de 80 alunos do Colégio de Gaia (ANEXO T). A 

atividade foi conduzida por mim e pela Dra. Marta Diogo e foi ainda complementada no final com 

um pequeno questionário sobre a palestra da qual resultou um concurso e um prémio final para a 

equipa de alunos com maior número de respostas corretas. Com a colaboração de alguns 

empresas da área foi possível oferecer aos participantes algumas ofertas como canetas, 

preservativos e material informativo. 

 

2) Determinação de parâmetros bioquímicos e pressão arterial 
Como forma de promoção da manutenção de um estilo de vida saudável e consciente no que toca 

à saúde, a Farmácia da Liga disponibiliza determinações rápidas que permitem a monitorização 

da eficácia terapêutica em indivíduos medicados e ao mesmo tempo a identificação de utentes 

não diagnosticados com propensão para vir a desenvolver algum quadro que inspire uma atenção 
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superior. Após o utente manifestar o interesse em determinar parâmetros que a Farmácia 

disponibiliza (glicose, colesterol total e triglicerídeos no sangue e pressão arterial), dialoga-se com 

o utente para confirmar se está nas condições para realizar a determinação pretendida. 

No caso da determinação de glicose, colesterol e triglicerídeos no sangue encaminha-se o utente 

ao gabinete de atendimento personalizado. Em função da determinação, confirma-se horário da 

última ingestão de alimentos e é selecionado um equipamento e as respectivas tiras-teste 

adequados à determinação a realizar. Após a limpeza do dedo do utente com álcool etílico a 70%, 

utiliza-se uma lanceta descartável e executa-se a picada. A determinação é feita conforme o 

manual de instruções do fabricante, colocando o sangue capilar na tira. No fim, rejeita-se a tira e a 

lanceta no contentor próprio. Anexo V 

O mesmo se passa com a determinação da pressão arterial, tendo agora especial cuidado na 

garantia de que utente está sentado confortavelmente, repousado e tranquilo e não tenha fumado 

nem tomado estimulantes na última meia hora. Verificando que o braço onde se vai realizar a 

determinação se encontra despido de roupa apertada e apoiado corretamente, procede-se à 

determinação de acordo com as instruções do equipamento em utilização.  

É entregue ao utente um cartão da Farmácia com os resultados registados e procura-se sempre 

dialogar com o utente, tomando conhecimento da farmacoterapia e hábitos alimentares e 

indicando uma consulta médica, se aplicável. 

Por fim, é importante garantir que os aparelhos se encontram sempre limpos, conforme o manual 

de instruções do fabricante e monitorizados segundo normas de verificação internas periódicas 

(determinando dos valores dos erros de um equipamento de medição por comparação com 

padrões de referência ou instruções de funcionamento). Daí resulta uma “APROVAÇÃO” ou 

“REJEIÇÃO” do aparelho que deverá ter essa classificação imposta por uma etiqueta. A medição 

da pressão arterial é um serviço gratuito que a Farmácia oferece, para envolver os utentes no 

controlo da sua terapêutica e conhecimento do seu estado de saúde. 

Realizei vários testes acima referidos, sempre consciente da sua importância de um bom 

acompanhamento e explicação dos resultados ao utente, baseado nas recomendações europeias 

para a prevenção da doença cardiovascular na prática clínica. Não só esse apoio é valorizado 

como pode ser determinante num reforço da adesão à terapêutica e traduzir-se em ganhos em 

saúde significativos para a comunidade. 

3) Testes de gravidez 
Os testes de gravidez são executados na farmácia através de um método imunocromatográfico 
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por pesquisa de hCG na urina. Estes iniciam-se questionando-se o utente sobre a forma e hora da 

colheita da amostra de urina (de preferência a primeira urina da manhã). Na recolha, deve ter-se o 

cuidado de verificar se a urina é ou foi colhida num recipiente limpo, sem conservantes. Coloca-se 

por fim a amostra na zona de teste conforme as instruções do fabricante do kit e faz-se a leitura do 

resultado ao fim do tempo de espera recomendado. Informa-se o utente do resultado e entrega-se 

um envelope com o resultado do teste de gravidez. Deve aconselhar-se a utente conforme o 

resultado e a reação da mesma.  

 

4) Dispensa semanal da medicação 
Este é um serviço recente na Farmácia da Liga mas que tem vindo a conquistar novos utilizadores 

pela necessidade identificada da separação de medicamentos, facilitando a vida a doentes, 

familiares e cuidadores e promovendo o uso correto da medicação.  

Os dispensadores semanais da medicação (DSM) são um sistema que permite o 

acondicionamento dos medicamentos em compartimentos individualizados e selados que 

correspondem às tomas diárias do doente para uma semana (Anexo X). É papel do farmacêutico 

colocar a medicação oral em dose unitária, num dos compartimentos desta embalagem que 

depois é selada, e permite apenas abrir e romper cada alvéolo de cada vez. Cada DSM não é 

reutilizável, logo, não é necessário preocupação com esterilidade. Apenas são incluídas neste 

serviço as formas farmacêuticas de uso oral (comprimidos e cápsulas), mas este sistema evita 

erros na toma da medicação e são fáceis de utilizar pelos próprios doentes. É indicado 

especialmente para doentes com um grau de autonomia reduzido ou limitado, doentes 

polimedicados, doentes com posologias complexas e utentes analfabetos/iletrados. 

5) Farmacovigilância 
O Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF) foi criado em 1992, e procura avaliar notificações 

de reações adversas a medicamentos (RAM) que se traduzem numa resposta nociva e não 

intencional a um ou mais medicamentos com o objectivo último da sua prevenção. É imperativa a 

implementação de mecanismos de detecção de reações adversas para minimizar os riscos da 

utilização de medicamentos por todos os utentes reduzindo o número de novas RAM. Dessa 

forma a notificação junto deste organismo torna-se importante aquando de uma suspeita da 

existência de uma RAM e pode ser feita através da ficha de notificação, telefone, fax, e-mail ou via 

on-line (Unidade Farmacovigilância Norte- UNF- http://ufn.med.up.pt/). Esta notificação adquire 

agora outra dimensão quando o medicamento está sujeito a monitorização adicional, indicado 

agora pela presença de um triângulo preto invertido no Folheto Informativo (FI) e no Resumo das 
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Características do Medicamento (RCM). Nestes caos deve indicar-se ao utente, sem alarmismos, 

que deve comunicar na farmácia qualquer reação que surja, mesmo que simples. 

No fim do meu período de estágio deparei me com uma situação de uma utente que me relatou ao 

balcão uma reação cutânea exacerbada após o uso de uma formulação de hidrato de calcipotriol e 

dipropionato de betametasona. Pela descrição da utente esta reação assemelhava-se a uma RAM 

tipo B (bizzar), e foi explicada a importância da avaliação da situação para eventual reporte junto 

das entidades responsáveis. Por alguma confusão por parte da utente acerca de um composto ao 

qual já teria comprovado ser alérgica, a utente não quis analisar a situação no momento, mas 

garantiu-me que voltaria à Farmácia para discutirmos a situação com mais calma e eventualmente 

fazer o reporte. 

6) Valormed 
A colaboração com a Valormed - sociedade gestora de resíduos de medicamentos fora de uso,  é 

uma ferramenta importante no fim do processo do uso racional do medicamento e para a 

prevenção de danos ambientais. Na Farmácia da Liga, este projeto já se encontra perfeitamente 

instituído de forma a que os utentes já trazem frequentemente tanto os medicamentos fora de 

prazo de validade, como os que já não utilizam. Na Farmácia existe um contentor deste projeto de 

recolha de resíduos, onde se acondicionam as embalagens e medicamentos entregues pelos 

utentes. Estando completo, é fechado e selado e o fornecedor responsável recolhe-o deixando um 

novo contentor e a cópia da ficha do contentor. 

7) Programa de troca de seringas ACES Gaia 
Com o fim do programa de troca de seringas que era assegurado pelas farmácias, no final do ano 

passado, todo o sistema montado por forma a combater eficazmente novos casos de contágio pelo 

vírus do HIV em toxicodependentes estagnou. Este programa oferecia a possibilidade de, nas 

farmácias aderentes ao projeto, se obter uma seringa nova mas apenas pela troca de uma já 

usada juntamente com um “kit” com água destilada, água e um preservativo. 

O programa foi recentemente integrado nos agrupamentos de centros de saúde (ACES) e agora 

em colaboração com o ACES Gaia a Farmácia da Liga volta a promover o programa de troca de 

seringas servindo de local privilegiado para a troca destas, uma vez que muitas vezes os centros 

de saúde sofrem de fragilidades com falta de capital humano, levando a uma difícil execução das 

tarefas do dia-a-dia. Com a experiência adquirida de tantos anos em que o anterior projeto se 

encontrou em vigor, este será apenas um seguimento do mesmo e espera-se conseguir tão bons 

resultados como anteriormente. 
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XIII. Sistema de gestão da qualidade 
A Farmácia da Liga assume a Qualidade como um factor chave da cultura da Farmácia. Procura de 

forma consistente satisfazer as necessidades dos utentes cumprindo a legislação aplicável no sector. 

Esta qualidade pretende ser assegurada desde a compra dos produtos até à entrega ao utente. A 

Farmácia cumpre a norma NP EN ISO 9001, as Boas Práticas de Farmácia e a legislação aplicável e 

viu a  certificação do seu Sistema de Gestão da Qualidade pela APCER, sendo uma das primeiras 

farmácias do concelho a receber esta distinção. Tem como objectivo melhorar continuamente a 

qualidade da prestação de serviços e o seu desempenho, satisfazendo as espectativas dos utentes, 

profissionais de saúde e comunidade em geral. Assim pretende-se atingir estes objectivos através da 

normalização de procedimentos; envolvimento de todos os colaboradores; gestão e formação de 

recursos humanos; parceria com fornecedores; estabelecimento de protocolos nas diferentes áreas de 

atuação do Farmacêutico, como dispensa de medicamentos e produtos de saúde, adesão à 

terapêutica; informação e uso racional dos medicamentos; participação em programas de promoção da 

saúde e prevenção da doença, diminuição dos problemas relacionados com medicamentos e 

farmacovigilância; avaliação do grau de satisfação dos utentes; melhoria da eficácia do sistema de 

gestão da qualidade. Todos estes pontos implicam uma série de planos e procedimentos normalizados 

e devidamente controlados. Ocorre anualmente uma auditoria interna e uma dinamizada pela própria 

empresa de certificação. São  momentos de tensão onde se procuram evidências do cumprimento dos 

requisitos normativos aplicáveis e daqui resulta um relatório que emite conclusões sobre o sistema de 

gestão da entidade auditada. Durante o meu estágio decorreu tanto uma auditoria interna como 

auditoria externa. 

XIV. Ações promocionais, divulgação e media 
A Farmácia da Liga é para mim um exemplo de uma farmácia moderna, adequada ao momento 

tecnológico que vivemos. Apercebeu-se da necessidade de captar novos públicos e manter o utente 

fiel. Dessa forma desenvolve frequentemente atividades promocionais, comemorativas de datas 

específicas, que trazem público à farmácia e mantêm a marca “Farmácia da Liga” ativa no contexto 

familiar dos utentes. A comemoração do S. Martinho com oferta de castanhas assadas a todos os 

clientes Anexo W, a promoção de um concurso fotográfico de verão ANEXO AB, e um sem-número de 

rastreios e promoções de oportunidade são exemplos de uma identidade que imprime a este espaço 

uma imagem de dinamismo muito forte e apelativa ao cliente. 

O uso de meios tecnológicos como as redes sociais pode ser ainda mais potenciado, sendo muita da 

divulgação feita no espaço físico da Farmácia. Relato um excelente exemplo de comunicação fora de 
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portas onde a Diretora Técnica teve a oportunidade de participar num programa televisivo no “Porto 

Canal” sobre a temática da queda de cabelo. Perdi a conta ao número de chamadas telefónicas que 

atendi nos dias subsequentes com questões sobre produtos indicados para esse fim e com pedidos de 

informação da localização da farmácia para conhecer o espaço. Chegar a um maior número de 

pessoas pode ser um passo determinante do processo de crescimento da Farmácia neste momento, 

porque a qualidade  dos serviços e a máxima competência estão já assegurados. 

XV. Considerações pessoais 
Neste percurso que me levou a conhecer a fundo o dia-a-dia de uma farmácia grande como a 

Farmácia da Liga, fui sendo sensível à necessidade da constante melhoria dos serviços e da 

importância da inovação e proximidade com o utente. Dessa forma resumo aqui algumas 

considerações pessoais simples, mas válidas, que encaro como sugestões para projetos futuros da 

Farmácia com o objetivo do crescimento do número de utentes e tradução no número de 

atendimentos.  

- Repensar o sistema de reservas: Como referido anteriormente, o sistema informático da 

farmácia não permite a realização de reservas. Na minha opinião, uma adequação da 

plataforma a esta necessidade  é a forma mais viável da Farmácia ter um sistema de reservas 

user friendly para o colaborador durante o atendimento. Sugiro o encaminhamento desta 

sugestão para os responsáveis da empresa Glintt (SIFARMA 2000®) e caso não ocorram 

mudanças no prazo de um ano, avaliar o desenvolvimento de uma nova plataforma que integre 

dados deste sistema operativo, à semelhança do programa de gestão dos pontos fidelidade. 

- Reformular totalmente o website  http://www.ligagaia.pt/farmacia/. É um espaço pouco 

dinâmico, e algo desatualizado que não traduz o espírito da farmácia. Poderia tornar-se um 

espaço bastante melhor aproveitado, com mais informação sobre serviços e atividades 

promocionais, conseguido essencialmente por uma atualização pelo menos, semanal. 

- A Farmácia detém um potencial muito grande de divulgação que não rentabiliza: o email dos 

clientes. Com o surgimento de dispositivos móveis e constante acesso à internet, o utente mais 

jovem e moderno pode ter interesse em acompanhar o que se passa na sua Farmácia (e 

haverá muito para relatar) e receber informações diretamente no seu email. O envio 

individualizado de promoções é demasiado indiferenciado e pode mesmo ser considerado 

“spam” por muitos. Dessa forma, sugiro o desenvolvimento de uma newsletter semanal 

completa, que ganhe leitores e prenda a atenção do utente, com informação do que se passará 

semanalmente na sua farmácia. Com isso refiro-me a artigos curtos e simples sobre o que 
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toma lugar na farmácia (atividades, palestras, promoções) e até mesmo uma crónica semanal 

realizada pelos farmacêuticos em regime de rotatividade, que de forma sucinta descreva um 

assunto de interesse público. Acredito que esta ferramenta pode ganhar seguidores muito 

rapidamente, e ser uma via credível de divulgação da informação que a farmácia quiser. 

Apostando num formato de leitura simples e rápida, vejo mais valias na fidelização de uma 

secção de mercado mais jovem. 

- O uso do Facebook está a revelar-se frutuoso, tendo eu atendido novos clientes que me 

relataram terem tido conhecimento de atividades promocionais através deste meio.  Sugiro 

potenciar o seu uso, integrando os conteúdos divulgados na newsletter neste espaço. 

- Estudar uma aproximação ao Porto Canal propondo uma colaboração no desenvolvimento de 

um espaço informativo de frequência na sua grelha de programação sobre questões ligadas à 

saúde. Embora ambicioso, a Farmácia da Liga tem a dimensão necessária para assumir um 

desafio desta natureza. O alcance da divulgação possível de atingir através deste meio 

audiovisual local é imenso, e não implica o prejuízo de nenhuma função ou responsabilidade da 

farmácia. 

- Por fim, sugiro a inclusão de produtos de suplementação alimentar desportiva na gama dos 

produtos comercializados na Farmácia. Este é um sector que tem vindo a receber muita 

procura graças à dinamização de ginásios e espaços desportivos, e a melhoria da sua 

acessibilidade e o mercado encontra-se maioritariamente deslocado para o comércio online. 

Este tipo de compra é desinformada e não devidamente acompanhada por um profissional de 

saúde. Com um grande processo de divulgação, contando com uma conferência/palestra sobre 

o assunto, certamente poderia estar abrangido mais um sector de mercado não explorado pela 

Farmácia da Liga que acredito poder vir a atrair público específico, à semelhança do que faz 

com os produtos cosmética. 

XVI. Conclusão 
O meu estágio na Farmácia da Liga foi o culminar de uma série de experiências que o MICF me 

transmitiu, e me tornou um profissional capaz e competente. Terminado esta etapa posso dizer que 

cumpri todos os objetivos que me foram propostos. 

A transposição do ambiente académico  para o mundo profissional não é suave e implica o 

desenvolvimento rápido de um sentido critico e uma sensibilidade especial para a conjugação entre a 

profissão farmacêutica e o negócio por trás de uma farmácia. 
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Acabo este estágio com um sentimento de gratidão, por ter tido a oportunidade de integrar a equipa de 

uma Farmácia que a meu ver é um modelo da farmácia do futuro. Acredito que o meu trabalho e o 

presente relatório é uma amostra pequena, mas válida, da visão de um jovem farmacêutico face a um 

espaço centenário. Estruturas com esta dimensão podem e serão certamente os locais ideais para se 

assistir à elevação da profissão farmacêutica a outro nível, assumindo-se o farmacêutico como o 

profissional do medicamento por excelência. Os seus conhecimentos técnico-científicos acrescentam 

valor à prestação de um serviço de saúde que se traduz em ganhos significativos para o utente. 

O meu percurso enquanto farmacêutico será diferente dos colegas mais antigos (por inerência da 

situação atual do país), mas estou certo de ter começado da forma ideal. 
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Anexos 
  

     

FIGURA A – Fatura de encomenda  
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ANEXO B – Fatura  ANEXO C – Exemplo de nota de encomenda  
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ANEXO D – Lista de Controlo de Prazos de Validade  

ANEXO E – NOTA DE DEVOLUÇÃO  
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ANEXO F – Prescrições médicas (electrónica e manual)  

ANEXO G – Prescrição com exceção  ANEXO H – Guia de tratamento anexa à 
prescrição  
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ANEXO K – Requisição especial que acompanha psicotrópicos e estupefacientes 

ANEXO J – Documento Sifarma2000® que 
acompanha cópia das receitas de 
psicotrópicos e estupefacientes 

ANEXO I – Verso de receita impresso  
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ANEXO L – Lista de saídas de estupefacientes e psicotrópicos 
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ANEXO M – Fatura endereçada à ARS – Norte  
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ANEXO N – Verbete de 
identificação do lote  

ANEXO O – Relação resumo de lotes 
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ANEXO P – Boletim de análise de matérias 
primas 

ANEXO Q – Registo de movimentos de 
matérias primas 
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ANEXO R – Imagens ilustrativas da preparação de 60 papéis medicamentosos de imipramida 
10mg. Estão apresentadas o acondicionamento primário, secundário e o rótulo. 
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ANEXO S – Prescrição oftalmológica de lentes progressivas  

ANEXO T – Capa da apresentação sobre “Contracepção e DSTs” 
apresentada ao Colégio de Gaia a 1 de Novembro de 2013 
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ANEXO U – Carta oficiosa de autorização ao apoio na aquisição de vacinas 
infantis no âmbito do protocolo “Gaia com programa especial de vacinação”  



Relatório  de  Estágio  em  Farmácia  Comunitária  
•  •  •  

Anexos  �  55  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     ANEXO V – Rastreio Cardiovascular no âmbito de um programa de 
promoção da saúde e intervenção na comunidade 

ANEXO W – Comemoração do dia de S. Martinho com a oferta de 
castanhas assadas aos clientes 
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ANEXO X – Imagens representativas do material necessário e preparação de um DSM 
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ANEXO Y – Ficha de  
preparação de medicamentos 
manipulados (exemplo de 
papéis medicamentos de 
imipramida) 
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ANEXO Z – Ficha de  preparação de medicamentos manipulados (exemplo de 
papéis medicamentos de imipramida) – continuação 
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ANEXO AA – Conferência “Traídos pela memória” 

ANEXO AB – Cartaz da atividade promocional “Passatempo Fotografia de 
Verão” 




