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1. Introdução 

O exercício da atividade farmacêutica tem como base a saúde e bem-estar do 

utente, pelo que é de grande importância na sociedade. O Farmacêutico é o último 

profissional de saúde a contactar com o utente antes da toma da medicação, sendo o 

intermediário entre o médico e o mesmo. Assim sendo, torna-se claro que a atividade 

farmacêutica não se fica apenas pela simples dispensa do medicamento, implicando o 

uso de um aconselhamento adequado e profissional que tem como objetivo a total 

compreensão, por parte do utente, relativamente à sua medicação. Além disto, o 

farmacêutico deve, sempre que possível, ter um papel ativo no seguimento e 

monitorização da terapêutica do utente. 

O estágio curricular inserido no Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas na 

FFUP é, na minha opinião, o colmatar de anos de formação académica, sendo o 

primeiro contacto com a vida profissional onde temos a oportunidade de testar 

conhecimentos e capacidades adquiridas durante o curso. Este estágio é um claro 

passo num profundo desenvolvimento pessoal e profissional.  

O objetivo deste relatório passa por apresentar os conceitos apreendidos e as 

diversas efetuadas durante os 6 meses de estágio curricular na Farmácia Faria (FF), 

com orientação da Dr.ª Isabel Liberal, Diretora Técnica, de 13 de maio a 13 de 

novembro de 2013. 

 

2.Farmácia Faria 

2.1 Localização  

A FF situa-se na Rua Roberto Ivens, nº126, na cidade de Matosinhos. Situa-se 

numa paralela à Rua Brito Capelo, uma das zonas comerciais mais antigas de 

Matosinhos. A FF é das mais antigas da cidade e apesar dos últimos registos datarem 

de 1886, poderá mesmo preceder esse ano. Nas imediações podemos encontrar um 

Centro de Apoio à Toxicodependência (CAT), a Associação Portos do Douro e Leixões 

(APDL), a lota, alguns infantários, o mercado e uma vasta área comercial tal como 

referido. O hospital mais próximo é o Hospital Pedro Hispano. 
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2.2 Espaço Exterior 

A FF encontra-se num edifício habitacional ocupando o piso térreo do mesmo, 

num cruzamento, possuindo duas frentes à face da rua (anexo I). A porta de acesso 

principal encontra-se à face da Rua Roberto Ivens. Possui uma outra porta secundária, 

que contém o postigo e está voltada face à Rua Conde S. Salvador. A porta principal 

de acesso apresenta informação sobre o horário de funcionamento da FF, qual a 

farmácia de serviço, além da informação relativa à direção técnica. Junto da porta 

principal existe uma montra envidraçada, de dimensão considerável que garante uma 

boa iluminação natural para o espaço interior e onde frequentemente são 

apresentados vários produtos e informação comercial. Na entrada principal existe 

ainda um dispensador de preservativos. 

Relativamente à fachada secundária, estão presentes cinco janelas, garantindo 

elas também uma boa iluminação das varias divisões da FF. Existe nesta fachada a 

informação, com letras adequadas, de alguns dos serviços prestados pela FF, 

Ortopedia, Puericultura e Cosmética. Ainda relativamente à entrada secundária, esta 

possui uma rampa de acesso para utentes com mobilidade reduzida. 

2.3 Espaço Interior 

Cumprindo com o Artigo 29º do DL nº 307/2007 e com as Boas Práticas 

Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária, a Farmácia Faria dispõe de todas as 

instalações adequadas de modo a garantir “a segurança, conservação e preparação 

dos medicamentos” e “a acessibilidade, comodidade e privacidade dos utentes e do 

respetivo pessoal” (1,4). A FF é constituída pela zona de atendimento ao Público, a 

Zona de armazenamento de Stock ativo e passivo., um corredor de acesso a outras 

áreas, um gabinete com os produtos de frio e de arquivo, o gabinete da direção 

técnica, um consultório de ortopedia, um laboratório para a preparação de 

manipulados e finalmente um área de lavabos para uso exclusivo dos funcionários da 

FF. 

2.3.1 Zona de atendimento 

Tem grandes dimensões, permitindo uma boa circulação aos utentes, é 

climatizada e com muita luz natural. É composta por quatro balcões de atendimento, 

munidos de material informático e algumas gavetas com medicamentos 

frequentemente requisitados (Ben-U-Ron® ou Aspirina®, por exemplo) e alguns 

produtos sazonais. No balcão de atendimento existem sempre produtos em exposição, 
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quer sejam novidades ou promoções. Nesta zona podemos encontrar uma balança e 

um aparelho automatizado para a monitorização da pressão arterial. Para maior 

conforto dos utentes, está ainda presente neste espaço, uma confortável cadeira, 

criando como que uma zona de descanso para utentes que apresentem esta 

necessidade. 

Em torno da zona de atendimento, existem expositores onde se encontram 

produtos de puericultura, dermocosmética, higiene dentária, suplementos alimentares, 

produtos de emagrecimento e produtos que sofrem alterações sazonais, como é o 

caso de associações antigripais e xaropes antitússicos. (anexo II) 

2.3.2 Zona de Stock ativo e Passivo 

A zona de stock ativo e passivo é adjacente à zona de atendimento, sendo 

constituída por gavetas deslizantes que contêm os medicamentos organizados e 

identificados por forma farmacêutica (cápsulas e comprimidos, xaropes, supositórios, 

injetáveis, etc.). Dentro destas secções encontra-se seriados por ordem alfabética, 

tornando o seu acesso fácil e rápido. Nas secções destinadas às cápsulas e 

comprimidos os medicamentos de marca encontram-se juntos aos medicamentos de 

marca genérica de modo a, mais uma vez, facilitar a sua procura. Neste local existe 

ainda um conjunto de prateleiras onde se armazena o stock passivo, produtos 

excedentes das gavetas ou produtos que não saiam com tanta frequência. Esta zona 

dá acesso a outras áreas através de um corredor no qual podemos encontrar o 

ValorMed (anexo III). 

2.3.3 Gabinete de arquivo e zona de frio 

O gabinete de arquivo (anexo IV) tem uma zona de frio, constituída pelo 

frigorífico onde se armazenam produtos que necessitem de uma temperatura entre os 

2 e 8ºC, armários destinados ao armazenamento de dispositivos médicos como gazes, 

ligaduras, pensos, algodão assim como algumas preparações de uso cutâneo, como 

Betadine®. Bem como embalagens de álcool, água oxigenada, soro fisiológico entre 

outras do género. 

Esta zona, sendo um gabinete de arquivo, possui locais destinados ao 

acondicionamento de receituário, notas de encomenda, faturas dos fornecedores, 

cartões de fidelidade, etc. Existem ainda um local para produtos reservados. 
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2.3.4 Gabinete da Direção Técnica 

Neste local são realizadas atividades de administração da farmácia, possuindo 

locais de arquivo para ficheiros relacionados com assuntos administrativos e de 

gestão. Nesta área, está ainda presente um posto móvel para o armazenamento de 

medicamentos psicotrópicos.(Anexo V) 

2.3.5 Laboratório 

Está equipado de acordo com as normas de Deliberação nº1500/2004, de 7 de 

Dezembro (5). (anexo VI) 

2.3.6 Consultório de Ortopedia 

O Consultório de ortopedia funciona como sala de atendimento personalizada, 

onde decorrem também os testes de determinação de parâmetros fisiológicos e 

bioquímicos. Neste local existe um sofá, servindo também de espaço de descanso 

para funcionários da FF, uma secretária, material informático, e um local de 

armazenamento de produtos ortopédicos e dispositivos médicos, bem como 

bibliografia de âmbito farmacêutico.(6)  

2.4 Horário de Funcionamento 

A FF encontra-se aberta das 8h30 às 13h, e das 14h30 às 19h de segunda a 

sexta feira e das 8h30 às 13h ao sábado, estando de acordo com o do DL nº 53/2007. 

Nos dias de serviço permanente, o funcionamento é ininterrupto das 8h30 às 

19h do dia seguinte, sendo o atendimento noturno efetuado pelo postigo, garantindo 

assim a segurança do funcionário interveniente. O Horário de funcionamento está bem 

visível nos letreiros disponíveis no exterior da farmácia. 

2.5 Recurso Humanos 

Um equipa qualificada, ativa e unida é um fator essencial de cuidados de saúde 

de excelência. Como tal, ser colaborador da FF assenta nestes pré-requisitos, nos 

quais podemos ainda acrescentar um elevado sentido de responsabilidade social, 

humildade e confiança. Além disso o bom humor, alegria, simpatia são ponto assente 

na equipa da FF, contribuindo para um excelente ambiente de trabalho e ótima relação 

interpessoal bem como com o utente. A equipa é constituída por: 
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Tabela 1 - Equipa FF 

Dr.ª Isabel Cristina Liberal Rodrigues Diretora Técnica 

Dr.ª Susana Oliveira Farmacêutica Substituta 

Edgar Bártolo Farmacêutico 

Paulo Gonçalves Ajudante Técnico 

Paula Liberal Gestora Comercial 

Fernanda Fonseca Funcionária 

 

2.6 Caracterização dos utentes  

Uma larga percentagem dos utentes da FF são idosos, sendo a maior parte 

destes sujeitos a polimedicação ou tratamento de doenças crónicas. Também com 

alguma frequência chegam utentes provenientes do CAT. Há ainda que fazer 

referência que pela localização próxima do Porto de Leixões e visto que está 

autorizada a entrada de cruzeiros de recreio no mesmo, há uma ligeira afluência de 

utentes estrangeiros em alturas particulares do ano.  

Assim entende-se que o maior desafio encontra-se no atendimento a 

população mais idosa que necessita duma linguagem mais cuidada e específica, de 

forma a promover a qualidade de vida dos mesmos. 

 

3. Gestão da Farmácia 

3.1 Sistema Informático 

 O SPharm (versão 2.31.6s) é programa informático que dá apoio à atividade 

farmacêutica na FF. Desenvolvido pela SoftReis, este programa caracteriza-se por ser 

um sistema moderno e intuitivo, permitindo ao operador realizar diversas tarefas de 

forma muito rápida e eficaz. Este sistema informático constitui uma ótima ferramenta 

de suporte e de articulação das várias atividades exercidas na farmácia, desde a 

dispensa de medicamentos, a receção e gestão de encomendas, a realização de 

devoluções, a faturação, o processamento do receituário, o inventário, entre outras, 

pelo que constitui uma ferramenta essencial para o bom funcionamento da farmácia e 

da sua equipa. 
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3.2 Gestão de Stocks 

A quantidade de produtos existentes na farmácia designa-se por Stock. A 

gestão de stock é uma peça fundamental no quotidiano de uma Farmácia, de modo a 

garantir a satisfação e o bem estar do utente.  

Uma gestão ineficaz pode resultar numa quebra do balanço dos produtos 

existentes na farmácia, podendo mesmo afetar o fornecimento de medicação ao 

utente levando ao descontentamento do mesmo. Pode também traduzir-se numa 

quantidade de quebras e devoluções, na perda de dinheiro investido em produtos 

quando estes excedem níveis de stock máximos.  

É ainda de realçar que a gestão de stocks é um trabalho que necessita de 

constante atualização, na medida em que a sazonalidade, publicidade e até mesmo o 

tipo de utentes que frequentam a farmácia vão influenciar as vendas. 

Anomalias de stocks existem, e podem ser muitas vezes inconvenientes no que 

toca a dispensa de medicamentos, assim um ponto fulcral é a verificação física dos 

mesmo, através da impressão de listas através do sistema. No decorrer do meu 

estágio tive oportunidade de corrigir algumas destas anomalias. 

3.3 Realização de encomendas 

Na FF são efetuadas encomendas diárias e encomendas diretas. As 

encomenda diárias são efetuadas diariamente para uma reposição de stocks mínimos. 

Neste caso, a FF trabalha com vários fornecedores. O principal fornecedor da FF é a 

Cooprofar, sendo frequente o uso dos serviços da OCP. Ainda que com menor 

frequência, também são realizadas encomendas à Plural e Cofanor. As encomendas á 

Cooprofar são bidiárias e à OCP diárias. 

Existe várias formas de efetuar encomendas. A maneira mais usual na FF é 

através do sistema Informático. Na ficha de cada produto, no sistema informático, é 

definido um stock mínimo e um máximo. A nível informático, quando ocorre a deteção 

que um produto atinge o stock mínimo, é feita, automaticamente uma proposta de 

encomenda. Assim, no seguimento das vendas diárias, o programa vai criar uma 

proposta de encomenda que poderá, posteriormente, ser validada, ou não, pelo 

farmacêutico, remetendo em seguida a mesma para o fornecedor. 

As encomendas podem ser realizadas por modem (através do sistema 

informático) ou por chamada telefónica, sendo este último método mais utilizado no 
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caso de medicamentos prescritos que não existam no stock da farmácia, e para 

produtos que se encontrem rateados ou esgotados. No decorrer do estágio tive a 

oportunidade de realizar encomendas por todos os métodos disponíveis. 

Podem ainda ser realizadas encomendas diretamente aos laboratórios por 

intermédio dos seus vendedores. 

3.4 Receção de encomendas 

As encomendas efetuadas são entregues na FF em contentores específicos, 

devidamente acondicionados e identificados com o nome da farmácia, o código 

numérico e da respetiva fatura em duplicado. Na fatura (anexo IX) deve constar a 

designação dos produtos da encomenda (dosagem, forma farmacêutica, tamanho da 

embalagem e designação comercial), o Código Nacional Português (CNP) 

individualizado, a quantidade pedida e a enviada, o PVP (exceto para os produtos de 

venda livre), o Preço de venda a farmácia (PVF), o IVA, as bonificações e o valor da 

encomenda. No caso de constarem medicamentos como benzodiazepinas ou 

psicotrópicos e estupefacientes na encomenda, e enviada também a respetiva 

requisição, em duplicado, para a farmácia (Anexo X  ).  

A receção de encomendas é realizada através do sistema informático, onde 

consta a lista das encomendas efetuadas por modem, para assim se poder selecionar 

a encomenda em questão. No caso de se tratar duma encomenda direta ou realizada 

por telefone existe a necessidade de simular uma encomenda via sistema informático. 

Depois de selecionar a encomenda pretendida é necessário dar entrada dos produtos 

no sistema informático da farmácia, através da leitura ótica do código de barras. 

Verifica-se o estado da embalagem, o prazo de validade e o Preço de Venda ao 

Público (PVP). Quanto ao prazo de validade, caso o produto ainda exista em stock na 

farmácia, este não sofre alterações, exceto se o prazo de validade do produto a dar 

entrada for inferior ao que ainda está em stock. Caso seja um produto que não exista 

em stock, atualiza-se o prazo de validade para o indicado na embalagem. No final, o 

valor total da encomenda deve corresponder ao que se encontra na fatura do 

fornecedor. Caso não isto não se verifique é necessário investigar o motivo. Os erros 

com origem no armazenista podem ser devido a produtos não faturados, contactando-

se o mesmo, ou devido ao envio de produtos não faturados, tratando-se da sua 

devolução. 
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Tendo finalizado o processo de conferência e receção da encomenda, é 

possível transferir os produtos em falta para outro fornecedor. Posto isto, o sistema 

informático automaticamente atualiza os stocks. 

3.5 Armazenamento 

O armazenamento correto dos medicamentos e restantes produtos reflete-se 

na eficácia e rapidez do atendimento, pelo que, nesse contexto, se torna indispensável 

uma atitude responsável e coerente.  

Para uma gestão otimizada dos produtos, e levando em consideração o seu 

prazo de validade, usa-se o método First Expired First Out (FEFO), que indica que os 

medicamentos devem ser arrumados de forma a priorizar a venda dos que têm o 

prazo de validade a terminar, em detrimento dos que têm um prazo de validade mais 

longo. 

Os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) são armazenados fora 

da vista e alcance do utente, em condições próprias, a uma temperatura inferior a 

25ºC, humidade inferior a 60%, luminosidade e ventilação adequadas. 

Os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), estão expostos na 

sala de atendimento e quando não há a possibilidade de os armazenar a todos nesta 

sala, ou se são produtos com menor saída, são armazenados nas prateleiras na sala 

de armazenamento. 

Os produtos que devem ser conservados no frio são armazenados no frigorífico 

localizado no gabinete de arquivo, e mantidos em temperaturas entre os 2 e 8ºC. 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, são armazenados num 

armário específico, fechado que se encontra no gabinete da direção técnica. 

3.6 Prazo de Validade 

O prazo de validade de um medicamento é aquele durante o qual as 

características físicas, químicas, microbiológicas, galénicas, terapêuticas ou 

toxicológicas não sofrem alterações ou modificações dentro de limites aceitáveis e 

bem definidos. Assim é vital que este controlo seja efetuado com total atenção. 

Na FF, para além do primeiro controlo realizado aquando da receção dos 

medicamentos, é efetuado ainda um segundo controlo mensalmente através de 

listagens de produtos. Este controlo envolve a verificação manual dos produtos 
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listados, sendo retirados os produtos que se encontram com uma data perto de 

expirar, isto é, os produtos em que o prazo de validade expire até três meses após o 

mês corrente. Os produtos retirados irão posteriormente ser devolvidos aos 

fornecedores. 

3.7 Devoluções 

São varias as situações que justificam a devolução de produtos ao fornecedor 

tais como: 1. Prazo de validade expirado; 2. Embalagem danifica; 3. Produto não 

encomendado; 4. Produto diferente do encomendado; 5. Medicamento retirado do 

mercado. 

O sistema informático é dotado de ferramentas próprias para realizar a 

devolução, sendo que no final, é emitida uma nota de devolução (anexo XI), com o 

respetivo duplicado e triplicado. Sendo que duas são enviadas juntamente com os 

produtos a devolver. Na nota de devolução constam: número da guia de devolução, 

identificação da farmácia, nome comercial e código do produto, quantidade devolvida, 

o fornecedor e o motivo da devolução. 

 

4. Dispensa de medicamentos 

A dispensa de medicamentos é, sem dúvida, a principal atividade da farmácia 

de oficina e também uma das mais importantes. O farmacêutico tem o dever de, 

aquando a apresentação ou não de receita médica (anexo XII), assegurar que o 

medicamento dispensado é o correto e que o utente recebe toda a informação 

necessária para o uso adequado do mesmo. 

4.1 Medicamentos sujeito a receita médica (MSRM) 

A legislação portuguesa diz que, estão sujeitos a receita médica os medicamentos 

que preencham uma das seguintes condições (7): 

1. Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, 

mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados 

sem vigilância médica; 

2. Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam 

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daquele a que se destinam; 
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3. Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; 

4. Destinem-se a ser administrados por via parentérica. 

 Este tipo de medicamentos só pode ser dispensado nas Farmácias, mediante a 

apresentação de uma receita médica. 

Os MSRM podem ser divididos conforme a receita médica: 

 Medicamentos de receita renovável: medicamentos que se destinem a 

determinadas doenças ou a tratamentos prolongados (por exemplo antidiabéticos) e 

possam, no respeito pela segurança da sua utilização, ser adquiridos mais de uma 

vez, sem necessidade de nova prescrição médica, tendo as receitas 3 vias e com uma 

validade máxima de 6 meses (7). 

 Medicamentos de receita médica não renovável: medicamentos que se 

destinem a tratamentos de curta duração e como tal as receitas têm apenas uma 

validade máxima de 30 dias (7). 

 Medicamentos de receita médica especial: medicamentos que contenham uma 

substância classificada como estupefaciente ou psicotrópico; possam dar origem a 

riscos importantes de abuso medicamentoso, criar toxicodependência ou ser utilizados 

para fins ilegais; ou contenham uma substância que se considere, por precaução, 

dever ser incluída nestes termos. Este tipo de medicamentos era bastante comum na 

FF, muito por “culpa” da presença de um CAT nas proximidades (7). 

 Medicamentos de receita médica restrita: destinarem-se a uso exclusivo 

hospitalar, devido a características farmacológicas, à sua novidade, ou por razões de 

saúde pública; destinarem-se a patologias cujo diagnóstico seja efetuado apenas em 

meio hospitalar ou estabelecimentos diferenciados com meios de diagnóstico 

adequados, ainda que a sua administração e o acompanhamento dos pacientes 

possam realizar-se fora desses meios; destinarem-se a pacientes em tratamento 

ambulatório, mas a sua utilização seja suscetível de criar efeitos adversos muito 

graves, requerendo a prescrição de uma receita médica, se necessário emitida por 

especialista, e uma vigilância especial durante o período de tratamento (7). 
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4.2 Prescrição médica 

A receita é obrigatoriamente processada informaticamente, salvo algumas 

exceções em que podem ser processadas manualmente, tal como previsto na Portaria 

n.º 198/2011 de 18 de Maio (8) estas são: 

I.Prescrição no domicílio;  

II.Em caso de falência do sistema eletrónico  

III.A profissionais com volume de prescrição igual ou inferior a 40 receitas por 

mês; 

IV.Noutras situações excecionais, de inadaptação comprovada, precedidas de 

registo e confirmação na ordem profissional respetiva. 

Na situação da exceção da alínea IV relativa à inadaptação comprovada do 

prescritor para a utilização de meios eletrónicos, exige a comprovação desta situação, 

precedida de registo e comprovação da respetiva ordem profissional (8). 

No dia 1 de junho de 2012, entraram em vigor alterações muito importantes 

para todo o setor farmacêutico. A prescrição de medicamentos inclui obrigatoriamente 

a Denominação Comum Internacional (DCI) da substância ativa, passando o utente a 

ter o direito de opção na escolha do medicamento, se o de marca ou o genérico, 

quando aplicável. Deve incluir, também, a forma farmacêutica, a dosagem, a 

apresentação e a posologia (9).  

Apesar de obrigatória existem algumas exceções relativas à prescrição por 

DCI, podendo por vezes surgir a denominação comercial do medicamento nas 

seguintes exceções: 

a) prescrição de medicamento com margem ou índice terapêutico estreito, 

conforme informação prestada pelo INFARMED;  

b) fundada suspeita, previamente reportada ao INFARMED, de intolerância ou 

reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado 

por outra denominação comercial (Reação adversa prévia); 18CARLOS 

c) prescrição de medicamento destinado a assegurar a continuidade de um 

tratamento com duração estimada superior a 28 dias (Continuidade de tratamento 

superior a 28 dias).  



 Farmácia Faria – Relatório de Estágio 2013 |12 
 

Se uma receita apresentar uma exceção, não poderá ter mais nenhum 

medicamento prescrito. Posto isto o utente tem sempre a opção de escolha 

excetuando se o médico prescritor acionar as exceções a e b. Quanto à exceção c, o 

doente pode exercer o direito de opção de uma maneira limitada, se optar por um 

medicamento com preço igual ou inferior ao do medicamento prescrito (9). 

Em cada receita médica podem ser prescritos até quatro medicamentos 

distintos, não podendo, em caso algum, o número total de embalagens prescritas 

ultrapassar o limite de duas por medicamento, nem o total de quatro embalagens 

(exceto se os medicamentos prescritos se apresentarem sob a forma de embalagem 

unitária, nesse caso poderão ser prescritos até quatro na mesma receita). Os 

medicamentos estupefacientes ou substâncias psicotrópicas não podem constar numa 

receita onde sejam prescritos outros medicamentos, bem como os produtos incluídos 

no protocolo da Diabetes mellitus (9). 

Outra alteração importante foi a alteração do modelo de receita. Este novo 

modelo entrou em vigor a partir de Junho de 2013, coincidindo com o desenrolar do 

meu estágio na FF. Receitas emitidas no modelo antigo são aceites até 31/05/2013. 

As receitas antigas podem ser distinguidas das novas pelo número da receita (13 

dígitos e as novas 19 dígitos) e pela ausência de espaço para a opção do utente na 

frente da receita (presente na nova). (10) 

 

4.3 Processamento informático da receita e outros tipos de despensa 

O processo de venda no sistema informático inicia-se com a leitura ótica de 

cada medicamento. Após a todos os medicamentos, relativos à receita, estarem 

inseridos deve-se colocar a entidade responsável pela comparticipação, se aplicável, 

assim como a respetiva portaria, também se for o caso. De seguida passa-se a ficha 

de preenchimento dos dados do utente e ao finalizar a venda, dependendo da 

entidade responsável pela comparticipação (por exemplo SNS) o sistema informático 

requer o código do médico prescritor, do local de prescrição, o número da receita e 

pode pedir ainda o número de benificiário da respetiva entidade. 

Após terminar a venda o sistema informático inicia o processo de impressão do 

documento de faturação (Anexo XIII) e pede o verso da receita para realizar a 

impressão. No verso da receita são impressas as informações relativas ao ato da 

dispensa, nomeadamente a entidade responsável pela comparticipação, se aplicável. 
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No caso de haver complementaridade de subsistemas, deve-se ter a cópia da receita 

e faturar através do organismo que reagrupa as duas entidades, sendo portanto 

pedido pelo sistema duas receitas para impressão uma para cada sistema de 

comparticipação. 

Existem outras informações relativas ao ato da dispensa que também são 

impressas como a portaria ou despacho em vigor, bem como o nome e nº de 

contribuinte da farmácia; o nome da Diretora Técnica; a data e número da venda; o 

código do operador que a efetuou; os números de lote, de receita e da série; os 

códigos de barras dos medicamentos; o PVP e o preço pago pelo utente; o número 

total de embalagens dispensadas. 

Após a confirmação de toda a informação contida na receita, esta é carimbada, 

assinada e datada. Face a alguma irregularidade, nomeadamente a impressão errada 

da receita ou entidade de comparticipação errada, a receita deve ser reimpressa. 

Estas irregularidades são detetadas na conferência diária das receitas. Na presença 

de uma troca de medicamento ou de dosagem, o utente é de imediato informado 

(sempre que possível) da situação. Na ausência de qualquer erro, a receita é 

devidamente arquivada. Concluído este processo, a receita encontra-se pronta para ir 

para a faturação. 

Além deste tipo de dispensa, através de receita médica e faturação imediata, 

podem também fazer-se vendas suspensas, vendas a crédito ou simultaneamente 

suspensas e a crédito. Uma venda suspensa é efetuada quando, por exemplo, o 

utente apresenta uma receita cujo prazo de validade já expirou ou quando a prescrição 

médica não se encontra completa. O utente paga a totalidade do medicamento sendo 

depois reembolsado pela farmácia com a parte relativa à comparticipação da entidade 

responsável quando trouxer a receita. O recibo é apenas emitido no momento da 

faturação da receita. As vendas a crédito são frequentes para clientes habituais da 

farmácia. Neste caso o valor dos medicamentos é adicionado à sua conta, sendo 

emitido um comprovativo de crédito, em duplicado, de que levou os medicamentos. 

Este deve ser assinado pelo utente, sendo guardado no seu envelope na FF. 

Finalmente há situações em que as vendas suspensas são colocadas a crédito. 

Nestes casos, o utente não recebe de imediato o recibo. 

Na FF, são vários os clientes com contas de crédito. Além da população idosa 

há muitas pessoas que não têm condições para pagar toda a medicação sem ser por 

este método, e tendo em conta que a farmácia não é um somente um posto comercial 
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e tem a obrigação de prestar um bom serviço de saúde aos utentes esta é uma boa 

opção.  

4.4 Comparticipação de medicamentos 

4.4.1 Entidades comparticipadoras 

A comparticipação de diferentes subsistemas de saúde aos utentes, bem como 

a comparticipação do Estado relativa ao Sistema Nacional de Saúde (SNS), facilita a 

adesão dos mesmos à medicação, pois reduz o valor a pagar à farmácia.  

Os subsistemas de saúde são criados no âmbito de várias empresas 

bancárias, seguradoras, e ministérios, com o intuito de promover a prestação de 

cuidados de saúde aos seus trabalhadores ou associados. Algumas dessas entidades 

são, por exemplo, Multicare, Serviços de Assistência Médico-Social (SAMS), Caixa 

Geral de Depósitos (CGD), entre outros. Além disto, existe também a possibilidade de 

regimes de complementaridade, em que pode ser utilizado um destes subsistemas em 

conjunto com o SNS, sendo que cada entidade se responsabiliza por uma 

percentagem do valor do medicamento. Nesse tipo de situações, o utente apresenta, 

não só, uma receita médica cuja indicação de entidade é referente ao SNS, mas 

também um cartão de beneficiário correspondente a outro subsistema. 

4.4.2 Escalões de comparticipação 

Quando o utente vai à farmácia com receita médica, na maior parte das vezes 

apenas paga uma parte, ou até mesmo nada, do valor total. A restante parte é 

posteriormente paga pelo organismo de comparticipação, desde que as receitas sejam 

válidas e tenham sido devidamente dispensadas. 

No caso do SNS, o mais comum, existem dois regimes de comparticipação: o 

regime geral e o regime especial. Para o regime geral SNS comparticipa os 

medicamentos consoante quatro escalões de comparticipação: o escalão A é 

comparticipado em 90%, o B em 69%, o C em 37% e o D em 15%. O regime geral é 

aplicável a qualquer inscrito no SNS. Já o regime especial é indicado para 

pensionistas cujo rendimento anual seja inferior a catorze salários mínimos nacionais. 

Para estes, o escalão A é acrescido de 5% de comparticipação e os restantes de 15% 

(11,12). Estes escalões estão divididos de acordo com o problema de saúde. 

No entanto existem muitos outros sistemas de comparticipação. Na FF é 

comum encontrar complementaridades entre subsistemas de saúde, sendo o mais 
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frequente a complementaridade da Associação Portos do Douro e Leixões (APDL) 

com SNS. Este última representa uma fatia importante no receituário da FF. De 

tempos em tempos surgia uma complementaridade dos SAMS com SNS. Existem 

muitas complementaridades mas estas foram as situações mais comuns na FF. 

Na presença de certos despachos, DL ou portarias, mencionados nas 

prescrições, a comparticipação é especial, havendo situações em que a 

comparticipação chega a atingir os 100%.  

Existe ainda o caso particular ao protocolo diabetes, do SNS. Neste protocolo 

as farmácias são fiéis depositárias dos produtos abrangidos pelo Protocolo da 

Diabetes (seringas, agulhas, lancetas, tiras reativas e aparelhos de medição de 

glicemia). As receitas, no modelo admitido pelo SNS, têm obrigatoriamente de conter o 

Centro de Saúde a que o utente pertence e só podem conter produtos de Protocolo. A 

comparticipação do Estado no custo de aquisição das tiras-teste para diabéticos está 

fixada em 85% do PVP para os utentes do SNS e de 100% no custo de aquisição das 

agulhas, seringas e lancetas (13). 

4.4.3 Sistema de Preços de Referência 

Este sistema recai sobre os medicamentos comparticipados incluídos num GH, 

ou seja, num “conjunto de medicamentos com a mesma composição quantitativa e 

qualitativa em substâncias ativas, forma farmacêutica, dosagem e via de 

administração, na qual se inclua pelo menos, um medicamento genérico existente no 

mercado” (14). O preço de referência traduz-se no valor sobre o qual é aplicada a 

comparticipação e corresponde à média dos cinco PVP mais baixos do mercado, para 

cada GH (15). O sistema de preços de referência permite, então, controlar e reduzir as 

despesas do Estado correspondentes às comparticipações dos medicamentos. 

 

4.5 Psicotrópicos e estupefacientes 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são medicamentos regidos 

por uma legislação específica pois tratam-se de medicamentos que exercem uma 

potente ação sobre o sistema nervoso central podendo provocar alterações psíquicas 

desviantes ou estimulantes, bem como fenómenos de tolerância e dependência física 

e/ou psíquica, tornando-os apetecíveis para usos ilícitos. A lista dos medicamentos 

englobados nesta classificação encontra-se na legislação em vigor (16,17,18). 
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Há um controlo rigoroso na entrada e saída de medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes, existindo um conjunto de regras a cumprir pelas farmácias no 

controlo destes medicamentos. 

A sua aquisição é realizada do mesmo modo que as outras especialidades, no 

entanto a sua encomenda apresenta algumas diferenças. Este grupo faz-se 

acompanhar de uma guia de requisição onde constam: a identificação da farmácia e 

do fornecedor; a identificação do fármaco; a quantidade pedida e enviada; código, data 

e n.º da requisição; carimbo e assinatura do Diretor Técnico do fornecedor. Junto com 

cada encomenda, ou no final do mês, o distribuidor envia uma requisição em que vem 

resumida a entrada destes medicamentos e que deve ser assinada e carimbada pelo 

diretor técnico da farmácia ou o seu substituto. Após a sua receção são armazenados 

no local destinado que, no caso dos psicotrópicos é um local específico, afastado dos 

restantes medicamentos. 

A partir de 2011, a sua prescrição passou a gerir-se pelas regras das receitas 

eletrónicas (16). Assim após a introdução de um medicamento psicotrópico no sistema 

informático, aquando de uma venda, é indicado de imediato que se trata de um 

estupefaciente ou psicotrópico fazendo aparecer uma nova janela onde se introduz os 

seguintes dados: nome e morada do doente; nome do médico prescritor; nome, idade, 

morada e n.º e data de emissão do bilhete de identidade /cartão único do adquirente; e 

n.º da receita. Depois de todos os campos preenchidos, a venda é terminada. 

Para efeitos de controlo, as farmácias devem enviar trimestralmente para o 

INFARMED o registo de entradas e o registo de saídas de medicamentos 

psicotrópicos. Deve-se enviar também um mapa balanço de entradas e saídas de 

medicamentos psicotrópicos anualmente. 

 

4.6 Medicamentos Não sujeitos a receita médica (MNSRM) 

Os MNSRM ou Over the Counter (OTC’s) são medicamentos que não 

preenchem os requisitos dos MSRM, e não são utilizados com prescrição ou 

supervisão médica, pelo que são vendidos sem receita. Este tipo de medicamentos 

não são alvo de comparticipação, salvas exceções previstas por lei.(7) 

Este tipo de venda livre, implica um aconselhamento mais eficaz e apropriado pelo 

farmacêutico. Cabe ao farmacêutico garantir a segurança do utente e apelar à 

qualidade do uso de MNSRM. 
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4.7 Medicamentos genéricos  

Medicamento genérico, é um medicamento com a mesma composição 

quantitativa e qualitativa em substâncias ativas, mesma forma farmacêutica e cuja 

bioequivalência com o medicamento de referência tenha sido demonstrado por 

estudos de biodisponibilidade apropriados, sendo identificado pela sigla “MG” na 

embalagem. Só podem ser comercializados quando caducam os direitos de 

propriedade do fabricante a essa mesma substância ativa (7). 

O dia 1 de junho de 2012 trouxe uma grande mudança para o setor 

farmacêutico, tal como já foi referido, o utente passou a escolher o medicamento que 

deseja levar, exceto nos casos devidamente justificados. Esta nova lei reflete-se num 

maior poder do utente, e além disso acarreta uma maior comodidade para o doente 

tanto a nível financeiro como na facilidade na aquisição face a um aumento na 

disponibilidade dos mesmos. 

O preço da comparticipação dos medicamentos genéricos entra em conta com 

o preço dos cinco medicamentos genéricos mais baratos de cada grupo homogéneo 

(GH). Se o valor da comparticipação for superior ao valor do medicamento, o utente 

não paga nada. Cada farmácia é também obrigada, por lei, a ter pelo menos três 

desses cinco medicamentos genéricos mais baratos (16). 

Quanto a esta questão, no decorrer do estágio deparei-me com duas situações 

em particular. A primeira é de que o misticismo em relação aos medicamentos 

genéricos permanece. Apesar de todos os debates e campanhas de informação feitas 

até à data, ainda há vários utentes que duvidam da qualidade, e até da eficácia dos 

genéricos, mesmo entre eles. Há quem chegue até de “acusar” um determinado 

genérico de lhes ter causado um sintoma ou ter piorado a doença. 

A segunda situação com que me deparei remete para os stocks da farmácia e 

o direito de opção do utente. Apesar de positiva, esta nova lei, acarreta por vezes, 

alguns problemas para a Farmácia. É verdade que de certa maneira facilita a dispensa 

devido a possibilidade de troca de medicamentos mas não esqueçamos que o direito 

de opção é do utente. Além do mais, a obrigatoriedade da farmácia a ter pelo menos 3 

dos 5 medicamentos genéricos mais baratos veio influenciar a gestão dos stocks da 

farmácia, obrigando a ter produtos que ficam parados, sem esquecer que os 

medicamentos sofrem contínuas alterações de preços, e muitas vezes o utente não 

compreende essa situação. 
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5. Aconselhamento Farmacêutico e Automedicação 

Segundo o despacho nº17690/2007, de Legislação Farmacêutica Compilada,“a 

automedicação é a utilização de medicamentos não sujeitos a receita médica de forma 

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

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

profissional de saúde” (19).  

A automedicação pode ser justificável em algumas situações, e trazer até 

vantagens ao SNS, nomeadamente ao evitar consultas desnecessárias. Contudo, 

tendo em conta a facilidade de acesso a estes medicamentos, ao crescente número 

de MNSRM disponível e até mesmo devido à alteração do estilo de vida da população, 

esta prática pode tornar-se prejudicial. É aqui que o farmacêutico desempenha um 

papel fundamental e que, a meu ver, é um dos pontos que torna tão nobre a profissão 

farmacêutica. O farmacêutico deve, não só ser um especialista do medicamento, mas 

também transmitir adequadamente a informação ao utente. 

Tendo em conta a acessibilidade à farmácia, muitos utentes preferem dirigir-se 

diretamente a esta, de modo a tentar resolver problemas de saúde menores. Nestas 

situações, o farmacêutico poderá indicar um MNSRM se verificar que não se trata 

duma situação que requer examinação por parte de um médico. O primeiro passo na 

indicação terapêutica é o diálogo com o utente, onde se deve questionar quais os 

sintomas e a duração dos mesmos, bem como as doenças concomitantes e 

terapêutica existente. O farmacêutico não pode descuidar a explicação ao doente 

relativa à ação do medicamento indicado e sobre a sua posologia, de modo a evitar 

abusos ou erros posteriores, sendo que a adesão à terapêutica é fundamental, de 

modo a que o medicamento surta o efeito pretendido. Convém ainda alertar para que 

os efeitos do tratamento podem não ser imediatos assim como dos efeitos secundários 

mais frequentes doentes. Finalmente deve-se explicar ao doente que se houver 

agravamento da situação, este deve recorrer a um médico. 

As situações mais frequentes de indicação terapêutica que ocorreram durante 

o estágio relacionavam-se com dores, sendo elas musculares, de dentes ou de 

cabeça. Problemas gastrointestinais, obstipação e diarreia e as habituais queimaduras 

solares do tempo quente de verão. Também a procura de suplementos alimentares 

era vista com alguma frequência. 
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6. Medicamentos Manipulados 

Segundo a Portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho, qualquer fórmula magistral ou 

preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico. 

Uma fórmula magistral corresponde a um medicamento preparado na farmácia 

de oficina ou nos serviços farmacêuticos hospitalares segundo receita médica. Um 

preparado oficinal corresponde a um medicamento manipulado preparado segundo as 

indicações de uma farmacopeia ou de um formulário, em farmácia de oficina ou nos 

serviços farmacêuticos hospitalares, destinado a ser dispensado diretamente aos 

doentes (20). 

Na FF, apesar da existência de um laboratório, nunca surgiu um pedido de 

medicamento manipulado no decorrer do meu estágio curricular. 

6.1 Receitas médicas e comparticipação 

As receitas de medicamentos manipulados deverão ter a indicação, expressa 

pelo médico, da palavra “Manipulado” ou, em alternativa, “f.s.a”, que significa “faça 

segundo a arte”. Além disto, deverá conter a concentração da preparação, bem como 

a forma farmacêutica e a ou as substâncias ativas. Uma receita médica que contenha 

medicamentos manipulados não pode conter outra medicação, exceto se os mesmos 

não forem comparticipados. Um medicamento manipulado é comparticipado em 30% 

do seu preço, apenas se a sua descrição constar no Formulário Galénico (21). 

 

6.2 Material de Laboratório 

Para se poder utilizar o laboratório numa farmácia de oficina este tem de estar 

de acordo com a legislação em vigor, isto é, tem de estar em conformidade com o 

descrito na Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho e nas Boas Práticas Farmacêuticas 

para a Farmácia Comunitária (20). 

A FF preenche todos os requisitos descritos nesta Portaria. No que diz respeito 

ao espaço do laboratório, a área do laboratório está de acordo com a legislação assim 

como a fácil lavagem e desinfeção das superfícies. O laboratório é bem ventilado e 

iluminado e apresenta temperatura e humidade ideais. 
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6.3 Matérias-primas 

As matérias-primas estão todas armazenadas nos armários, por ordem 

alfabética, de acordo com a forma física, exceto as inflamáveis, que se encontram num 

armário especial e identificado como tal. As matérias-primas devem ser adquiridas a 

fornecedores autorizados pelo INFARMED e elas devem ser acompanhadas de um 

boletim de análise onde esteja provado que estas satisfazem as exigências da 

monografia respetiva de acordo com o regime jurídico dos medicamentos manipulados 

(20). O farmacêutico deverá assegurar-se da qualidade das matérias-primas que 

utiliza. 

 

6.4 Regras de manipulação 

A preparação do manipulado é iniciado com o preenchimento da ficha de 

preparação do manipulado e nesta deve constar o nome do utente, do médico 

prescritor, das matérias-primas com respetiva quantidade, o lote e origem, o método 

de manipulação e o rótulo. Após a preparação estar realizada e acondicionada na 

embalagem, é colocado o rótulo onde devem constar as seguintes informações: nome 

do doente, número de lote, fórmula qualitativa e quantitativa, preço, prazo de validade, 

condições de conservação, instruções especiais, via de administração, posologia, 

identificação da farmácia e do diretor técnico (20). No final a ficha de preparação do 

manipulado é carimbada, rubricada e arquivada na capa de ficha de preparação de 

manipulados, juntamente com uma cópia da receita que o utente traz, sendo esta 

anexada à ficha de preparação. 

 

6.5 Preço dos medicamentos manipulados 

O preço dos medicamentos manipulados é definido pela portaria n.º 769/2004 

de 1 de Julho que tem em conta três fatores: o valor dos honorários, o valor das 

matérias-primas e o valor dos materiais de embalagem (22). Cada um destes três 

fatores é calculado separadamente com base no definido pela mesma portaria. O valor 

dos honorários é calculado de acordo com um fator (F), que é atualizado 

automaticamente e anualmente consoante o crescimento do índice de preços ao 

consumidor. 
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Assim, o preço final de venda ao utente de um medicamento manipulado é 

calculado tendo em conta a fórmula: (Valor dos honorários + Valor das matérias-

primas + valor dos materiais de embalagem) x 1,3 e o valor do IVA à taxa em vigor.  

 

7. Produtos vendidos na Farmácia Faria 

7.1 Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

Segundo o Infarmed “entende-se por Produto Cosmético qualquer substância 

ou mistura destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do 

corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e 

órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, 

exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, 

manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais” (23).  

Na FF existe uma variada gama de lineares dos quais fazem parte a La Roche-

Posay®, Noviderm®, Vichy®, Klorane®, Elgydium®, Eucerin®, Avène®, Uriage®, 

Barral®, entre outros. O farmacêutico é com frequência solicitado para providenciar 

informações sobre os produtos, o que tendo em conta a vasta gama e linhas de 

produtos é de certo modo desafiante. É sem dúvida um campo em que saímos com 

algumas lacunas de conhecimento e como tal o estágio torna-se fundamental.  

Como este tipo de produtos requer muitas vezes aconselhamento por parte do 

farmacêutico isto implica que este esteja em constante atualização dos seus 

conhecimentos nesta área e acerca dos produtos existentes no mercado. Para este 

efeito, as marcas/laboratórios destes produtos organizam com uma certa regularidade 

ações de formação, nas quais apresentam a sua linha de produtos e fazem uma 

revisão de noções fundamentais. Isto permite que o farmacêutico preste 

aconselhamento ao utente com segurança. Por vezes, enviam promotores para tentar 

aumentar as vendas dos seus produtos. Na FF durante o meu período de estágio, a 

Barral® enviou com alguma frequência os seus promotores o que me permitiu 

observar o seu trabalho com algum pormenor. 
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7.2 Produtos dietéticos para alimentação especial 

Os produtos mais comuns deste grupo são os leites para lactentes, passando 

pelo leite de transição e leite de crescimento. Existem ainda situações particulares 

como leites hipoalergénicos (HA), anti-obstipantes e anti-cólicas e leites de saciedade. 

Contudo na FF, estes produtos não eram muito vendidos, muito provavelmente devido 

a quase toda a população ser adulta.  

 

7.3 Produtos Fitoterapêuticos 

Produtos fitoterapêuticos tiram partido das propriedades curativas e preventivas 

das plantas, apresentando-se na forma de cápsulas, chás e ampolas. Durante o meu 

estágio foram produtos bastante requisitados para a resolução de várias situações, 

nomeadamente problemas digestivos (como o Cholagutt®), intestinais (chá Herbis 

nº11) e insónias (extracto de Valeriana). Destes produtos o Cholagutt® e os 

variadíssimos chás, são produtos de venda regular. Muito devido ao facto da ideia 

errada que foi criada nos utentes de que estes produtos como são produtos naturais 

não apresentam qualquer efeito adverso ou contra-indicação. Aqui o farmacêutico tem 

um papel importante a desempenhar tentando desmistificar estas crenças e tentando 

analisar as situações com que se depara para um aconselhamento mais adequado. 

 

7.4 Medicamentos de uso veterinário 

Na FF apesar de existentes, a sua quantidade em stock é reduzida, sendo 

medicamentos requisitados poucas vezes. Ainda assim, os mais frequentes de serem 

requisitados eram essencialmente antiparasitários para animais de estimação (cães e 

gatos). 

 

7.5 Dispositivos médicos 

O Dispositivo médico (DM) é um instrumento, aparelho, equipamento, material 

ou artigo cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por 

meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser 

apoiada por estes meios. Um DM pode ser usado em seres humanos para fins de 

diagnóstico, prevenção, controlo ou atenuação de uma doença, lesão ou deficiência, 
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estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico e controlo 

da conceção (24). 

Tendo em conta que a FF possui uma área especializada em ortopedia, estes 

eram sem dúvida os mais vendidos, sendo normal dispensar pulsos elásticos, 

joelheiras, pés elásticos, meias de compressão, canadianas e cotoveleiras. É de 

salientar que o farmacêutico necessita de um conhecimento o mais exaustivo possível 

e aptidão para informar sobre o correto manuseamento, conservação e manutenção 

dos produto. 

Para além destes produtos, na FF também ocorre a dispensa de: fraldas e 

pensos para incontinência; óculos corretivos; seringas sem agulha; luvas de exame; 

algodão hidrófilo; ligaduras; compressas de gaze hidrófila esterilizadas e não 

esterilizadas; termómetros; medidores de tensão, colesterol e glicémia; tampões para 

os ouvidos; preservativos masculinos; frascos para colheita de urina, etc. 

 

8. Cuidados de saúde prestados na Farmácia Faria 

8.1 Determinação da pressão arterial 

A hipertensão arterial é um dos problemas mais frequentes a nível mundial, 

sendo por isso de extrema importância o controlo deste parâmetro. Na tabela 1 

encontra-se a classificação da pressão arterial (PA). (25) 

 

Tabela 2 - Pressão Arterial 

Classificação PAS (mmHg) PAD (mmHg) 

Ótima <120 <80 

Normal 120-129 80-84 

Normal elevada 130-139 85-89 

Hipertensão grau 1 140-159 90-99 

Hipertensão grau 2 169-179 100-109 

Hipertensão grau 3 ≥180 ≥110 

Hipertensão sistólica isolada ≥140 <90 
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Este serviço era dos mais requeridos, diariamente, na FF. Grande parte dos 

utentes que se dirige à FF para fazer o controlo da PA eram idosos. Antes de se 

realizar a medição, é importante tranquilizar o utente e perguntar se toma algum tipo 

de medicação, se ingeriu café, sal, ou outras substâncias que possam falsificar os 

resultados obtidos. A medição deve ser realizada com o utente numa postura correta, 

relaxada, com o braço apoiado no aparelho, se possível diretamente na pele, e livre de 

braceletes ou relógios apertados, e sem falar, para não interferir com os valores. Caso 

o valor de PA fosse elevado, deve repetir a medição passados no mínimo 5 minutos. 

Este foi sem dúvida um dos serviços que me permitiu criar uma maior 

proximidade com o doente e onde podia ter uma intervenção direta, podendo 

aconselhar medidas não farmacológicas como por exemplo alertar para a mudança 

dos fatores de risco modificáveis. 

 

8.2 Determinação da Glicémia, Colesterol e Triglicerídeos 

A medição destes 3 parâmetros bioquímicos constitui uma atividade recorrente 

na FF. É um serviço que está a par, em termos requisição, da medição da PA. Como 

todas estas determinações exigem o manuseamento sanguíneo, há que ter sempre 

em atenção medidas de segurança, nomeadamente a utilização de luvas, bem como o 

encaminhamento do material utilizado para o contentor de recolha de resíduos 

perigosos, tendo em conta o material contaminado (grupo III – risco biológico) e os 

perfurantes (grupo IV – incineração obrigatória). Relativamente à glicémia, a primeira 

preocupação é questionar o utente sobre a última refeição efetuada, visto esta poder 

ser determinada em jejum, preferencialmente com um jejum de 8 horas ou pós-

prandial e ser medida uma hora após as refeições. (26) 

Tabela 3 - Valores de Glicémia Padrão 

Classificação Glicémia em jejum (mg/ml) Glicémia pós-

prandial (mg/ml) 

Diabetes mellitus >126 >200 

Anomalia da tolerância glicose <126 160 < Glicose < 200 

Anomalia da glicémia em jejum 110 < glicose < 126 < 160 

 

Quanto ao colesterol e aos triglicerídeos são dos principais fatores de risco 

para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, principal causa de morte em 
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Portugal. O valor dos triglicerídeos sofre grandes oscilações ao longo do dia, devendo 

a medição ser efetuada após um jejum de 12 horas. Os valores ideais devem ser 

inferiores a 150mg/dL. O valor ideal do colesterol total deve ser inferior a 190mg/dL, 

sendo que valores muito elevados (>240) devem merecer maior atenção e possível 

encaminhamento do utente para o médico. 

8.3 Valormed e recolha de radiografias 

A Valormed é a sociedade responsável pela gestão dos resíduos de 

embalagens e medicamentos fora de uso. O contentor é constituído por uma caixa de 

cartão própria para o armazenamento e transporte destes resíduos. Sempre que o 

contentor se encontra cheio, este é pesado e é preenchido o boletim que possui o 

nome da farmácia, o código da farmácia, o peso e a rúbrica do responsável pelo fecho. 

Durante o meu estágio realizei muitas vezes esta tarefa. Mais tarde a caixa é recolhida 

por um profissional de um dos fornecedores que termina o preenchimento do boletim 

com a data e a rúbrica do responsável pela recolha. 

A recolha de radiografias é feita normalmente num dado período do ano 

através da AMI que assim, além de proteger o ambiente deste meio de diagnóstico 

poluente, consegue obter fundos, devido ao nitrato de prata, para aplicação em 

projetos de desenvolvimento humano. 

8.4 Peso corporal e determinação de IMC 

Na FF, também é possível a determinação do peso corporal, através de uma balança 

digital. Para verificar o estado nutricional do utente tendo em conta o seu peso, 

recorre-se ao cálculo de Índice de Massa Corporal (IMC), através da fórmula: IMC = 

Peso / (altura x altura). O peso corporal encontra-se adequado quando o IMC estiver 

compreendido num intervalo de 18.5 a 24,99. 
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9. Considerações finais 

Considero que este estágio curricular na FF foi indispensável para o meu futuro 

profissional. Permitiu me realizar, de forma autónoma, as diferentes atividades 

existentes em farmácia comunitária, tais como: devoluções, gestão de stocks, 

verificação de prazos de validade, processamento de receituário, armazenamento de 

medicamentos, realização e receção de encomendas, realização de montras 

promocionais, e atendimento ao balcão. Além disso, todos os membros da FF 

procuraram integrar-me na equipa, depositando sempre confiança no meu trabalho, o 

que me fez, não só ter ainda mais vontade para aprender e colaborar, mas também 

constatar a importância que tem o trabalho de equipa. Por todas estas razões, sinto-

me extremamente preparado para enfrentar uma maior variedade de situações no 

mundo profissional. Tanto nesta, como em qualquer outra área do mundo farmacêutico 

vou procurar evoluir face a qualquer obstáculo, procurando sempre mais. 
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Anexos 
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Anexo II –  Espaço interior; 
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Anexo III – Armazém; 
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Anexo IV – Gabinete de arquivo e zona de frio; 

 

 

 

Anexo V – Gabinete da Direção Técnica; 
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Anexo VI – Laboratório; 

 

 

 


