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1. Objetivo 

 

 Este relatório tem como objetivo descrever a minha experiência de estágio em 

farmácia comunitária. Através dele pretendo partilhar a dinâmica e funcionamento da 

Farmácia do Campo, e enumerar parte das tarefas por mim executadas, bem como os 

conhecimentos e experiências adquiridos ao longo destes meses. 

 

2. Introdução 

 

 O exercício da atividade farmacêutica tem como objetivo essencial a saúde e 

bem-estar do doente. O farmacêutico, como profissional de saúde, deve promover o 

direito de acesso a um tratamento com qualidade, segurança, eficácia, e exercer a sua 

atividade sempre com elevada responsabilidade, zelo e competência. 

 Mais do que um local de dispensa de medicamentos, a farmácia comunitária 

representa hoje em dia um espaço de saúde, disponibilizando informação sobre a 

utilização dos medicamentos, educação sanitária, farmacovigilância, adoção de estilos 

de vida saudáveis e prevenção de patologias.  

O estágio curricular em farmácia comunitária representa o culminar de cinco 

anos de formação, estudo e aprendizagem. Durante este período, qualquer estudante 

de Ciências Farmacêuticas recorre à aplicação dos conhecimentos adquiridos ao 

longo do curso, mas, acima de tudo, é o primeiro contacto com a realidade 

farmacêutica e que se vai converter num forte alicerce para iniciar a profissão com 

competência e responsabilidade. Aquilo se pede ao farmacêutico é uma constante 

atualização de conhecimentos, teóricos e práticos nos mais diversos campos, podendo 

desta forma corresponder às necessidades do utente e demonstrar-se à altura de 

esclarecer toda e qualquer dúvida que diga respeito ao medicamento.  

Durante 6 meses, tive o prazer de estagiar na Farmácia do Campo, sob a 

orientação da Drª. Ana Raquel Freitas, Diretora Técnica e da restante equipa. Ao 

longo do estágio, todos contribuíram para a minha integração e a eles se deve grande 

parte dos conhecimentos adquiridos, quer no que toca à gestão quer no que toca à 

dispensa e aconselhamento.  
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3. Organização do espaço físico e funcional da farmácia 

 

3.1. Localização 

 

 A Farmácia do Campo, situada no n.º 118/9 da Praça da República, encontra-

se num ponto central da cidade do Porto. Nas suas imediações existem diversos 

estabelecimentos comerciais, escolas e habitações, que tornam a farmácia muito 

requisitada. Usufrui ainda de uma localização privilegiada que permite o rápido acesso 

dos utentes do Hospital da Irmandade da Lapa e do CAT (Centro de Apoio ao 

Toxicodependente). Desta forma, o perfil de utentes que recorre aos serviços da 

farmácia é bastante heterogéneo. Grande parte dos utentes habituais da Farmácia do 

Campo são idosos, com doenças crónicas e polimedicados que residem na área. A 

fidelização destes utentes permite um acompanhamento farmacêutico mais completo.  

 

3.2. Direção técnica e propriedade 

 

 Segundo o Decreto-Lei (DL) n.º 307/2007, de 31 de Agosto, “podem ser 

proprietárias de farmácias pessoas singulares ou sociedades comerciais”.[1] A 

Farmácia do Campo é da propriedade da Dra. Maria Manuela Pimentel e a direção 

técnica está a cargo da Dra. Ana Raquel Freitas.  

 

3.3. Horário de funcionamento 

 
 Com o objetivo de proporcionar um serviço de saúde alargado, a Farmácia do 

Campo encontra-se aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 19h30, 

sem interrupção, e ainda aos sábados das 9h00 às 13h00. O horário de 

funcionamento está de acordo com o DL n.º 53/2007, de 8 de Março, que assinala um 

período mínimo semanal de 55 horas de atendimento.[2] Quando em serviço 

permanente, a farmácia funciona de forma ininterrupta, desde a hora de abertura até à 

hora de encerramento do dia seguinte. 

 

3.4. Espaço exterior 

 

 A Farmácia do Campo encontra-se inserida num edifício habitacional, 

ocupando o piso térreo. É facilmente identificada pela cruz verde luminosa e pelo 

nome da farmácia inscrito no toldo, conferindo um aspeto “característico e profissional, 
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facilmente visível e identificável” de acordo com as orientações das Boas Práticas 

Farmacêuticas (BPF).[3] Na sua fachada, existe uma montra envidraçada onde são 

expostos diversos produtos de venda livre e cartazes comerciais, adequados à 

estação do ano e a promoções existentes na farmácia. A montra é alterada 

quinzenalmente promovendo a renovação da imagem da farmácia. Na porta de acesso 

ao interior, encontra-se exposto o horário de funcionamento da farmácia, as farmácias 

de serviço no município, existência de um livro de reclamações e o nome da diretora 

técnica. Existe, ainda, um postigo usado para o atendimento aos utentes nas noites de 

serviço e uma rampa para facilitar o acesso de utentes com mobilidade reduzida. 

 

3.5. Espaço interior 

 

 De acordo com a legislação em vigor, as farmácias devem dispor de 

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

dos medicamentos, bem como a acessibilidade, comodidade e privacidade dos 

utentes e do respetivo pessoal”. Para este efeito, as farmácias devem dispor das 

seguintes divisões obrigatórias: sala de atendimento ao público, armazém, laboratório 

e instalações sanitárias.[1] 

 

3.5.1. Sala de atendimento ao público 

 

 Na Farmácia do Campo, a zona de atendimento ao público é constituída por 

um balcão contínuo onde estão dispostos três postos de atendimento. Cada posto de 

atendimento é composto por um computador, associado a uma impressora, uma caixa 

registradora e um leitor ótico de código de barras. Existem, também, dois terminais 

móveis para pagamentos por cartão multibanco. Sobre e sob o balcão de atendimento 

estão colocados panfletos informativos e pequenos expositores com medicamentos 

não sujeitos a receita médica (MNSRM) e produtos de venda livre (pastilhas para a 

garganta, sprays e rebuçados). Nesta área existem diversos lineares, onde são 

expostos produtos de dermocosmética, puericultura, odontologia/higiene oral e 

dietética. Normalmente, os produtos estão organizados por marca comercial e/ou 

finalidade. Nas gavetas dos balcões são armazenados produtos frequentemente 

requisitados como preservativos, compressas, pensos, termómetros, seringas e chás. 

O receituário mensal, também é organizado pelos diferentes organismos, e 

armazenado nestas gavetas. Todas as gavetas encontram-se devidamente 

identificadas. Nesta zona, existe ainda uma balança e um espaço com cadeiras onde 

os utentes podem descansar e onde habitualmente é feita a medida da pressão 
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arterial. Parte dos medicamentos de marca são armazenados nesta área, por ordem 

alfabética, em armários com portas de vidro. 

 

3.5.2. Área multifuncional 

 

 A área multifuncional da Farmácia do Campo, corresponde a uma divisão que 

agrega escritório, biblioteca, armazém e laboratório. O acesso às instalações 

sanitárias e à cave (utilizada como arquivo da farmácia) é realizado através desta 

área. 

 A área de atendimento está separada da zona multifuncional por um corredor, 

que contém prateleiras onde estão armazenados os restantes medicamentos de 

marca, de forma sólida, que não têm lugar nas prateleiras da zona de atendimento, e 

parte dos medicamentos genéricos. A prateleira superior destina-se ao 

armazenamento de todas as preparações oftálmicas. As duas prateleiras inferiores 

destinam-se ao armazenamento de supositórios, preparações vaginais e injetáveis. 

Neste corredor, existe ainda um armário onde são armazenados alguns medicamentos 

psicotrópicos, e medicamentos já pagos pelos utentes que aguardam o seu 

levantamento na farmácia. O acesso à zona de descanso (utilizada principalmente em 

noites de serviço) é feito por este corredor. 

 

3.5.2.1. Armazém 

 

 No armazém da Farmácia Campo, são acondicionados os excessos dos 

produtos que se encontram expostos na zona de atendimento, os medicamentos 

genéricos, os medicamentos de uso veterinário, medicamentos/suplementos 

formulados em ampolas, e os cremes, géis e pomadas. Nesta área, existe uma zona 

destinada à receção de encomendas, constituída por computador, leitor de código de 

barras, impressoras, fax e fotocopiadora. Existe ainda um frigorífico destinado ao 

armazenamento dos produtos que têm de ser conservados a temperaturas baixas (2-

8ºC), como é o caso da insulina, alguns colírios e vacinas.  

 

3.5.2.2. Laboratório 

 

 O laboratório da farmácia está reservado à preparação de manipulados e, 

como tal, apresenta um balcão (com uma pedra de preparação de pomadas), estantes 
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e um lavatório. Os reagentes, matérias-primas e material de laboratório estão 

acondicionados separadamente nas estantes. 

 

3.5.2.3. Escritório 

 

 O escritório é o local de gestão e administração da farmácia. Devido à 

inexistência de espaço reservado para o utente na Farmácia do Campo, as 

determinações dos diversos parâmetros bioquímicos disponíveis, são efetuadas neste 

local. 

 

3.6. Recursos Humanos 

 

 Segundo o DL n.º 307/2007, de 31 de Agosto, as farmácias devem dispor de 

pelo menos um diretor técnico e de outro farmacêutico. O diretor técnico é o 

responsável pelos atos farmacêuticos praticados na farmácia, e pode ser auxiliado por 

farmacêuticos, técnicos de farmácia ou outro pessoal devidamente habilitado, sob a 

sua direção e responsabilidade.[1] Cumprindo a legislação vigente, a equipa técnica da 

farmácia do Campo é constituída pelos seguintes elementos (Tabela 1): 

 

Tabela 1. Quadro profissional da Farmácia do Campo 

Dra. Ana Raquel Freitas Diretora Técnica 

Dra. Inês Marques Farmacêutica Adjunta  

Sr. Paulo Sousa Técnico de Farmácia 

Sr. Emanuel Caetano Técnico de Farmácia 

 

 Yana Simnova, estudante Eslovaca de Ciências Farmacêuticas, também 

integrou a equipa como estagiária durante um curto período de tempo, à qual tive 

oportunidade de colaborar na sua integração e orientação. 

 

4. Administração e gestão da farmácia 

 

4.1. Sistema informático 

 

 A Farmácia do Campo está equipada com o software Sifarma 2000®. Este 

programa constitui uma ferramenta essencial de articulação e suporte às diversas 

atividades farmacêuticas, e é indispensável para a gestão de qualquer farmácia. Das 
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diversas funcionalidades do programa destacam-se: gestão de stocks (entradas, 

saídas e devoluções), gestão de encomendas, atualização de preços e prazos de 

validade, consulta de movimentos financeiros e faturação mensal. 

 Além de todas as funcionalidades referidas, o Sifarma 2000® possui uma base 

de dados completa e constantemente atualizada que contém informações científicas 

associadas ao medicamento, e um histórico de cada utente. A consulta destas e 

outras informações é essencial para garantir a qualidade e segurança do atendimento, 

centrado não só na simples dispensa do medicamento, mas cada vez mais 

direcionado para o utente, como consumidor final do medicamento. 

 

4.2. Biblioteca e fontes de informação 

 

 Considerando a constante evolução das Ciências Farmacêuticas e Médicas, o 

farmacêutico deve manter atualizadas as suas capacidades técnicas e científicas para 

melhorar e aperfeiçoar constantemente a sua atividade.[4] Para isso, a farmácia deve 

dispor de uma biblioteca continuamente atualizada e organizada. A Farmácia do 

Campo dispõe de vários documentos de apoio à prática farmacêutica, nomeadamente 

o Prontuário Terapêutico, o Índice Nacional Terapêutico, a Farmacopeia Portuguesa e 

o Formulário Galénico Português, em concordância com o DL nº 307/2007, de 31 de 

agosto.[1] 

 Alternativamente, a consulta de informação pode ser acedida online, na base 

de dados do Infomed - Infarmed, na plataforma do Prontuário Terapêutico Online, e 

inclusivamente na base de dados do Sifarma2000®. Nestas plataformas, é possível 

aceder rapidamente a informações sobre indicações, contraindicações, interações, 

posologia, reações adversas e precauções com a utilização com medicamento, 

auxiliando assim o exercício da função farmacêutica. 

Durante o meu estágio, o Prontuário Terapêutico e a base de dados do Sifarma 

2000® foram as duas plataformas que mais me ajudaram no esclarecimento de 

dúvidas relacionadas com o uso e indicação dos medicamentos, essenciais para o 

atendimento ao público.  

 

4.3. Gestão de stocks 

 

 A gestão de stocks visa regular o circuito entre os produtos comprados e os 

produtos vendidos, tendo como finalidade o equilíbrio financeiro da farmácia, de modo 

a evitar empate de capital, rutura de stocks e excedentes nos armazéns, que 

obviamente terão consequências na rentabilidade, na qualidade do serviço de saúde 
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prestado e na imagem que a farmácia transmite aos seus utentes. Acima de tudo é 

fundamental que a gestão de stocks da farmácia tenha como principal objetivo a 

dispensa correta e atempada dos medicamentos ao utente, com toda a qualidade e 

segurança exigida.  

 Os stocks são caracteristicamente dinâmicos e devem ser definidos como 

resposta a variados fatores que incluem a localização da farmácia, o perfil de utentes, 

o tipo de receituário dominante, a sazonalidade dos produtos, o histórico de vendas, 

as condições de pagamento, bonificações dos armazenistas, promoções dos 

laboratórios e publicidade nos meios de comunicação social. 

 O sistema informático é uma ferramenta fundamental nesta tarefa, dado que 

apresenta informação detalhada sobre o histórico de compras e vendas, permitindo 

assim definir stocks mínimos e máximos para cada produto. Quando um determinado 

produto atinge o stock mínimo estabelecido, o sistema gera automaticamente uma 

proposta de encomenda que depois é analisada para confirmar a sua real 

necessidade. Como a procura dos produtos pode sofrer alteração, devido aos fatores 

já referidos, é essencial a atualização dos stocks mínimos e máximos. 

 O estágio permitiu-me aperceber da complexidade deste processo, e da 

dificuldade de previsão dos stocks necessários, sem comprometer a rentabilidade da 

farmácia. Assisti algumas vezes à alteração de stocks mínimos devido à procura 

inesperada de determinados produtos. 

 

4.4. Fornecedores 

 

 Os fornecedores constituem uma parte essencial do percurso do medicamento 

entre a indústria farmacêutica e a farmácia comunitária.  

 Para uma gestão eficaz de qualquer farmácia, é necessário realizar uma 

seleção adequada dos fornecedores tendo em conta diversos critérios, nomeadamente 

a rapidez e eficiência de entrega, condições de pagamento, preços e bonificações, 

qualidade dos produtos, facilidade nas devoluções, qualidade dos serviços prestados, 

capacidade financeira da farmácia e o espaço disponível para o armazenamento.  

 A Farmácia do Campo efetua encomendas de produtos por duas vias: 

diretamente aos laboratórios, e aos armazenistas/cooperativas. Através dos 

laboratórios adquirem-se maiores quantidades de produtos, permitindo assim preços 

mais competitivos, pacotes especiais ou bonificações para a farmácia. Esta opção de 

compra é bastante vantajosa em produtos de elevada rotatividade. No entanto, as 

entregas dos laboratórios são normalmente menos frequentes e implicam elevado 

investimento. Os armazenistas permitem uma aquisição mais rápida e mais frequente, 
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em menores quantidades e com mais variedade de produtos, contudo os preços 

praticados são menos apelativos.   

 Durante o período do meu estágio, os principais fornecedores da Farmácia do 

Campo foram Alliance Healthcare, Cooprofar e Udifar, sendo que os dois primeiros 

realizavam duas entregas diárias permitindo repor ruturas de stocks e pedidos 

especiais dos utentes. Habitualmente também eram feitas encomendas diretas a 

vários laboratórios, de salientar Generis, Novartis e Boehringer Ingelheim. 

 

4.5. Realização de encomendas 

 

 Cada produto existente na farmácia contém uma ficha no sistema Sifarma 

2000®, que inclui informações como o nome, código, forma de apresentação, 

fabricante, stock mínimo e máximo, stock atual, distribuidor preferencial, preço de 

custo, PVP (preço de venda ao público), prazo de validade e as saídas no último ano. 

Como já foi referido, a definição de stocks mínimos e máximos é particularmente 

relevante pois facilita o processo de execução de encomendas, e permite a geração 

de propostas de encomenda pelo sistema informático. Estas propostas são sujeitas a 

uma análise por um colaborador experiente nas necessidades da farmácia, e depois 

de realizadas alterações necessárias, são aprovadas e transmitidas ao distribuidor via 

modem. 

 Quando há urgência na aquisição de um determinado produto, contacta-se 

diretamente o distribuidor através do telefone, verificando imediatamente a 

disponibilidade do produto. Alguns distribuidores possuem ainda plataformas 

eletrónicas associadas ao Sifarma 2000®, que permitem fazer encomendas 

instantâneas informando também sobre a disponibilidade do produto. 

 A Farmácia do Campo realiza habitualmente duas encomendas diárias aos 

armazenistas (final da manhã e final da tarde), que visam repor o stock dos produtos 

dispensados durante o dia. No inico de cada mês, é feita uma encomenda de reforço 

de modo a aprovisionar produtos com maior saída.  

 Determinados produtos, como medicamentos genéricos, produtos de venda 

livre e de dermofarmácia e cosmética são encomendados diretamente ao laboratório. 

Estas encomendas são realizadas diretamente através dos delegados de propaganda 

médica aquando da sua visita à farmácia. Desta forma, a farmácia dispõe de 

determinadas vantagens comerciais tais como bonificações ou descontos financeiros.  

 Durante o meu estágio tive a oportunidade de intervir nesta tarefa, fazendo 

várias encomendas por telefone, e sugerindo a introdução de alguns produtos na 

proposta de encomenda. 
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4.6. Receção das encomendas 

 

 Depois de efetuadas as encomendas, os medicamentos e outros produtos 

chegam à farmácia em contentores específicos ou em embalagens de cartão 

devidamente acondicionados, com o nome da farmácia e acompanhados da respetiva 

fatura (Anexo 1) em duplicado. Na fatura consta a identificação do fornecedor e da 

farmácia, número da fatura, data da encomenda, designação individual do produto, 

quantidade pedida e enviada, preço unitário, PVP (exceto nos produtos de venda 

livre), preço total da encomenda e taxa de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA). 

 Encomendas feitas diretamente aos laboratórios chegam geralmente 

acompanhadas da guia de remessa, sendo que a fatura é posteriormente enviada à 

farmácia. No caso das encomendas que contêm psicotrópicos, estupefacientes ou 

benzodiazepinas, estas fazem-se acompanhar ainda de uma requisição (Anexo 2). Os 

produtos que exigem condições especiais de conservação entre os 2ºC e 8ºC são 

enviados em contentores térmicos e são colocados imediatamente no frigorífico após a 

entrega. A maioria dos fornecedores exige confirmação da sua entrega através da 

assinatura de um colaborador.   

 A receção das encomendas é realizada através do Sifarma 2000®. Após 

seleção do fornecedor e introdução do número da fatura, insere-se no computador o 

código dos diferentes produtos manualmente ou por leitura ótica. O stock é, assim, 

automaticamente atualizado. Durante este processo é necessário conferir 

cuidadosamente o número de unidades recebidas, e a correspondência entre o 

produto pedido na encomenda com produto enviado e o debitado na fatura, atualizar o 

prazo de validade (sempre que o stock esteja a zero ou quando o produto recebido 

tem validade inferior aos produtos existentes), verificar o estado da embalagem, o 

preço de custo unitário e PVP. Os medicamentos sujeitos a alteração de PVP são 

devidamente assinalados com um post it, de forma a escoar primeiro os 

medicamentos com preço antigo. 

 Os produtos sem PVP definido nas embalagens incluem os MNSRM não 

comparticipados e os produtos de venda livre (produtos cosméticos e higiene corporal 

(PCHC), medicamentos de uso veterinário, artigos de puericultura). Nestes casos o 

PVP é definido pela farmácia sendo necessário conferir no momento da receção a 

margem de lucro, e imprimir etiquetas com o PVP calculado. Na Farmácia do Campo a 

margem de lucro aplicada é variável de acordo com o tipo de produto. 

 Finalizado o processo de conferência e receção da encomenda, é possível 

transferir os produtos esgotados e/ou rateados para uma proposta de encomenda de 

outro fornecedor. 
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 Durante o meu estágio fui responsável pela receção e conferência das 

encomendas. Esta tarefa permitiu-me familiarizar com os diversos medicamentos, 

associando nome comercial à substancia ativa, reconhecer as diferentes dosagens e 

formas de apresentação. Durante este processo deparei-me com algumas 

irregularidades, nomeadamente produtos em falta na encomenda, produtos enviados 

que não foram faturados, PVP’s faturados acima do preço impresso na cartonagem e 

embalagens danificadas. Nestas situações, informava um dos funcionários e com a 

sua ajuda procedida à reclamação ou devolução dos produtos. 

 

4.7. Armazenamento 

 

 Após receção de uma encomenda e a marcação de preços, quando aplicável, 

procede-se ao armazenamento dos diversos produtos. O correto armazenamento 

influencia diretamente a eficiência e segurança do atendimento, além de permitir uma 

melhor gestão dos stocks. Neste processo é necessário ter em conta diversos fatores: 

 

Condições especiais de conservação: produtos termolabéis (vacinas, insulinas, etc.) 

são armazenados no frigorífico a temperaturas entre 2-8ºC; os restantes produtos 

também requerem condições de armazenamento específicas, com humidade inferior a 

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

controlar estas condições, a Farmácia do Campo possui um termómetro e um 

higrómetro. 

 

Natureza dos produtos: MSRM e alguns MNSRM estão armazenados em estantes, 

fora do alcance dos utentes; psicotrópicos e estupefacientes estão separados dos 

outros medicamentos em local próprio fora do alcance e vista dos utentes; MNSRM e 

produtos de venda livre estão armazenados em expositores e lineares na zona de 

atendimento. Os excedentes são encaminhados para o armazém onde são 

acondicionados nas prateleiras referentes.  

Prazo de validade: de uma forma geral, todos os produtos da farmácia são 

acondicionados segundo a regra FEFO (First Expired, First Out). Nos medicamentos 

que sofreram alteração de PVP são escoados em primeiro lugar as embalagens com 

preço mais antigo. 

 Durante o meu estágio procedi diversas vezes ao armazenamento das 

encomendas, tarefa que me permitiu dominar a localização dos medicamentos e 
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outros produtos, reconhecer as particularidades de armazenamento, associar a DCI 

(Denominação Comum Internacional) ao nome comercial. Estes conhecimentos foram 

essenciais para o inicio da fase de atendimento ao público. Fui também responsável 

por monitorizar e registar semanalmente as temperaturas do frigorífico. Este registo 

era feito através da leitura dos dados armazenados no sensor, utilizando o software 

Recwin®. 

 

4.8. Controlo dos prazos de validade 

 

 O controlo dos prazos de validade é uma tarefa de extrema importância para o 

bom funcionamento da farmácia e para o exercício da atividade farmacêutica, uma vez 

que uma falha neste controlo pode colocar em risco a saúde do utente. Este controlo é 

feito diariamente aquando da receção e conferência das encomendas e mensalmente, 

através da emissão de uma lista de controlo dos prazos de validade (Anexo 3) através 

do Sifarma 2000®. Esta lista inclui todos os produtos existentes no stock com validade 

a terminar nos dois meses seguintes. Esses produtos são retirados e devolvidos ao 

respetivo fornecedor. Quando o prazo de validade não coincide com o da lista 

impressa é atualizado posteriormente no sistema informático. Produtos fora do prazo 

eram dados como “quebra” no stock. 

 O prazo para devolução varia de acordo com o tipo de produto: medicamentos 

de uso humano devem ser devolvidos ao fornecedor dois meses antes de expirar o 

prazo de validade, medicamentos de uso veterinário e produtos do protocolo da 

diabetes devem ser devolvidos com cinco meses de antecedência. 

 As devoluções de produtos de cosmética e higiene corporal por este motivo, 

geralmente não são aceites pelos fornecedores. Assim, na Farmácia do Campo é 

habitual fazerem-se promoções com estes produtos. 

 Durante o meu estágio fui responsável pelo controlo dos prazos de validade, 

recolha e devolução dos respetivos produtos. Pude aperceber-me da importância da 

correta introdução dos prazos de validade no momento da receção das encomendas, 

e do seu controlo periódico, de modo a evitar futuras “quebras” com consequentes 

prejuízos para a farmácia. 

 

4.9. Devoluções  

 

A devolução de produtos ao fornecedor é uma operação muito comum no dia-

a-dia da farmácia, e normalmente ocorre em situações de aproximação do fim do 

prazo de validade, irregularidades no envio dos produtos (por exemplo: envio do 



 

Farmácia do Campo  21 
 

 
Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

produto errado ou produto mal faturado), embalagem danificada ou incompleta, 

produtos pedidos por engano, recolha de produtos do mercado pelo Infarmed ou pelo 

detentor da Autorização de Introdução no Mercado (AIM), PVP errado, entre outras. 

 As devoluções são realizadas através do sistema informático, mediante a 

elaboração de uma nota de devolução (Anexo 4) ao respetivo fornecedor, onde consta 

o nome e código do produto, o motivo da devolução, o preço de custo, PVP, 

quantidade devolvida, o número da fatura correspondente e o número de envio à 

Autoridade Tributária. No final, é impressa uma nota de devolução em triplicado, as 

duas primeiras vias são carimbadas, rubricadas e enviadas para o fornecedor junto 

com o produto a devolver, a terceira via é arquivada na farmácia. Normalmente, o 

fornecedor procede à regularização através do envio de um novo produto ou de uma 

nota de crédito (Anexo 5). Todas as devoluções são regularizadas posteriormente no 

sistema informático. Se o fornecedor não aceitar a devolução, a farmácia acarreta com 

o prejuízo. 

 Durante o meu estágio realizei frequentemente devoluções de produtos 

pedidos por engano e de produtos cujo prazo estava a expirar, regularizando 

posteriormente as respetivas notas de devolução. Presenciei também a recolha 

voluntária de um lote de um medicamento, por ordem do Infarmed. 

 

4.10. Inventário 

 

A existência de erros nos stocks, apesar de infrequente, pode ocorrer devido à 

receção incorreta de alguma encomenda e à dispensa de produtos errados/número de 

embalagens errado durante o atendimento. Na Farmácia do Campo é feito anualmente 

um inventário, com o objetivo de verificar e acertar todos os stocks.  

Durante o meu estágio, verifiquei a existência de alguns produtos com stock 

errado. Nestes casos, informava a equipa da farmácia e procedíamos à sua retificação 

nas respetivas fichas de produto. 

 

5. Medicamentos e outros produtos de saúde  

 

 As farmácias, além de medicamentos também podem dispensar outros 

produtos, nomeadamente 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.[1] 
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5.1. Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

  

 Segundo o DL 176/2006, de 30 de agosto, que define o Estatuto do 

Medicamento, estes medicamentos só podem ser dispensados na farmácia através da 

apresentação de prescrição médica por preencherem, pelo menos, uma das seguintes 

condições: apresentam risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo 

quando usados para o fim a que se destinam, se utilizados sem vigilância médica; 

possam constituir um risco para a saúde, direto ou indireto, quando utilizados com fins 

diferentes daquele a que se destinam; caso contenham substâncias, ou preparações à 

base dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas seja indispensável 

aprofundar; se se destinarem a ser administrados por via parentérica.[5] 

Os MSRM podem ser prescritos em diferentes tipos de receitas médicas:  

 

Receita médica não renovável: utilizadas para medicamentos que visem tratamentos 

de curta e média duração, sendo a validade da receita de 30 dias;  

 

Receita médica renovável: utilizadas para doenças ou tratamentos prolongados 

podendo os medicamentos ser adquiridos mais de uma vez, sem necessidade de nova 

prescrição médica. Estas receitas são constituídas por 3 vias (com a indicação “1.ª 

via”, “2.ª via” e “3.ª via”), e a validade é de 6 meses contando desde a data de 

prescrição;[6] 

 

Receita médica especial: estão sujeitos a este tipo de receita, todos os 

medicamentos que contenham na sua composição substâncias estupefacientes ou 

psicotrópicas, ou outras que em caso de utilização anormal possam, originar risco de 

abuso medicamentoso, criar toxicodependência ou ser utilizados para fins ilegais; 

 

Receita médica restrita: estão sujeitos a este tipo de receitas os medicamentos cuja 

utilização está reservada a certos meios especializados, como é o caso dos 

medicamentos de uso exclusivo hospitalar.[5]  

 

5.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 

 

 Os MNSRM são medicamentos que não preencham nenhuma das condições 

previstas no Estatuto do Medicamento para os MSRM, podendo ser cedidos ao utente 

sem a respetiva receita média. Destinam-se tratamento de pequenas afeções e alívio 

de sintomas menores, sem necessidade de recurso a consulta médica.[5] No entanto, 
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estes medicamentos devem possuir indicações terapêuticas incluídas na lista de 

situações passíveis de automedicação, enumeradas no despacho n.º 17690/2007.[7] 

Normalmente, estes medicamentos não são comparticipados e o preço é estabelecido 

pela farmácia, de acordo com a sua margem de lucro. A venda destes medicamentos 

pode ser efetuada nas farmácias ou em locais de venda de medicamentos não sujeitos 

a receita médica. 

 

5.3. Medicamentos manipulados e preparações extemporâneas 

 

 Entende-se por medicamento manipulado “qualquer fórmula magistral ou 

preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico”,[8] sendo que as fórmulas magistrais e os preparados oficinais são, 

respetivamente, medicamentos preparados em farmácia de oficina ou hospitalar 

segundo uma receita médica ou segundo as indicações compendiais de uma 

farmacopeia ou de um formulário oficial. Estes medicamentos proporcionam uma 

terapêutica mais personalizada e ajustada ao perfil fisiopatológico do utente, no 

entanto são uma prática pouco comum na farmácia comunitária. A Portaria n.º 

594/2004, de 2 de junho, aprova as boas práticas a observar na preparação de 

medicamentos manipulados em farmácia de oficina.[8] 

 As matérias-primas usadas na preparação de medicamentos manipulados, tal 

como o indicado, devem satisfazer as exigências da respetiva monografia, e ser 

adquiridas preferencialmente a fornecedores devidamente autorizados, sempre 

acompanhadas pelo boletim de análise. 

 Na Farmácia do Campo, a preparação de medicamentos manipulados não é 

frequente, no entanto tive a oportunidade de preparar uma “Pomada salicilada a 5%” e 

uma “Pomada salicilada a 20%” de acordo com as BPF e as Boas Práticas de 

Preparação de Medicamentos Manipulados. Em ambos os casos preenchi a respetiva 

ficha de preparação (Anexo 6 e 7), da qual constam os dados referentes às matérias-

primas e reagentes, procedimento, aparelhagem utilizada, embalagem, condições de 

conservação, prazo de validade, rotulagem, ensaios de verificação e cálculo do PVP. 

O correto preenchimento e arquivo da ficha de preparação é essencial para garantir a 

rastreabilidade do produto. O preço dos medicamentos manipulados é calculado com 

base no valor dos honorários da preparação, no valor das matérias-primas e no valor 

dos materiais de embalagem. Após o preenchimento da ficha, era feito o rótulo da 

preparação com a informação necessária ao utente. 

 As preparações extemporâneas são preparadas no momento em que se 

pretendem utilizar e destinam-se a uso imediato. Após a sua reconstituição, a forma 
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farmacêutica tem um tempo de utilização limitado. Durante o meu estágio, reconstitui 

alguns antibióticos (exemplo: Clavamox ES®), aconselhei os utentes a manter a 

preparação no frigorífico e a agitar vigorosamente antes das tomas. 

 

5.4. Produtos cosméticos e de higiene corporal (PCHC) 

 

 Entende-se por produto cosmético “qualquer substância ou preparação 

destinada a ser posta em contato 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”.[9] 

 Apesar de serem prescritos, diversas vezes por médicos, para o tratamento de 

doenças dermatológicas, como a dermatite seborreica e dermatite atópica, a sua 

procura ultrapassa em muito os estados patológicos. São normalmente procurados 

para manter uma boa aparência, conforto e qualidade na higiene diária. O 

farmacêutico deverá ter uma atitude crítica e responsável no aconselhamento destes 

produtos, sabendo adequar as diferentes possibilidades de escolha a cada caso de 

forma a satisfazer as necessidades dos utentes visando a saúde como prioridade. 

 Na Farmácia do Campo, e uma vez que os utentes são, na sua maioria, de 

baixo nível económico, os PCHC não têm uma grande expressão na faturação. 

Contudo, a farmácia apresenta algumas linhas de dermocosmética nomeadamente 

Uriage®, Avène®, La Roche-Posay®, A-Derma®, Vichy®, Eucerin®, Ducray® e Klorane®. 

As marcas apostam habitualmente em ações de formação para divulgarem os seus 

produtos, apresentando o modo de atuação e as suas indicações, com objetivo de 

garantir um aconselhamento personalizado e correto ao cliente. Tendo em conta os 

inúmeros produtos presentes no mercado e a complexidade dos aspetos a avaliar 

neste domínio, o correto aconselhamento nesta área requer obrigatoriamente um 

conhecimento profundo. Estas formações foram essenciais para aprofundar o meu 

conhecimento sobre o tema. 

 

5.5. Medicamentos de uso veterinário 

 

 De acordo com o DL n.º 314/2009, de 28 de outubro, entende-se por 

medicamento veterinário “toda a substância, ou associação de substâncias, 

apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em 
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animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal 

com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação 

farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções 

fisiológicas”.[10] As embalagens destes medicamentos possuem habitualmente 

imagens alusivas a um animal, e a inscrição da expressão “uso veterinário” em fundo 

verde. Os medicamentos veterinários sujeitos a prescrição obrigatória são 

dispensados apenas mediante uma receita médico-veterinária normalizada.[11] 

 Devido à inexistência de opções terapêuticas para todas as patologias em 

animais, é comum o uso de medicamentos de uso humano em animais. O 

farmacêutico deve estar atento a estas situações e alertar para a importância do 

aconselhamento médico-veterinário.  

 Na Farmácia do Campo, os medicamentos de uso veterinário são 

armazenados num local distinto dos medicamentos destinados ao uso humano, e 

destinam-se principalmente a animais domésticos de pequeno porte, nomeadamente 

cães e gatos. Os medicamentos mais solicitados são os desparasitantes internos 

(exemplo: Drontal® e Strongid®), externos (exemplo: Frontline® e Advantix®) e 

anticoncecionais (exemplo: Pilusoft® e Megecat®). 

 

5.6. Dispositivos Médicos 

 

 De acordo com o DL nº 145/2009, de 17 de junho, um dispositivo médico é 

“qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado 

isoladamente ou em combinação, incluindo o software destinado pelo seu fabricante a 

ser utilizado especificamente para fins de diagnóstico ou terapêuticos e que seja 

necessário para o bom funcionamento do dispositivo médico, cujo principal efeito 

pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, 

imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses 

meios, destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de: 

diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; 

diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de 

uma deficiência; estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo 

fisiológico; controlo da conceção”.[12] 

 Durante o meu estágio verifiquei que os dispositivos médicos mais requisitados 

pelos utentes são: material ortopédico (pés, pulsos e joelhos elásticos, canadianas), 

material acústico (tampões para os ouvidos), material ótico (pensos oculares), material 

de penso e sutura (gaze, ligaduras, compressas, algodão, adesivos), seringas, 

preservativos, dispositivos de autodiagnóstico como os testes de gravidez e de 
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medição da glicemia, e frascos de colheita de amostras biológicas. Aquando da 

dispensa procurei explicar o seu funcionamento ao utente para assegurar a correta 

utilização, e no caso do material ortopédico fornecer o tamanho adequado ao utente. 

 

5.7. Artigos de puericultura 

 

 De acordo com o DL nº 10/2007, de 18 de janeiro, os artigos de puericultura 

destinam-se a “facilitar o sono, o relaxamento, a higiene, a alimentação e a sucção das 

crianças”.[13] Possuem, por isso, como finalidade atender às necessidades das mães e 

dos bebés, facilitando cada etapa do crescimento e desenvolvimento.  

 A Farmácia do Campo dispõe de alguns destes artigos, nomeadamente cintas, 

discos protetores de mamilos, pomadas para proteção dos mamilos, bombas para 

extração de leite materno, tetinas, chupetas, biberões, fraldas, toalhitas e produtos 

dentífricos. A aquisição destes produtos na farmácia permite além de um 

aconselhamento mais personalizado, a garantia da qualidade e segurança destes 

artigos (exemplo: produtos para bebé isentos de perfumes e parabenos, e 

hipoalergénicos). 

 

5.8. Produtos fitoterapêuticos 

 

 A fitoterapia é um método de tratamento que tem por base o uso de plantas 

medicinais, procurando fazer uso das suas propriedades curativas e preventivas. 

 Os medicamento à base de plantas são medicamentos que têm 

“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”.[5] São classificados como medicamentos não sujeitos a receita médica. 

 Estes produtos são usados principalmente para o tratamento de estados 

gripais, problemas digestivos, insónias e stress. Normalmente, estão associados a 

uma ideia de inocuidade e ausência de efeitos adversos por serem produtos naturais, 

no entanto, estes não são totalmente isentos de toxicidade e cabe ao farmacêutico 

transmitir ao utente toda a informação relativa às propriedades, efeitos secundários, 

interações e contraindicações aquando do aconselhamento deste tipo de produtos. 

 Durante o meu estágio, tive a oportunidade de aconselhar e dispensar alguns 

destes produtos, nomeadamente Pursenide®, Agiolax® (laxantes), Cholagutt® 

(problemas digestivos), Valdispert® (ansiedade) e Cyclo 3® (insuficiência venosa). 
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5.9. Produtos dietéticos e para alimentação especial 

 

 Segundo o DL nº 74/2010, de 21 de junho, os produtos dietéticos destinados a 

uma alimentação especial são aqueles que, devido à sua composição ou processos 

fabrico especiais, se distinguem dos alimentos de consumo corrente, destinando-se à 

alimentação exclusiva ou parcial de pessoas com necessidades nutricionais 

específicas, sob supervisão médica, sendo adequados ao objetivo nutricional 

pretendido e são comercializados com a indicação de que correspondem a esse 

objetivo.[14] Assim, incluem os alimentos para pessoas cujo processo de assimilação 

ou cujo metabolismo se encontrem perturbados (exemplo: doença celíaca); para 

pessoas que se encontram em condições fisiológicas especiais e que, por esse facto, 

podem retirar benefícios especiais de uma ingestão controlada de determinadas 

substâncias contidas nos alimentos (exemplo: idosos subnutridos, doentes 

oncológicos, atletas); e alimentos para lactentes ou crianças até aos três anos 

(exemplo: leites, farinhas, papas, purés de frutas, etc.). 

 A Farmácia do Campo possui uma grande diversidade de produtos para 

alimentação especial sendo a maioria destinada a lactentes e crianças. Pude verificar 

que existem diversos tipos de leites e farinhas adaptadas à idade da criança e a 

situações específicas, nomeadamente leites hipoalergénicos, anticólicas, anti-

regurgitação, farinhas sem glúten e sem lactose. As marcas mais representadas na 

Farmácia do Campo são a Nutriben®, Enfalac®, Miltina® e Aptamil®. Durante o 

atendimento, o farmacêutico deve informar o utente sobre os produtos disponíveis do 

mercado e os fins para que se destinam, aconselhando o produto mais adequado para 

a condição do utente. 

 

5.10. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

 

 Os psicotrópicos e estupefacientes são substâncias que alteram 

temporariamente o funcionamento do Sistema Nervoso Central. Apresentam potencial 

para indução de alterações nos sentidos, no comportamento e na afetividade podendo 

causar dependência física e/ou psicológica. No entanto, desde que as suas 

propriedades sejam usadas de forma correta, podem trazer benefícios terapêuticos a 

um número alargado de doentes, sendo essencialmente usados em doenças 

psiquiátricas, oncológicas (analgésicos) e em terapia de substituição em 

toxicodependentes (desde que integrados em programas de acompanhamento 

terapêutico médico, social e psicológico).[15] 
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 Tal como todos os medicamentos, os estupefacientes e psicotrópicos são 

adquiridos por encomenda a um fornecedor. No entanto, devido ao seu carácter 

especial são entregues em sacos plásticos, separados dos outros medicamentos, 

fazendo-se acompanhar de uma Requisição (Anexo 2), em duplicado. O original é 

arquivado na farmácia por um período de três anos, e o duplicado é devolvido ao 

armazenista, após assinatura e carimbo do Diretor Técnico. Estes medicamentos são 

armazenados em local específico da farmácia estando separados dos restantes 

produtos. Na Farmácia do Campo os psicotrópicos e estupefacientes são 

armazenados em gavetas exclusivamente para este tipo de medicamentos. 

 Devido à natureza particular deste tipo de substâncias e possibilidade de 

poderem ser usadas para fins ilícitos, a sua prescrição para fins clínicos está sujeita a 

regras apertadas e sob vigilância do Infarmed. A dispensa só pode ser realizada 

mediante apresentação da receita média (Anexo 8), e implica o preenchimento no 

sistema informático dos seguintes dados: nome do médico prescritor, nome e morada 

do utente, e nome, morada, idade, n.º identificação civil do adquirente. O talão de 

venda especial que é impresso no final da venda (Anexo 8) é arquivado juntamente 

com a cópia da receita. 

 De acordo com a legislação em vigor, a farmácia deve enviar ao Infarmed 

mensalmente um registo todas as entradas e saídas destas substâncias. Além deste 

registo, deve também ser enviado ao Infarmed até ao dia 31 de janeiro um balanço de 

todas as entradas e saídas.  

 A dispensa de benzodiazepinas não requer a apresentação de receita médica 

especial, no entanto é necessário fazer envio do registo das entradas e saídas. 

 Devido à proximidade do CAT com a Farmácia do Campo, existe uma elevada 

afluência de utentes com prescrições de psicotrópicos, nomeadamente buprenorfina, 

para o tratamento da dependência de opiáceos. Durante o meu estágio, rececionei, 

armazenei e dispensei diversas vezes este tipo de medicamentos, o que me permitiu 

familiarizar com os diversos procedimentos de controlo. 

 

6. Dispensa de medicamentos 

 

 A dispensa de medicamentos constitui uma das funções mais importantes do 

profissional farmacêutico, sendo da sua responsabilidade transmitir a informação 

necessária ao utente para assegurar a eficácia e segurança da terapêutica, instituída 

pelo médico ou através do aconselhamento farmacêutico. É ainda da responsabilidade 

do farmacêutico, favorecer a adesão à terapia e sensibilizar para o uso racional do 

medicamento. De forma geral, a dispensa de medicamentos deve assegurar um 
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medicamento de qualidade, para o paciente certo, na dose prescrita e na quantidade 

adequada acompanhado de informações para o uso correto e acondicionamento 

adequado.  

 O processo de dispensa de medicamentos é complexo e exige espírito crítico, 

conhecimento científico, capacidade de comunicação, atitude profissional e empatia 

com o utente. A decisão de reencaminhar para um médico, dispensar um MNSRM ou 

simplesmente aconselhar medidas não farmacológicas, deve ser tomada com a 

máxima consciência. 

 

6.1.Dispensa de MSRM 

 

6.1.1. Prescrição médica 

 

 As regras de prescrição e dispensa de medicamentos de uso humano foram 

recentemente alteradas com a publicação da Lei n.º 11/2012, de 8 de março, e da 

Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio. De acordo com estas alterações, a prescrição 

de medicamentos inclui obrigatoriamente a Denominação Comum Internacional (DCI) 

da substância ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a posologia. 

O utente tem o direito de optar por adquirir qualquer medicamento pertencente ao 

mesmo grupo homogéneo, ou seja com mesma substância ativa, forma farmacêutica e 

dosagem.   

 A prescrição pode, excecionalmente, incluir a denominação comercial do 

medicamento, por marca ou indicação do nome do titular da autorização de introdução 

no mercado nas seguintes situações: 

 

1. Prescrição de medicamento com substância ativa para a qual não exista 

medicamento genérico comparticipado ou para a qual só exista original de 

marca; 

 

2. Justificação técnica do prescritor que impeça o direito de opção do doente e 

consequente substituição do medicamento prescrito nos seguintes casos: 

 

 Prescrição de um medicamento com margem ou índice terapêutico estreita. 

Exceção a) art. 6.º;  
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 Suspeita reportada ao INFARMED, de intolerância ou reação adversa a um 

medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado por outra 

denominação comercial. Exceção b) art. 6.º - “Reação adversa prévia”; 

 

 Prescrição de medicamento destinado a assegurar a continuidade de um 

tratamento com duração estimada superior a 28 dias. Exceção c) art. 6.º - 

“Continuidade de tratamento superior a 28 dias”. 

 

 Nas prescrições assinaladas com a exceção a) e b), o utente não tem o direito 

de opção. Quando é assinalada a exceção c), o utente pode exercer o direito de 

opção, mediante assinatura da receita médica, quando pretender medicamento de 

PVP inferior. A farmácia, não pode preceder a qualquer substituição por medicamento 

de PVP superior.[16.17] 

 Atualmente é obrigatória a prescrição eletrónica, a qual incentiva a 

informatização do SNS, diminuição dos erros associados à prescrição pelo médico e 

interpretação pelo farmacêutico. A prescrição de medicamentos pode, 

excecionalmente, realizar -se por via manual (Anexo 9) nas seguintes situações: 

falência do sistema informático; inadaptação do prescritor, previamente confirmada e 

validada anualmente pela respetiva Ordem profissional; prescrição ao domicílio; outras 

situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês. O prescritor deve assinalar 

na receita manual a exceção respetiva.[17] Durante o meu período de estágio, entrou 

em vigor um novo modelo de receita eletrónica e manual. As novas receitas possuem 

a bandeira de Portugal no canto superior esquerdo e um número de receita com 

dezanove dígitos (Anexo 10). 

 

6.1.2. Validação da prescrição médica 

 

 Sempre que um utente se dirige à farmácia para aviar uma receita, é 

necessário verificar a autenticidade da mesma, e proceder à sua validação, de acordo 

com os critérios em vigor, antes de iniciar a dispensa dos produtos. 

 Uma receita é considerada válida se incluir os seguintes elementos: número da 

receita; local de prescrição (facultativo nas receitas manuais); identificação e 

assinatura do médico prescritor (nas receitas manuais a identificação é apresentada 

na forma de vinhetas); nome e número de utente ou de beneficiário de subsistema; 

entidade financeira responsável; identificação do medicamento (DCI, dosagem, forma 

farmacêutica, dimensão da embalagem, número de embalagens e designação 

comercial do medicamento, se aplicável); regime especial de comparticipação de 
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medicamentos (se aplicável); identificação do despacho/portaria que estabelece o 

regime especial de comparticipação de medicamentos (se aplicável);a exceção e 

alínea correspondente (se aplicável) e data de prescrição. 

 As receitas manuais devem conter ainda o número da portaria, e a menção da 

exceção e alínea apropriada, não sendo admitidas mais que uma via.[17] 

 O farmacêutico deve estar atento ao facto de não ser permitido a prescrição de 

mais de quatro medicamentos distintos por receita, com o limite máximo de duas 

embalagens por DCI. 

 Durante o meu estágio, invalidei diversas receitas devido à expiração do prazo 

de validade, ausência de vinhetas e menção da exceção respetiva nas receitas 

manuais, ausência de assinatura do médico prescritor e da entidade financeira 

responsável. Em todos os casos, informava o utente sobre as razões da invalidação, e 

necessidade de uma nova receita para a dispensa dos medicamentos. Sempre que 

possível ajudávamos o utente a resolver o problema. Compreendi também a 

necessidade de evitar erros na validação do receituário, pois representam, na maioria 

das vezes, prejuízos para a farmácia. 

 

6.1.3. Interpretação e avaliação farmacêutica 

 

 Depois da validação da prescrição médica é necessário proceder à sua 

avaliação farmacoterapêutica. Esta avaliação é feita com base na necessidade do 

medicamento para a patologia do utente, na adequação ao doente (verificação de 

possíveis contraindicações, interações, alergias ou intolerâncias), na adequação da 

posologia (dose, frequência e duração do tratamento), e nas condições do 

doente/sistema para administrar o medicamento (aspetos legais, sociais e 

económicos). O farmacêutico avalia ainda a medicação dispensada, com o objetivo de 

identificar e resolver problemas relacionados com os medicamentos (PRM), 

protegendo o doente de possíveis resultados negativos associados à medicação 

(RNM). Sempre que necessário, o prescritor deve ser contactado para resolver os 

eventuais PRM detetados.[3] 

 Durante o meu estágio, recebi algumas receitas (principalmente manuais) que 

não estavam devidamente preenchidas, sendo o mais comum a ausência de dosagem 

e dimensão da embalagem. Nestes casos, contactava o médico para obter os devidos 

esclarecimentos. Quando não era possível realizar o contato, era dispensado ao 

utente o medicamento de menor dosagem com a embalagem de menor dimensão. 

 Depois de garantir que a medicação prescrita é adequada ao utente, o 

farmacêutico deve selecionar os medicamentos tendo em conta, sempre que possível, 
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as suas opções. Para os utentes habituais, com histórico terapêutico registado na 

farmácia, o sistema informático permite facilmente consultar os laboratórios, dosagens 

ou formas farmacêuticas dispensadas anteriormente para determinado medicamento, 

e assim facilitar a seleção. Se o utente não exercer o direito de opção, o farmacêutico 

deve dispensar um dos medicamentos com os cinco preços mais baixos dentro do 

grupo homogéneo (as farmácias devem ter sempre disponíveis para venda, no 

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

mais baixo).[16,17] 

 Durante a dispensa dos medicamentos, o farmacêutico deve fornecer toda a 

informação necessária para um uso correto, seguro e eficaz dos medicamentos, 

explicar ao utente contraindicações, interações com outros medicamentos, possíveis 

efeitos secundários, e assegurar-se de que o utente não tem dúvidas sobre as 

precauções com a utilização do medicamento, isto é sobre a forma como deve ser 

tomado (como, quando e quanto), a duração do tratamento e eventuais precauções 

especiais. Além da comunicação oral, os conselhos e informação prestados pelo 

farmacêutico devem ser reforçados por escrito ou com material de apoio apropriado, 

procurando sempre utilizar uma linguagem simples e adequada.[3] 

 

6.1.4. Processamento da prescrição médica 

 

 O processamento informático da receita é uma etapa executada através da 

leitura ótica dos códigos de barras ou manualmente, seguido da introdução do código 

referente à entidade financeira responsável. No final, procede-se à impressão no verso 

da receita da informação referente aos medicamentos aviados e emissão de 

fatura/recibo, que deve ser assinado e carimbado. O utente deve assinar no local 

correspondente a confirmação de que lhe foi dispensada a medicação e transmitida 

toda a informação relevante à terapêutica e direito de opção, se aplicável. O operador 

responsável deve datar, carimbar e assinar o verso da receita (Anexo 11). 

 No caso de existir complementaridade de subsistema - por exemplo 

complementaridade do SNS com SAVIDA - deve fotocopiar-se a receita e o respetivo 

cartão de beneficiário, emitindo-se dois documentos de faturação: o original é enviado 

para a entidade primária e a cópia para a entidade secundária. 

 Os MSRM podem ser ainda dispensados sem a respetiva receita em 

determinadas situações: quando é dispensado um MSRM a um utente que pretende 

entregar a receita posteriormente, ou quando o utente não levanta no momento todos 

os medicamentos prescritos na receita, ficando a receita em estado pendente. Nestes 

casos é emitido um comprovativo de venda suspensa ou fatura simplificada.  
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 Na Farmácia do Campo, é relativamente comum fazerem-se vendas suspensas 

a utentes habituais que necessitem da sua medicação crónica, mas que não possuam 

no momento a prescrição médica. Quando a receita é entregue na farmácia, a 

situação é regularizada e é emitido o respetivo recibo/fatura. 

 

6.2. Regimes de comparticipação 

 

 O SNS, sistema ao qual pertence a maior parte dos utentes, possui dois tipos 

de comparticipação: o regime geral de comparticipação de medicamentos (para 

utentes do SNS e trabalhadores migrantes) e o regime especial de comparticipação de 

medicamentos. No regime geral, o estado paga uma percentagem do PVP dos 

medicamentos de acordo com quatro escalões: 90%, 69%, 37% e 15% (escalões A, B, 

C e D respetivamente) O regime especial de comparticipação prevê dois tipos de 

comparticipação: em função dos beneficiários e em função das patologias ou de 

grupos especiais de utentes. 

 Para os utentes com regime especial a comparticipação do Estado no preço 

dos medicamentos integrados no escalão A é acrescida de 5% e nos escalões B, C e 

D é acrescida de 15%. Estão incluídos no regime especial os pensionistas cujo 

rendimento total anual não exceda 14 vezes o salário mínimo mensal. Estes utentes 

são identificados pela letra “R” na prescrição médica.[18] 

 As receitas com comparticipação especial, relacionadas com certas patologias 

como Doença de Alzheimer, Psoríase, Lúpus, entre outras, possuem a menção a uma 

portaria ou despacho, que nalguns casos apenas médicos especialistas da área 

podem remeter. 

 Os utentes podem ainda obter uma comparticipação em complementaridade 

quando são beneficiários, em simultâneo, de um sistema e um subsistema de saúde. 

É o caso, por exemplo, de beneficiários do SNS que são abrangidos também pela 

Caixa Geral de Depósitos (CGD), Serviços de Assistência Médico-Sociais (SAMS), 

SAVIDA ou seguros de saúde. 

 Os organismos com os quais mais contactei durante o meu estágio foram: 

Regime Geral, Regime Especial, SAVIDA, SAMS e Generali Seguros. 

 

6.3. Medicamentos genéricos 

 

 Um medicamento genérico é um medicamento com a mesma composição 

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

bioequivalência com o medicamento de referência tenha sido demonstrada por 
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estudos de biodisponibilidade apropriados.[19] Estes devem ser identificados pela DCI, 

dosagem, forma farmacêutica e da sigla "MG", constantes na embalagem exterior do 

medicamento. O sistema de preços atualmente em vigor estabelece um valor máximo 

a ser comparticipado, calculado sobre o preço de referência. Assim, para cada grupo 

homogéneo, ou seja para cada conjunto de medicamentos com a mesma composição 

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

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

mercado, existe um determinado preço de referência.[20] Este preço corresponde à 

média dos cinco PVP mais baixos dos medicamentos que integram cada grupo 

homogéneo.[21] O valor máximo da comparticipação é determinado de acordo com o 

escalão ou regime de comparticipação aplicável, calculado sobre o preço de referência 

do respetivo grupo homogéneo. 

  Até ao 15º dia do último mês de cada trimestre civil são aprovados os preços 

de referência para cada um dos grupos homogéneos de medicamentos, entrando em 

vigor no 1º dia do mês seguinte.[22] 

 

6.4. Dispensa de MNSRM e outros produtos de saúde 

 

6.4.1. Indicação farmacêutica 

 

 A indicação farmacêutica é o ato profissional pelo qual o “farmacêutico se 

responsabiliza pela seleção de um MNSRM e/ou indicação de medidas não 

farmacológicas, com o objetivo de aliviar ou resolver um problema de saúde 

considerado como um transtorno menor ou sintoma menor, entendido como problema 

de saúde de carácter não grave, autolimitante, de curta duração, que não apresente 

relação com manifestações clínicas de outros problemas de saúde do doente”.[3] 

 Para um correto aconselhamento, o farmacêutico deve estabelecer uma 

comunicação adequada com o doente, e fazer uma avaliação da situação, 

identificando sinais e sintomas, a sua duração, localização e recorrência, patologias 

associadas, história familiar e medicação habitual. Após identificar corretamente o 

motivo de consulta e de obtenção de toda a informação relevante sobre o doente, o 

farmacêutico poderá: indicar uma opção terapêutica para tratar ou aliviar o sintoma 

menor, oferecer ao doente outros serviços de cuidados farmacêuticos, como 

seguimento farmacoterapêutico ou educação para a saúde, ou, em casos mais graves, 

encaminhar o doente para o médico. Se o farmacêutico optar por instaurar um 

tratamento, as alternativas terapêuticas que dispõe são a seleção de MNSRM e/ou 
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indicação de medidas não farmacológicas, devendo fornecer toda a informação 

necessária. 

 A Farmácia do Campo dispõe de diversos protolocos de aconselhamento, que 

fornecem informação atualizada e ajudam a equipa na seleção do tratamento. Durante 

o meu estágio, elaborei um protocolo de aconselhamento (Anexo 12), que me permitiu 

aprofundar os conhecimentos sobre o tema (“Insuficiência Venosa Crónica”), e 

completar o arquivo de protocolos da farmácia. É uma patologia muito comum nos 

utentes da Farmácia do Campo, e com elevada procura de aconselhamento.  

 

6.4.2 Automedicação 

 

 A automedicação consiste na “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”.[7] O seu uso permite ao utente 

uma maior autonomia e participação ativa na sua saúde, libertando o SNS de 

intervenções desnecessárias e desperdício de recursos.  

 A automedicação responsável implica a interrupção do uso do medicamento e 

a consulta de um médico, se os sintomas não desaparecerem, ou se agravarem 

apesar do tratamento. Quando confrontado com a solicitação de um medicamento, o 

farmacêutico deve avaliar as necessidades e o problema específico do utente, obtendo 

informação sobre qual é o problema, quais os sintomas, há quanto tempo persistem e 

se esses sintomas podem ou não ser associados a uma patologia grave. No final, o 

farmacêutico deve orientar a utilização ou não do medicamento solicitado pelo doente, 

contribuindo para que a automedicação se realize sob uma indicação adequada e 

segundo o uso racional do medicamento.[3] 

 

7. Processamento de receituário e faturação 

 

 Apesar de toda a atenção prestada durante a dispensa e processamento das 

receitas, por vezes ocorrem erros durante esta fase, e por isso é essencial que as 

receitas sejam conferidas diariamente para correção dos possíveis erros de faturação 

(por exemplo: introdução de organismo errado) e de aviamento (por exemplo: 

dispensa de medicamento ou dosagem errada). Sempre que eram encontrados erros 

relacionados com a medicação dispensada, a farmácia tentava contatar o utente para 
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tentar resolver a situação. Todos os erros encontrados eram corrigidos no sistema 

informático, sendo impressos novos documentos de faturação. 

 Após conferência, as receitas são separadas por organismo e agrupadas por 

lote, pelo número da receita (cada lote é constituído por trinta receitas). Quando um 

lote é completado é emitido o Verbete de Identificação do Lote (Anexo 13), que depois 

de carimbado e assinado é junto ao lote referente. No final de cada mês é ainda 

impresso a Relação Resumo de Lotes (em duplicado) com os valores relativos a cada 

lote e a Fatura Mensal (em triplicado) com os valores correspondentes a cada 

entidade.  

 Todas receitas do mês cuja entidade seja o SNS, são enviadas até ao dia 5 (ou 

dia útil seguinte no caso de fim-de-semana ou feriado), para o Centro de Conferência 

de Faturas (CCF) da Maia. As receitas dos restantes organismos são enviadas via 

correio para a ANF até ao dia 10 de cada mês. 

 Sempre que sejam detetados erros, o pagamento da comparticipação 

correspondente não é efetuado e a receita é devolvida juntamente com um documento 

indicando o motivo da devolução. No caso de ser possível correção, a receita é 

corrigida e refaturada no mês seguinte. 

 Durante o meu estágio participei ativamente neste processo, organizando os 

lotes das receitas, corrigindo e emitindo Verbetes de Identificação de Lotes. 

 

8. Outros serviços de saúde 

 

 A Portaria n.º 1429/2007, de 2 de novembro, define os serviços farmacêuticos 

que podem ser prestados pelas farmácias.[23] Na Farmácia do Campo são prestados 

os seguintes serviços: 

 

8.1. Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

 

8.1.1. Tensão arterial 

 

 A Hipertensão Arterial (HTA) constitui um grave problema de saúde pública 

sendo a doença cardiovascular mais comum e o fator de risco mais influente no 

desenvolvimento da doença vascular e insuficiência cardíaca. A necessidade de 

deteção e adequado controlo da HTA assume particular relevância em Portugal, 

nomeadamente porque a principal causa de morte da população é o Acidente Vascular 
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Cerebral (AVC). Calcula-se que a prevalência de HTA na população adulta portuguesa 

seja de 43 % com uma taxa de controlo tensional não superior a 11%.[24]  

 A Direção Geral de Saúde (DGS) classifica os grupos tensionais da seguinte 

forma: 

 

Tabela 2 - Classificação dos valores de Pressão Arterial [25] 

Categoria 
Pressão Arterial Sistólica 

(mmHg) 
 

Pressão Arterial Diastólica 

(mmHg) 

Normal 120 - 129 e 80 – 84 

Normal alto 130 - 139 ou 85 – 89 

Hipertensão 

Estádio 1 
140 - 159 ou 90 – 99 

Hipertensão 

Estádio 2 
>= 160 ou >=100 

  

 Na Farmácia do Campo a tensão arterial é medida através de um tensiómetro 

digital de pulso. Para garantir que o resultado obtido é fiável, é essencial assegurar 

que o utente está sentado confortavelmente, tranquilo e repousado durante 5 a 10 

minutos antes da medição, e que não consumiu estimulantes nem fumou na meia hora 

antecedente à medição. O braço deve estar despido de roupa apertada, apoiado e 

posicionado à altura do peito. Durante o meu estágio, tentei aconselhar os utentes que 

apresentavam valores de tensão elevados continuadamente, a adaptar hábitos de vida 

saudáveis e consultar um médico de modo a instaurar ou rever a terapia anti-

hipertensora. 

 

8.1.2. Glicemia 

 

 A Diabetes mellitus é uma doença crónica de elevada incidência que se 

caracteriza pelo aumento dos níveis de glicose no sangue, devido a uma ausência ou 

deficiente ação/secreção de insulina. Se não controlada, esta doença pode originar 

diversas complicações nomeadamente, aterosclerose, retinopatia, nefropatia e 

neuropatia. 

 O valor da glicose sanguínea em jejum deve ser inferior a 110 mg/dl. Em 

presenças de valores superiores, o utente deve ser aconselhado a consulta média, 

para despiste da doença ou de outros estadios pré-Diabetes (Tolerância Diminuída à 

Glucose e Anomalia da Glicémia em Jejum).  
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 Valores de glicemia em jejum superior a 126 mg/dl ou glicemia ocasional 

superior a 200 mg/dl (acompanhada de sintomas de diabetes: poliúria, polidipsia, 

polifagia, perda de peso) são indicadores de diagnóstico de diabetes.[26] 

 Na Farmácia do Campo, a medição da glicemia é um serviço muito solicitado, 

especialmente por doentes diabéticos, e é feita por punção capilar, um método rápido, 

fiável e simples de executar. A determinação deve ser realizada preferencialmente 

após um jejum de, pelo menos, 12 horas.  

 Durante o meu estágio, determinei diversas vezes o valor da glicemia em jejum 

e pude compreender que o farmacêutico tem um papel fundamental na prevenção e 

controlo deste doença, devendo relembrar sempre ao utente a importância de uma 

alimentação adequada, a prática de exercício físico e o cumprimento do regime 

terapêutico. 

 

8.1.3. Colesterol total 

 

 O colesterol elevado é um dos principais fatores de risco para as doenças 

cardiovasculares e deve ter por isso uma atenção especial, uma vez que o seu 

excesso não produz quaisquer sintomas ou sinais clínicos. O colesterol pode ter duas 

origens: orgânica (produção pelo fígado) e alimentar. Apesar de essencial em vários 

processos metabólicos, em níveis excessivos (patologia designada por 

hipercolesterolemia), o colesterol deposita-se nas paredes dos vasos, comprometendo 

o fluxo sanguíneo. A aterosclerose é uma das consequências dessa acumulação de 

gordura nas artérias, que em último grau pode provocar enfarte do miocárdio, AVC e 

trombose.[27] 

 O valor de colesterol total deverá ser inferior a 190 mg/dL para a população 

geral, e 175mg/dL para doentes com outros fatores de risco. 

  Durante o meu estágio, realizei diversas medições do colesterol total, por 

punção capilar com auxílio de tiras-teste. Na presença de resultados elevados, 

aconselhei o utente a reduzir a ingestão de gorduras (principalmente as saturadas), 

aumentar a ingestão de legumes e frutas, deixar de fumar (se for o caso), perda de 

peso, praticar exercício físico e cumprir o regime terapêutico.  

 

8.1.4. Realização de testes de gravidez 

 

 Os testes de gravidez foram desenvolvidos para detetar a presença na urina da 

hormona gonadotrofina coriónica humana (β-hCG), uma hormona produzida pela 

placenta pouco depois da fertilização. A HCG pode ser detetada a partir do 7º dia após 
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a conceção, atingindo os seus níveis mais elevados entre o segundo e o terceiro mês 

de gravidez. O teste pode ser realizado em qualquer altura do dia, no entanto, 

aconselha-se que seja realizado com a primeira urina da manhã pois esta encontra-se 

mais concentrada. 

 Os testes de gravidez usados na Farmácia do Campo estão também 

disponíveis para comercialização. Desta forma, a mulher pode adquirir o teste e 

executá-lo em casa ou pode requerer que a análise seja feita pelo farmacêutico. 

Durante o meu estágio, assisti à realização de um teste de gravidez a pedido de uma 

utente. Como o resultado do caso referido não foi muito conclusivo, aconselhou-se a 

utente a realizar um exame sanguíneo. 

 

8.2. Farmacovigilância 

 

 A Farmacovigilância visa melhorar a qualidade e segurança dos 

medicamentos, em defesa do utente e da Saúde Pública, através da deteção, 

avaliação e prevenção de reações adversas a medicamentos. Implementado pelo 

Infarmed, o Sistema Nacional de Farmacovigilância, monitoriza a segurança dos 

medicamentos com autorização de introdução no mercado nacional, avaliando os 

eventuais problemas relacionados com reações adversas a medicamentos e 

implementando medidas de segurança sempre que necessário.[28] De acordo com o 

DL º 307/2007, de 31 de Agosto, as farmácias têm o dever de participar na 

farmacovigilância.[1] Aquando da deteção de uma reação adversa ao medicamento 

(RAM), o farmacêutico deve preencher a ficha de notificação disponível no site do 

Infarmed ou envia-la por correio a uma Unidade Regional de Farmacovigilância. Desde 

julho de 2012, os utentes passaram a poder notificar suspeitas de RAM diretamente ao 

Sistema Nacional de Farmacovigilância.[28] 

 

8.3. Recolha de medicamentos e radiografias 

 

A VALORMED, Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagens e 

Medicamentos, é responsável pela gestão dos resíduos de embalagens e 

medicamentos fora de uso.  

Os medicamentos fora de prazo ou fora de uso, incluindo embalagens vazias, 

entregues pelos utentes na farmácia são depositados no contentor de cartão da 

ValorMed.[29] Quando o contentor está completo, é selado, pesado e uma ficha de 

identificação auto copiável, é preenchida, sendo posteriormente recolhido por um 

armazenista (Alliance Healthcare) que o reencaminha para tratamento. A ficha de 
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identificação é constituída por 4 cópias: a cópia branca acompanha o contentor; a 

cópia verde é arquivada na farmácia, a azul é enviada ao VALORMED pelo 

armazenista e a cópia amarela é arquivada no armazenista. 

A recolha anual de radiografias inutilizáveis tem como objetivo a angariação de 

fundos monetários para a Associação Médica Internacional (AMI). Cada tonelada de 

radiografias origina cerca de 10Kg de prata, que, após venda, ajuda a AMI a apoiar os 

mais desfavorecidos.[30] A Farmácia do Campo faz a recolha das radiografias, 

contribuindo para a ajuda humanitária e, ao mesmo tempo, para a preservação do 

meio ambiente. A sensibilização para as boas práticas ambientais é uma ação 

extremamente importância para a Saúde Pública, e é uma das responsabilidades do 

farmacêutico. 

 

9. Formações 

 

 É dever de qualquer profissional, de qualquer área, manter-se em constante 

atualização com vista a prestar ou executar um serviço seguro, eficaz e com 

qualidade. Na saúde, este conceito é de uma importância ainda maior, pela 

responsabilidade e modo como afeta a vida da população. 

 Para assegurar a constante atualização de toda a equipa de uma farmácia, o 

INFARMED, a ANF e a Ordem dos Farmacêuticos lançam publicações 

periodicamente. As empresas farmacêuticas também organizam frequentemente 

diversas ações para apresentar novos produtos no mercado, e rever estratégias 

terapêuticas. 

 Durante o meu período de estágio, tive oportunidade de participar em algumas 

formações: “Qualidade, Segurança, Eficácia e a gama BioActivo®” realizada pela 

Pharma Nord. “Formação Geral da A-Derma®, Klorane®, Galenic®, Avène®, Klorane, 

Ducray®” promovidas pela Pierre Fabre. 

 

10. Conclusão 

 

 O estágio em farmácia comunitária constitui um marco importante para a 

conclusão da minha formação académica. Permitiu-me aplicar os conhecimentos 

teóricos que adquiri ao longo deste últimos anos, e verificar a importância e pluralidade 

da nossa profissão. Considero que foi verdadeiro um teste às minhas capacidades 

como futura farmacêutica. 
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 Durantes os meses que passei na Farmácia do Campo, tive a oportunidade de 

contactar com todas as tarefas e funções que um farmacêutico pode desempenhar, 

desde a gestão e administração da farmácia (stocks, encomendas, faturação) ao 

atendimento ao utente. Foi uma experiência verdadeiramente enriquecedora a nível 

pessoal e profissional, sem a qual não seria possível a integração no mercado de 

trabalho. Considero que os desafios vivenciados me permitiram evoluir, não só a nível 

técnico e científico, mas também na minha capacidade de comunicação e resolução 

de problemas. Sinto que hoje, sou mais capaz e competente e pretendo exercer a 

atividade farmacêutica com todo o respeito e responsabilidade. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Fatura de encomenda 
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Anexo 2. Requisição de psicotrópicos 
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Anexo 3. Lista de controlo de validades 
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Anexo 4. Nota de devolução 

 

 



 

Farmácia do Campo  49 
 

 
Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

Anexo 5. Nota de crédito 
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Anexo 6. Ficha de Preparação  
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Anexo 7. Ficha de Preparação 2 
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Anexo 8. Receita de psicotrópico 
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Anexo 9. Receita manual 
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Anexo 10. Receita “novo” modelo 
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Anexo 11. Documento de Faturação 
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Anexo 12. Protocolo de Aconselhamento 

 

Insuficiência venosa crónica 

 

A insuficiência venosa crónica (IVC) resulta de uma alteração estrutural e 

morfológica do sistema venoso causada por uma incompetência valvular, associada 

ou não à obstrução do fluxo venoso. Pode afetar o sistema venoso superficial, o 

sistema venoso profundo ou ambos.  

 

 

 

1. Sintomas 

 

 Maioritariamente localizados nos membros inferiores, destacam-se: 

formigueiro, dor, ardor, cãibras musculares, sensação de inchaço, sensação de 

palpitação ou peso, prurido cutâneo, pernas pesadas e doridas, fadiga. 

 

2. Fatores de risco 

Os principais fatores de risco da IVC são os seguintes:  

 Idade; 

 Historia familiar; 

 Excesso de peso; 

 Gravidez; 

 Passar muito tempo a pé/sentada; 

 Uso de contracetivos orais; 

 Trauma; 

 Tabaco. 

 

 

Figura 1. Fluxo sanguíneo na IVC. (retirado de http://cardiaccenteroftexas.com em 15/10/13) 
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3. Tratamento não farmacológico: 

 

 Uso de meias elásticas de compressão; 

 Evitar: roupa demasiado apertada, exposição dos membros 

inferiores ao calor e estar muito tempo sentada ou em pé na mesma 

posição; 

 Dormir com as pernas ligeiramente levantadas em relação ao tronco; 

 Cirurgia.  

 

4. Tratamento farmacológico: 

Os fármacos venotrópicos são substâncias utilizadas no tratamento da insuficiência 

venosa. Do ponto de vista químico, são compostos flavonóides ou substâncias estruturalmente 

semelhantes. Atuam por mecanismo ainda mal esclarecido e podem ser classificados em 

quatro categorias: 

 Benzopironas: Cumarina, Flavonóides (diosmina, MPFF*), Rutosídeos 

(Troxerrutina, oxerrutinas); 

 Saponinas: Extratos de ruscus, Escina; 

 Fármacos de origem sintética: Dobesilato de cálcio, Naftazona, Benzarona; 

 Extratos de plantas: Extratos de Ginkgo biloba, Centella asiatica, Hamameli e 

Vaccinium myrtillus (antocianósidos). 

*MPFF (micronized purified flavonoid fraction) 

 

As diretrizes atuais destacam a evidência da eficácia de vários fármacos venotrópicos, 

como o dobesilato cálcio (Doxi-Om®), MPFF (Daflon®), rutosídeos (Venoruton®)  e escina 

(Venotop®-), no tratamento do edema, cicatrização das úlceras venosas e na melhoria dos 

restantes sintomas associados à IVC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doxi-Om®- 1-2 cáps. /dia 

Daflon®-2 comps. /dia 

Venoruton® - 1saq. /dia 

 

Venotop®- 1 comp. 2x/dia 
Cyclo 3®- 3 cáps./dia

 

 

 Venex Forte®- 2 

comps./dia 

 

 

 

 

Tabela 1. Graus de Recomendação dos fármacos venotrópicos
[1] 
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** Cyclo 3: 150 mg Extracto seco de Ruscus aculeatus + 150 mg Hesperidina metil-chalcona + 

100 mg Ácido ascórbico 

 

 

Outros: Venosmil®, Veroven® (200mg Hidrosmina) - 1 cáp. 3x/dia 

 Antistax (flavonóides) – 1 comp. /dia 

 

Aplicação Tópica: Venoparil®gel, Venosmil®gel, Rimanal®gel, Venoruton ®gel,     

Veroven ®gel, Antistax® (gel e creme de massagem). 
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Anexo 13. Verbete de identificação de lote. 
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