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RESUMO 

 

O estágio em Farmácia Comunitária (FC), surge no culminar de nove 

semestres de aprendizagem teórica e prática do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas (MICF) e permite aos estudantes o contacto com a realidade do setor 

das farmácias que continua a ser a principal saída profissional do curso [1]. 

Optei por apenas realizar estágio em FC devido a considerar uma saída 

profissional mais apelativa para as minhas características do que a Farmácia 

Hospitalar (FH) e por considerar que apenas quatro meses em FC não seriam 

suficientes para conseguir assimilar todos os processos de trabalho. 

O meu estágio decorreu entre os meses de Fevereiro e Julho, na Farmácia 

Mariadeira, na Póvoa de Varzim, tendo a minha opção recaído sobre esta farmácia 

devido à proximidade ao meu local de residência. 

Com este relatório pretendo explicar de forma sucinta o trabalho que realizei na 

Farmácia Mariadeira, fazendo um paralelo com a legislação em vigor e relatando 

também certos desafios com os quais me deparei ao longo destes seis meses. 

Na segunda parte do relatório, irei abordar os trabalhos que realizei na 

farmácia quer a nível teórico, quer a nível prático e qual a importância destes para a 

farmácia. 
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INTRODUÇÃO 

 

Apesar das farmácias não pertenceram ao Sistema Nacional de Saúde (SNS), 

estas possuem um papel fundamental neste. Os medicamentos representam a uma 

despesa de cerca de 2% do Produto Interno Bruno (PIB), sendo a despesa portuguesa 

uma das maiores da Europa [2]. Assim, é fácil perceber o papel absolutamente central 

que as cerca de 3000 farmácias têm na saúde pública em Portugal, não só pelo seu 

carácter de proximidade com as populações, mas também devido a serem espaços de 

saúde especializados.  

A crise que o setor farmacêutico tem atravessado nos últimos anos pode 

condicionar o acesso à saúde de algumas populações, devido às dificuldades reais 

que existem no acesso a alguns medicamentos e ao risco de falência de 50% das 

farmácias [3]. 

Na figura 1, ilustra-se o papel central que a farmácia tem no Sistema de Saúde 

português, tendo relações quer a jusante, quer a montante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Relações das farmácias com diversas entidades 
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1. ORGANIZAÇÃO DA FARMÁCIA 

 

A Farmácia Mariadeira (fig.11 do Banco de Imagens dos Anexos) encontra-se 

situada na Rua Viriato Barbosa, nº 829 na união de freguesias Póvoa de Varzim, 

Argivai e Beiriz. Esta farmácia inaugurada em Agosto de 2003 veio suprir as 

necessidades de uma das zonas com mais alta densidade populacional da freguesia 

da Póvoa de Varzim. 

O horário da farmácia encontra-se visivelmente exposto na porta principal tal 

como deliberado pelo Decreto-Lei nº53/2007 [4]. A Farmácia Mariadeira encontra-se 

aberta entre as 8.45h e as 13h, e entre as 14h e as 20h de segunda a sexta-feira. Aos 

sábados a farmácia encontra-se aberta das 9h as 13h, fechando aos Domingos e 

feriados. 

Esta farmácia pertence também ao grupo farmácias da cidade da Póvoa de 

Varzim que se encontra de serviço permanente de forma rotativa. De dez em dez dias, 

a Farmácia Mariadeira encontra-se de serviço permanente ficando aberta desde a 

hora de abertura do dia de serviço até às 9.30h do dia seguinte. Por volta da meia-

noite, a porta da farmácia é fechada e o atendimento é realizado através de um 

postigo de forma a garantir a segurança do farmacêutico e a realização normal do 

atendimento. 

 

1.1 Caracterização do quadro legal em vigor para o setor das farmácias 

 

As farmácias de oficinas são reguladas através do Decreto-Lei (DL) 307/2007, 

de 31 de Agosto, que visa estabelecer o regime jurídico das mesmas e estabelecer um 

quadro global e de enquadramento deste setor. A necessidade da aprovação deste DL 

prende-se com o facto de não existir uma reforma no setor farmacêutico desde a 

década de 60 do século passado [5]. 

Algumas das principais alterações que constam deste documento são relativas 

à propriedade de farmácia, deixando estas de ser propriedade exclusiva de 

farmacêuticos, criando um limite máximo de farmácias por cidadão individual (quatro) 

e criando incompatibilidades entre certas profissões e grupos económicos e a 

propriedade de farmácia. 

Este DL contempla também profundas alterações ao regime de atribuição de 

farmácia, passando a ser um concurso público pago, aberto a qualquer cidadão, desde 

que não apresente nenhuma incompatibilidade com a propriedade de farmácia. [5] 
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1.2 Composição e função dos recursos humanos 

 

A Farmácia Mariadeira é constituída pela Dra. Ana Paula Sá (diretora técnica, 

proprietária da farmácia e minha orientadora de estágio), pelo Dr. Jaime Carvalho 

(farmacêutico adjunto) e três farmacêuticas, Dra. Adriana Fernandes, Dra. Andreia 

Morgado e Dra. Vânia Fontes. 

A inexistência de técnicos ou ajudantes de farmácia no quadro da farmácia, 

leva a que haja uma grande multidisciplinaridade da equipa de trabalho e a que todos 

os elementos sejam capazes de realizar qualquer tarefa. 

Este quadro profissional está de acordo com o mínimo obrigatório de dois 

farmacêuticos, segundo o DL 307/2007 [5]. 

 

1.3 Contactos com os diversos espaços físicos e equipamentos 

 

As farmácias devem ter uma área útil total de 95 m2 no mínimo e 

obrigatoriamente as seguintes divisões: 

 

Tabela 1: Divisões e respetivas dimensões obrigatórias [6] 

Divisão Dimensão Mínima (m2) 

Sala de atendimento ao público 50 

Armazém 25 

Laboratório 8 

Instalações Sanitárias 5 

Gabinete de Atendimento 

Personalizado  

7 

 

A farmácia Mariadeira é constituída por uma sala de atendimento ao público 

(Fig.12 e 13 do Banco de Imagens dos Anexos) na qual se encontram expostos os 

produtos de venda livre ou medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) ou 

“Over-the-counter” (OTC). Na zona de atendimento ao público encontram-se também 

três postos de atendimento. 

O laboratório (Fig.14, 15 e 16 do Banco de Imagens dos Anexos), para além da 

preparação de manipulados quando necessário, é também usado para aprovisionar os 

pós para suspensão oral e os medicamentos sujeitos a refrigeração. O laboratório é 
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também o local onde se efetua a medição de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

quando solicitado e onde se faz a administração de vacinas não incluídas no Plano 

Nacional de Vacinação (PNV), de acordo com a Portaria nº 1429/2007, de 2 de 

novembro [7]. 

No armazém da farmácia (Fig.17 e 18 do Banco de Imagens dos Anexos), 

encontram-se organizados os diversos medicamentos por forma farmacêutica e 

alfabeticamente ordenados e um cofre onde se faz o aprovisionamento dos 

estupefacientes e psicotrópicos. Também no armazém é dada a entrada das 

encomendas, impressão de verbetes de lote, gestão de devoluções, entre outras. 

A farmácia possui também um gabinete de atendimento personalizado onde se 

efetuam aconselhamentos de nutrição e cosmética aquando da realização dessas 

campanhas e outros serviços farmacêuticos autorizados na farmácia [7]. 

Por fim, existe também o gabinete da diretora técnica onde se encontram as 

fontes bibliográficas obrigatórias e facultativas, diários de gestão, documentos 

contabilísticos, sendo este o local onde se realizam as negociações com os delegados 

representantes das indústrias farmacêuticas. 

 

2. FONTES DE INFORMAÇÃO 

 

Ao longo do meu estágio, tive a oportunidade de contactar com diversas fontes 

de informação, quer em suporte físico, quer em suporte digital. A constante 

atualização de conhecimentos por parte do farmacêutico é imprescindível para um 

bom cumprimento das suas obrigações profissionais. 

Algumas das publicações presentes na Farmácia Mariadeira incluem o 

Prontuário Terapêutico, o Índice Nacional Terapêutico, o Formulário Galénico, a 

Farmacopeia Portuguesa 9, o Simposium Terapêutico, Simposium Veterinário e 

algumas revistas da especialidade “online”, como a Farmácia Portuguesa. 

As únicas publicações com carácter de obrigatoriedade numa farmácia são os 

constantes na Deliberação 414/CD/2007 [8], ou seja, a Farmacopeia Portuguesa em 

edição de papel, em formato eletrónico ou, a partir de sítio da Internet reconhecido 

pelo INFARMED, I.P; e o Prontuário Terapêutico. 

Destas publicações aquela com que mais contactei foi o Prontuário 

Terapêutico, não só para me ajudar a reconhecer as diferentes substâncias ativas e os 

seus respetivos medicamentos de marca, mas também para me esclarecer quando a 

alguns aspetos sobre o uso destes medicamentos. As revistas da área farmacêutica, 

permitem fazer um enquadramento com a situação real a nível económico. 
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3. MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DE VENDA 

NA FARMÁCIA 

 

3.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

De acordo com o Decreto-Lei 176/2006 [9], de 30 de agosto, estão sujeitos a 

receita médica os medicamentos que preencham uma das seguintes condições: 

 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; 

 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; 

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

ou reações adversas seja indispensável aprofundar; 

 Destinarem-se a ser administrados por via parentérica. 

 

Os MSRM apenas podem ser vendidos em Farmácias, mediante a 

apresentação de uma receita médica, tendo um PVP pré-definido. 

O PVP é definido através de um cálculo que se baseia no Preço de Venda ao 

Armazenista s/IVA, sendo depois somado uma margem para o armazenista e para a 

farmácia. Por fim é somado uma margem residual para o INFARMED e soma-se o 

valor do IVA (6%). 

 

𝑃𝑉𝑃 =  𝑃𝑉𝐴 + 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝑓𝑎𝑟𝑚á𝑐𝑖𝑎 + 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑧𝑒𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎 + 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑟𝑚𝑒𝑑 𝑥 1,06  

 

Desde 2011 [10], as margens das farmácias deixaram de ser fixas sobre o 

valor do PVP para passarem a ser regressivas sobre o PVA. Assim medicamentos 

com PVA inferior têm uma margem mais elevada. Esta diminuição das margens de 

comercialização (principalmente nos medicamentos de preço mais elevado) 

juntamente com as decisões administrativas de diminuir os preços levou a dificuldades 

financeiras em muitas farmácias. 

Em Fevereiro de 2014 [11], o Governo voltou a alterar as margens das 

farmácias, continuando estas a serem regressivas, mas passando a privilegiar uma 

componente fixa (“fee”) e diminuindo a margem percentual. Isto permite que as 
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farmácias se encontrem menos expostas a diminuições de preços, mantendo sempre 

a sua taxa fixa. Esta alteração levou também ao aumento dos preços dos 

medicamentos de escalões superiores. 

 

3.2 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

Qualquer medicamento que não preencha qualquer das condições referidas 

para os MSRM pode ser classificado como MNSRM. Estes medicamentos têm que 

conter indicações terapêuticas que se incluam na lista de situações passíveis de 

automedicação. [12] 

 

Estes medicamentos não são comparticipados (salvo certos regimes de 

comparticipação) e encontram-se à venda em farmácias e Locais de Venda de 

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (LVMNSRM). [13] 

 

3.3 Medicamento Manipulado 

Os Medicamentos Manipulados (MM) são qualquer fórmula magistral ou 

preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico 

[14]. 

 

3.4 Produtos alimentação especial e produtos dietéticos 

Estes produtos diferem dos outros géneros alimentícios por terem uma função 

nutritiva objetiva e são comercializados com uma indicação específica. Consideram-se 

os seguintes grupos para alimentação especial:  

 Aquelas cujo processo de assimilação ou cujo metabolismo se encontra 

perturbado;  

 As que se encontram em condições fisiológicas especiais e que, por 

esse facto, podem retirar particulares benefícios da ingestão controlada 

de certas substâncias contidas nos alimentos;  

 Lactentes ou crianças de 1 a 3 anos de idade em bom estado de saúde. 

[15] 

 

3.5 Produtos fitoterapêuticos 

São medicamentos que têm como substâncias activas, exclusivamente, 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. [16] 
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3.6 Produtos cosméticos e dermofarmacêuticos 

Entende-se por “Produto Cosmético” qualquer substância ou mistura destinada 

a ser posta em contacto com as partes externas do corpo humano (epiderme, 

sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos) ou com os dentes 

e as mucosas bucais, tendo em vista, exclusiva ou principalmente, limpá-los, perfumá-

los, modificar-lhes o aspeto, protegê-los, mantê-los em bom estado ou de corrigir os 

odores corporais. [17] 

 

3.7 Produtos e medicamentos de uso veterinário 

Todo o medicamento (substância ou composição que possua propriedades 

curativas ou preventivas das doenças e dos seus sintomas com vista a estabelecer um 

diagnóstico médico ou a restaurar, corrigir ou modificar as suas funções orgânicas) 

destinado ao uso animal. [18] 

 

3.8 Dispositivos médicos 

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

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

uma doença humana. Devem atingir os seus fins através de mecanismos que não se 

traduzem em ações farmacológicas, metabólicas ou imunológicas, por isto se 

distinguindo dos medicamentos. [19] 

 

Ao longo do meu estágio, tive a oportunidade de contactar com todos o tipo de 

produtos referidos acima, de diversas gamas e marcas, tendo os cuidados necessários 

na dispensa de todos os produtos fornecendo sempre as indicações necessárias e 

relevantes. 

 

4. ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTO 

 

O ciclo clássico do medicamento ou de qualquer outro produto de venda em 

farmácia passa inicialmente pela indústria farmacêutica, onde é produzido, sendo de 

seguida distribuído pelos diferentes armazenistas, até chegar às farmácias onde irão 

ser vendidos. 

Nos últimos anos, esse ciclo começou a ser quebrado devido a diversos 

motivos, como a necessidade de conseguir melhores condições comerciais ou os 

medicamentos rateados (este tema será abordado mais à frente). As farmácias 
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começaram a comprar diretamente à indústria farmacêutica, passando esta situação a 

ser conhecido como “Direct to Pharmacy”. Na figura 2, pode-se observar uma 

comparação esquemática entre as duas situações. 

 

 

Figura 2: Comparação entre o ciclo clássico do medicamento e o "direct to pharmacy" 

 

Assim, quando uma farmácia tem necessidade de um determinado produto, 

pode optar por comprar diretamente à indústria ou ao armazenista. A opção pelo 

armazenista a escolher pela farmácia pode ser condicionada por diversos fatores, a 

saber: 

 Número de entregas diárias; 

 Horário das entregas; 

 Número de esgotados; 

 Condições de pagamento; 

 Gestão de devoluções e notas de crédito; 

 

Os descontos praticados também podem condicionar a compra de um 

determinado produto, assim muitas vezes as farmácias optam por fazer compras 

diretamente ao laboratório, pois assim irão conseguir melhores condições comerciais. 

Existem então três tipos de descontos, a saber: 

 Desconto comercial – existe uma percentagem de desconto sobre os 

produtos comprados. Normalmente esta percentagem é tanto maior 

quanto maior for o número de unidades compradas. 

 Bonificação – nesta situação a farmácia necessita de adquirir um 

número pré-determinado de unidades para receber outras de forma 

“gratuita”. Por exemplo, numa bonificação 4+1, a farmácia necessita de 

adquirir 4 produtos para ter o 5º como bonificação. 
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 Desconto financeiro – este desconto é aplicado quando a farmácia paga 

numa prazo pré-estabelecido sendo aplicado sobre o preço final. 

Normalmente é um valor baixo. 

 

Qualquer um destes descontos, tem de estar descriminado na fatura enviada 

quer pelo armazenista, quer pela indústria, caso seja o caso. 

Assim, os principais armazenistas a operar na zona Norte, são a Cooperativa 

dos Proprietários de Farmácia (COOPROFAR), a Cooperativa dos Farmacêuticos do 

Norte (COFANOR), OCP Portugal e Alliance Healthcare Portugal, optando a Farmácia 

Mariadeira por trabalhar preferencialmente com a COOPROFAR e a OCP Portugal, 

tendo três entregas diárias de cada fornecedor. 

Quando necessário, a farmácia Mariadeira efetua encomendas diretamente à 

indústria farmacêutica, quando assim consegue obter melhores descontos (ver acima), 

ou quando um determinado produto está esgotado ou rateado nos armazenistas. 

 

Rateados 

Nos últimos anos, os utentes têm começado a sentir algumas dificuldades na 

aquisição de certos medicamentos. Normalmente esses medicamentos são 

medicamentos de PVP elevado (para a realidade do mercado nacional), mas que se 

encontram a preços muito mais elevados nos outros países da Europa. 

Estes medicamentos são então conhecidos como “rateados” e assim vêm 

discriminados nas faturas dos armazenistas, visto que o armazenista não consegue 

colocar as quantidades necessárias nas farmácias, tendo de dosear a quantidade 

enviada para cada estabelecimento. 

A principal forma que as farmácias encontraram para encontrar esta situação é 

o pedido direto à indústria, com a consequência de obter piores condições, tendo um 

limite máximo de produtos a pedir e um valor mínimo. 

Apesar de a principal causa apontada para a falta deste tipo de medicamentos 

nas farmácias ser a exportação paralela [20], existe uma multiplicidade de fatores que 

condicionam o acesso a estes medicamentos, como é visível na figura 3. 
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Figura 3: Causas da existência de medicamentos rateados nas farmácias 

 

4.1 Efetuar encomendas 

Qualquer encomenda efetuada deve ter em conta o “stock” atual da farmácia e 

isso é conseguido através do sistema informático (Sifarma 2000), que tem a 

funcionalidade de colocar um stock mínimo e máximo em cada produto. Assim quando 

um determinado produto atinge o seu “stock” mínimo o sistema automaticamente irá 

colocar esse produto nas encomendas “diárias” (atalho F2 no menu “Gestão de 

encomendas”), colocando o produto na encomenda para o fornecedor preferencial. 

Esta escolha também é definida no sistema informático. 

Os valores de “stock” mínimo e máximo podem ser alterados a qualquer 

momento, devendo-se fazer uma atualização de alguns produtos, consoante as suas 

tendências de vendas, tendo também em atenção a sazonalidade de alguns produtos. 

Assim, este sistema é uma forma eficaz de controlar todos os produtos que são 

vendidos, garantindo que não existem ruturas de “stock”. 

Normalmente, a estas encomendas diárias, podem-se juntar alguns produtos 

que não estão habitualmente no “stock” da farmácia mas por algum motivo foram 

solicitados. Estas encomendas são as chamadas encomendas “manuais”. 

Recentemente, alguns fornecedores passaram a fornecer uma funcionalidade 

conhecida por “Gadget” que permite fazer encomendas a qualquer momento, sendo 

particularmente útil para produtos que a farmácia não tem habitualmente em “stock”. 

Este sistema também permite saber em tempo real a disponibilidade de qualquer 

produto no fornecedor e o seu preço de custo. 

Rateados

Indústria
Coloca quantidades 

mínimas no 
mercado português

Armazenistas Exportação paralela

Farmácias
Dívidas avultadas a 

armazenistas
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4.2 Conferir e rececionar encomendas 

 

Quando há a chegada de alguma encomenda o primeiro passo é sempre 

conferir a mesma, consistindo em: 

 Confirmar o envio de todas as faturas; 

 Quantidade de produtos faturados igual à quantidade de produtos 

enviados; 

 Descontos ou bonificações, se aplicáveis; 

 Prazo de validade; 

 Estado de conservação dos produtos e se se encontram em boas 

condições. 

Caso seja encontrada alguma irregularidade, deve-se contactar imediatamente 

o armazenista ou laboratório responsável. 

Por vezes, algumas encomendas são entregues com uma guia de remessa. 

Quando isto acontece, não se pode dar entrada da encomenda, pois a guia de 

remessa não serve para efeitos contabilísticos, visto este documento não possuir os 

preços cobrados à farmácia por produto, apenas possui as quantidades enviadas. 

 

A receção de encomendas é feita através do Sifarma 2000 e deve-se ter em 

conta uma série de passos aquando da receção de encomendas para minimizar 

possíveis erros de “stock”. 

1. Confirmar o número de unidades enviadas e faturadas; 

2. Introduzir o número da fatura; 

3. Introduzir o valor da fatura com IVA; 

4. Fazer a leitura dos produtos através de leitor magnético; 

5. Introduzir o Preço de Venda à Farmácia (PVF); 

6. Alterar os prazos de validades, quando aplicável; 

7. Acrescentar descontos ou bonificação, quando aplicável; 

8. Conferir o Preço de Venda ao Público (PVP) de cada produto; 

9. Conferir que o valor final, calculado pelo computador, coincide com o 

valor faturado; 

10. Transferir eventuais esgotados para outro fornecedor; 

11. Imprimir etiquetas quando necessário. 
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A receção de encomendas é uma fase fundamental na logística de uma 

farmácia, sendo fundamental para prevenir eventuais erros de stock ou para verificar 

quais os produtos em falta atempadamente. 

A etiquetagem de produtos, na farmácia Mariadeira, apenas é feita em 

produtos de venda livre, ou seja, sem preço pré-definido. Estes produtos podem ser de 

IVA 6, 13 ou 23%, sendo a margem a aplicar variável, consoante aquilo que a farmácia 

considera mais rentável/adequado. A etiqueta não deve tapar nenhuma informação 

relevante da embalagem como o número de lote, prazo de validade, constituição do 

produto, entre outros. 

 

4.3 Armazenamento dos produtos 

 

O correto armazenamento dos produtos é uma das fases mais importantes do 

trabalho de “background” de uma farmácia, sendo fulcral para um rápido e eficaz 

atendimento. 

Assim, após a receção de uma encomenda, a prioridade deve ser dada aos 

produtos sujeitos a refrigeração, devendo estes ser separados fisicamente e 

guardados em local próprio o mais rapidamente possível. 

De seguida, os outros medicamentos são guardados, no armazém ou nas 

gavetas, consoante o espaço existente e segundo uma ordem alfabética. Na farmácia 

Mariadeira, os medicamentos encontram-se também separados por formas 

farmacêuticas, havendo um local no armazém e gavetas específicas para cada forma, 

a saber: 

 Antiasmáticos; 

 Colírios/gotas/”sprays”; 

 Formas sólidas orais (medicamentos de marca e genéricos separados) 

 Injetáveis; 

 Pós e granulados; 

 Pós para preparação de suspensão oral; 

 Produtos de aplicação tópica 

 Supositórios; 

 Veterinária; 

 Xaropes. 
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Existem outras gavetas com produtos diversificados, mas sempre com uma 

organização lógica e racional. Entre esses produtos encontram-se alguns produtos de 

fitoterapia, dispositivos médicos como pensos, ligaduras e compressas, alguns 

medicamentos de venda livre, produtos utilizados no Plano Nacional de Controlo da 

Diabetes Mellitus, entre muitos outros. 

As diversas marcas e linhas de cosméticos, puericultura, dispositivos médicos 

encontram-se expostas em armários na zona de atendimento ao público, sendo por 

vezes o armazenamento feito diretamente nos locais a eles destinados. 

Aquando do armazenamento dos produtos, é necessário ter em conta dois 

conceitos, o “First in, first out” (FIFO), ou no caso da farmácia, usa-se 

preferencialmente o “First expired, first out” (FEFO). Estes dois conceitos são de vital 

importância pois permite evitar que quando há um produto com dois prazos diferentes, 

o produto de prazo maior seja vendido em primeiro lugar. O FIFO tem interesse 

particularmente quando existe uma alteração dos preços, evitando-se assim que 

medicamentos com preços “caducados” ainda estejam na farmácia. 

Para além de uma correta disposição dos medicamentos e outros produtos, é 

também necessário assegurar a existência de determinadas condições. Os 

medicamentos devem-se encontrar em local fresco seco, a temperatura não superior a 

25ºC e humidade relativa inferior a 60% e protegidos da luz solar direta. Alguns 

medicamentos necessitam de ser armazenados em condições de refrigeração, 

devendo a temperatura encontrar-se entre 2º e 8ºC. [21,22] Diariamente é feita uma 

leitura dos valores de temperatura e humidade relativa em vários locais da farmácia 

para garantir as boas condições de conservação, sendo o valor registado. 

 

4.4 Prazos de validade e devoluções 

 

Um dos fatores que condiciona a gestão de um stock da farmácia é o prazo de 

validade (PV) dos vários produtos do inventário. Deve ser emitida, de forma regular, 

uma listagem com os todos os produtos com PV a caducar nos meses subsequentes e 

fazer-se uma separação física destes produtos, mantendo as suas adequadas 

condições de conservação. 

As listagens de PV são emitidas pelo Sifarma 2000 e permite não só saber 

quais os produtos que se encontram próximos de caducar como também confirmar 

“stocks” e alterar o PV, caso sejo necessário. 

Após a separação dos produtos a caducar, a farmácia continua a ter algum 

tempo para escoar esse “stock”, ou pode emitir uma nota de devolução ao 
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armazenista ou diretamente ao laboratório, dependendo a quem tiver sido comprado o 

produto. 

As notas de devolução são produzidas através do Sifarma 2000 e são 

impressas em triplicado, ficando duas versões para a farmácia e uma terceira para a 

entidade à qual é emitida a nota. Na emissão da nota de devolução, deve-se indicar o 

número de produtos, o motivo da devolução, o fornecedor e o número da fatura da 

compra do produto. 

Como a maioria das devoluções prende-se com motivos de PV é necessário ter 

em atenção que estas devem ser feitas com três meses de antecedência face ao 

término do PV do medicamento e com seis meses de antecedência no caso de 

produtos incluídos no controlo de Diabetes Mellitus. 

Caso a devolução seja aceite pelo fornecedor, será emitida uma nota de crédito 

à farmácia com o valor dos produtos devolvidos ou é feita a entrega de novos 

produtos. 

Caso a devolução seja recusada pelo fornecedor, a farmácia terá de fazer uma 

quebra de “stock”, devendo estas ser reportadas às finanças. 

 

5. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

Quando um utente se dirige à farmácia, pode ser para adquirir um 

medicamento com uma receita médica ou por uma necessidade que lhe surja e tente 

resolver junto do farmacêutico. 

O momento do atendimento ao público é o culminar de um trabalho de 

“background” que vai desde a compra de medicamentos, até à entrada de 

encomendas e uma organização correta do armazém. 

 

5.1 Prescrição médica 

 

Quando um utente se dirige à farmácia acompanhado por uma prescrição 

médica, esta pode assumir dois modelos, ambos em papel; a receita informatizada e a 

receita manual. 

O modelo obrigatório de prescrição médica é a receita informatizada, podendo 

esta assumir dois modelos [23]: 

 Receita normal, com validade de 30 dias consecutivos a partir do 

momento de prescrição (figura 19 do anexo Banco de Imagens) 
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 Receita renovável, com três vias com seis meses de validade, podendo 

ser aviadas em qualquer ordem e em qualquer altura. (figura 20 do 

anexo Banco de Imagens) 

As receitas manuais (figura 21 do anexo Banco de Imagens) passaram apenas 

a poder ser prescritas em quatro ocasiões excecionais, devendo estar assinalado na 

receita qual o motivo da prescrição manual. De acordo, com a Portaria 137-A/2012 de 

11 de Maio, as situações excecionais, são as seguintes [24]: 

 Falência do sistema informático; 

 Inadaptação fundamentada 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 

Caso a receita manual, não tenha assinalado qual a exceção que levou à sua 

prescrição a mesma deve ser recusada pelo farmacêutico. 

Quando um utente, entrega a receita informatizada, esta apenas deverá ser 

validade se conter os seguintes elementos [24]: 

 Número da receita (dezanove dígitos, podendo o último ser a letra X); 

 Local de prescrição; 

 Identificação do médico prescritor; 

 Nome e número de utente ou de beneficiário de subsistema; 

 Entidade financeira responsável; 

 Se aplicável, referência ao regime especial de comparticipação de 

medicamentos; 

 Denominação comum internacional da substância ativa; 

 Dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de 

embalagens; 

 Se aplicável, designação comercial do medicamento;  

 Se aplicável, identificação do despacho que estabelece o regime especial de 

comparticipação de medicamentos; 

 Exceções se aplicável; 

 Data de prescrição; 

 Assinatura do prescritor. 

 

Desde a entrada em vigor da lei que prevê a obrigatoriedade da prescrição por 

Denominação Comum Internacional (DCI), os médicos prescritores deixam de 
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prescrever os medicamentos por marca, passando a prescrição a ser feita por 

substância ativa. Esta obrigatoriedade apenas é contemplada para as substâncias que 

têm genérico e grupo homogéneo. 

 

 

 

 

 

 

Existem também três exceções que os médicos podem utilizar para prescrever 

por marca [24]: 

a)  Substâncias com margem ou índice terapêutico estreito (ciclosporina, 

levotiroxina e tacrolimus); 

b) Reação adversa prévia devidamente reportada ao INFARMED; 

c) Continuidade de um tratamento com duração estimada superior a 28 dias. 

Na exceção a) e b), o doente não tem direito de opção, enquanto na exceção 

c), o doente pode optar por aquele medicamento ou outro de PVP inferior. 

 

Para além dos elementos que devem constar de uma receita informatizada, 

existem outras situações às quais o farmacêutico deve estar atento: 

 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; 

 Podem ser prescritas numa receita até quatro embalagens do mesmo 

medicamento no caso de os medicamentos prescritos se apresentarem 

sob a forma de embalagem unitária. 

 Os medicamentos contendo uma substância considerada psicotrópica 

ou estupefaciente, devem estar numa receita à parte sem mais nenhum 

tipo de medicamento. Estas receitas são identificadas pela sigla RE. 

 Os medicamentos do controlo de glicemia (tiras, lancetas), são 

identificadas pela sigla MDB e não pode estar presente outro tipo de 

medicamento. 

Caso a receita se encontre danificada, ilegível, rasurada, o farmacêutico pode 

recusar-se a aviar a receita.  

 

Grupo Homogéneo (GH): Para existir GH de medicamentos é necessário existir 

um medicamento genérico, sendo então o conjunto de medicamentos (originais e 

genéricos) bioequivalentes entre si. Necessitam ter a mesma composição qualitativa e 

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

pelo menos um genérico no mercado. [25] 
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5.2 Atendimento ao público 

 

O atendimento ao público, passa por várias fases, devendo o farmacêutico 

começar por escutar o pedido do utente, podendo durante esse período colocar 

algumas questões que ache pertinente. Caso o utente se faça acompanhar de uma 

receita médica, o farmacêutico deve começar por interpretar a receita. 

 Interpretação e avaliação: face ao pedido do utente, verbalizado ou 

através de receita, o farmacêutico deve reconhecer qual a finalidade 

dos medicamentos prescritos, ou saber aconselhar a melhor solução 

para a solução em questão. Por vezes podem existir más interpretações 

por não se escutar devidamente o utente, ou por dificuldade de 

expressão do mesmo. A avaliação deve ser feita não só ouvindo o que 

o utente tem para dizer, mas também visualizando quando for caso 

disso. 

 Interações: As interações medicamentosas devem ser sempre referidas 

ao utente quando relevante. Assim, deve-se questionar o utente se 

toma alguma medicação habitualmente ou então alertar para algumas 

interações mais frequentes, como por exemplo a duplicação de 

medicamentos com o mesmo efeito terapêutico (associações de anti-

inflamatórios). O sistema informático, Sifarma 2000, alerta também 

automaticamente caso seja detetada alguma interação na venda 

efetuada, não tendo em atenção o historial do doente, competindo essa 

tarefa ao farmacêutico. 

 Posologia e Modo de Administração: Deve ser sempre verbalizada e 

escrita quando necessário, simulando o modo de tomar ou aplicar 

determinada forma farmacêutica, caso seja necessário. Caso na receita 

médica venha prescrita uma determinada posologia, deve-se sempre 

confirmar com o utente ou o próprio médico quando se depara com uma 

posologia menos usual. 

 Contraindicações: Aquando do momento de dispensa de medicamentos 

ao público, o farmacêutico deve ter atenção ao alertar o utente para 

algumas das contraindicações mais comuns que certos medicamentos 

podem ter, devendo alertar particularmente para as situações que 

possam afetar o quotidiano do utente, como por exemplo a sonolência 

causada por vários medicamentos. 
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 Adesão à Terapêutica: Garantir a adesão à terapêutica, é um dos 

passos chaves e também um dos mais difíceis. Para tal, o farmacêutico 

deve utilizar uma linguagem adequada no seu atendimento, 

enaltecendo os benefícios que o utente terá ao tomar a medicação. 

Deve também alertar para possíveis contraindicações e interações de 

modo a conseguir a confiança do utente. A abordagem a cada utente 

deverá ser diferente, visto que cada pessoa tem as suas 

particularidades e maneiras diferentes de encarar as situações. 

 Conservação: Deve-se chamar particular atenção à conservação dos 

medicamentos que requerem refrigeração, àqueles que têm uma 

validade curta após preparação (suspensões orais) ou colírios com 

validade de um mês após abertura. 

 

5.3 Psicotrópicos e estupefacientes 

 

Os psicotrópicos e estupefacientes são MSRM que necessitam de uma receita 

especial, devidamente identificada no canto superior direito da mesma (no caso da 

receita informatizada). Estas receitas apenas podem conter medicamentos que são 

considerados psicotrópicos e estupefacientes pelo Decreto-Lei 15/93 de 22 de Janeiro 

[26]. 

Estas substâncias necessitam de receita médica devido ao seu potencial de 

interagir com o Sistema Nervoso Central (SNC) e provocar adição, podendo ser 

também uma fonte de tráfico. 

No momento da receção de medicamentos psicotrópicos ou estupefacientes 

estes devem ser acompanhados de um documento com o registo dos medicamentos 

enviados à farmácia, sendo depois estes documentos carimbados e assinados pelo 

farmacêutico responsável e armazenados na farmácia. 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes devem estar armazenados 

num local separado fisicamente dos outros medicamentos e sem acesso ao público, 

encontrando-se na farmácia Mariadeira num cofre no armazém. 

No momento do aviamento destas receitas, o utente deve-se fazer acompanhar 

pelo seu Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão, pois será necessário introduzir 

os respetivos dados no sistema informático, sendo estes dados posteriormente 

impressos na parte de trás da receita e em dois “Documento de Psicotrópicos” que 

ficarão armazenados na farmácia juntamente com uma cópia da receita. Neste 

documento consta o nome do medicamento dispensado, o número de embalagens, o 
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nome do médico prescritor ou número da Ordem dos Médicos, os nomes e moradas 

do doente e do adquirente e a identificação do último. 

De forma mensal, é retirada uma listagem com todos os psicotrópicos vendidos 

durante o mês, ao qual se anexam as cópias das receitas com os “Documento de 

Psicotrópicos”, sendo posteriormente enviadas para o INFARMED, I.P. 

 

5.4 Medicamentos genéricos e preços de referência 

 

Desde o início do século XXI que houve um grande desenvolvimento do 

mercado de genéricos em Portugal, tendo passado de quotas de mercado inferiores a 

2%, passando atualmente a uma quota de cerca de 40%, havendo ainda a expetativa 

que passe a uma quota de cerca de 60% nos próximos anos [27]. 

Assim em 2002 foi criado o sistema de preços de referência, estando em vigor 

desde Março de 2003 e aplica-se a todos os medicamentos comparticipados incluídos 

em GH. 

Atualmente, o preço de referência é calculado tendo em conta o PVP dos 

cincos medicamentos mais baratos de cada GH, podendo estes ser genéricos ou de 

marca [28].  

Este preço de referência, irá depois ser multiplicado por uma percentagem, 

consoante o escalão de comparticipação do medicamento em questão. 

 

Tabela 2: Comparticipação de cada escalão consoante o regime [29] 

Escalão de 

comparticipação 

Regime Geral Regime Especial 

A 90% 95% 

B 69% 84% 

C 37% 52% 

D 15% 30% 
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 O sistema de preços de referência foi um importante sistema de controlo da 

despesa do SNS com medicamentos, mas este sistema apenas é sustentável com um 

mercado de genéricos forte e competitivo, o que apenas tem acontecido nos últimos 

anos. Com maior competitividade entre laboratórios, leva a diminuições de PVP, 

fazendo com que a comparticipação do SNS seja também reduzida. 

 Os GH dos sistemas de preço de referência são revistos trimestralmente e os 

países da União Europeia (UE) com os quais Portugal nivela os seus preços dos 

medicamentos são revistos anualmente. 

 

 

6. MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

Os Medicamentos Manipulados (MM) são qualquer fórmula magistral ou 

preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico 

Numa fórmula magistral, o medicamento é preparado em farmácia de oficina segundo 

uma receita médica que especifica o doente a quem o medicamento se destina. Numa 

fórmula oficinal, o medicamento é preparado segundo indicações compendiais de uma 

farmacopeia ou de um formulário [14,30]. 

Os MM têm sofrido um grande decréscimo na sua prescrição, visto cada vez 

mais as preparações industriais conseguirem responder às necessidades. No entanto, 

continua a existir alguma prescrição nomeadamente a nível de pediatria e de 

dermatologia. A nível de pediatria, a suspensão de trimetoprim a 1% e a suspensão de 

nitrofurantoína a 1% são as formulações mais prescritas. 

Ainda assim, durante o meu estágio tive a oportunidade de contactar com 

diversas formulações, tendo preparado cerca de meia centena de manipulados. 

 

6.1 Material de Laboratório 

 

O material de laboratório deve ser adequado às necessidades e quantidades 

de manipulados que a farmácia faz, existindo um material mínimo obrigatório [31] que 

deve estar presente na farmácia: 

 Alcoómetro;  

 Almofarizes de vidro e de porcelana;  

 Balança de precisão sensível ao miligrama;  

 Banho de água termostatizado;  

 Cápsulas de porcelana;  
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 Copos de várias capacidades;  

 Espátulas metálicas e não metálicas;  

 Funis de vidro;  

 Matrazes de várias capacidades;  

 Papel de filtro;  

 Papel indicador pH universal;  

 Pedra para a preparação de pomadas;  

 Pipetas graduadas de várias capacidades;  

 Provetas graduadas de várias capacidades;  

 Tamises FPVII, com abertura de malha 180 µm e 355 µm (com fundo e 

tampa);  

 Termómetro (escala mínima até 100ºC);  

 Vidros de relógio.  

Todo este material estava presente na farmácia Mariadeira e era suficiente 

para realizar qualquer manipulado que fosse requisitado, à exceção de fórmulas 

sólidas orais (nomeadamente cápsulas). 

 

6.2 Regras de manipulação 

 

A manipulação de medicamentos está sujeita a diversas normas que se 

encontram descritas na Portaria nº594/2004 de 2 de Junho. [30] As normas de 

manipulação incidem sobre o pessoal (que deve ser qualificado para realizar tal 

tarefa), sobre o espaço (deve ser adequado, grande o suficiente para evitar 

contaminações e facilmente lavável e desinfetável), a documentação (deve haver um 

registo apropriado de todos os manipulados e de todas as matérias-primas 

consumidas na preparação dos mesmo), o material de embalagem e a rotulagem. 

 

6.3 Preço dos medicamentos manipulados 

 

O preço dos medicamentos manipulados é calculado tendo em conta três 

parcelas separadas [32]: 

 Matérias-Primas: é calculado o custo de aquisição de cada matéria-

prima, s/IVA, multiplicando-se depois pela quantidade a usar e por um 

fator variável. 
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 Honorários de Manipulação: é calculado o custo da manipulação 

estando dependente de um fator F (que corresponde a um valor em 

euros, atualizado anualmente) e um fator que varia consoante a forma 

farmacêutica a preparar. 

 Material de embalagem: é calculado o custo de aquisição do material de 

embalagem s/IVA, multiplicando-se depois pela quantidade a usar e por 

um fator fixo (1,2). 

 

Após o cálculo das três parcelas, é somado o valor das três, sendo multiplicado 

por 1,3 e finalmente acrescentado do IVA à taxa em vigor (6%). 

 

Preço final = (Matérias-primas + Honorários de manipulação + Material de embalagem) x 1,3 + IVA 

 

Caso haja, uma receita médica a prescrever e esta contenha toda a informação 

necessária (substância ativa, forma farmacêutica, volume, dosagem, medicamento 

manipulado ou f.s.a (faça segundo a arte) e a substância ativa e forma farmacêutica se 

encontrem no anexo do Despacho nº18694/2010 de 18 de Novembro, o SNS 

comparticipa em 30% sobre o preço final [33], sendo estas receitas devidamente 

faturadas em lote próprio. 

 

6.4 Matérias-primas e reagentes 

 

Quando se faz a encomenda de uma matéria-prima ou reagente, estas vêm 

acompanhadas de um boletim de análise, que deve ser guardado, juntamente com 

uma fotocópia da fatura de compra do produto. Esta informação, juntamente com o 

número de lote, permite garantir a qualidade e a rastreabilidade do manipulado 

preparado. 

Tal como os demais medicamentos, os reagentes e matérias-primas para 

manipulados, têm condições de conservação que devem ser cumpridas e um prazo de 

validade que deve ser controlado e verificado regularmente de modo a assegurar a 

segurança e qualidade dos manipulados preparados. 

Na farmácia Mariadeira, toda esta informação encontra-se arquivada em local 

próprio, apenas destinado a estes produtos. 

 

Em anexo (Ficha de Manipulados), encontra-se uma ficha de preparação de 

manipulados, usada na Farmácia Mariadeira. 
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7. AUTOMEDICAÇÃO 

 

A automedicação é a utilização de MNSRM de forma responsável, sempre que 

se destine ao alívio de tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, 

com a assistência ou aconselhamento opcional de um profissional de saúde. [34] A 

automedicação está fortemente sujeita a uma pressão dos meios de comunicação 

social, devido ao grande número de MNSRM, suplementos alimentares e outros 

produtos que se encontram publicitados. 

A automedicação tem benefícios para o utente, que pode resolver a sua 

situação sem recurso ao sistema de saúde e para o próprio SNS que permite assim 

libertar recursos [34]. 

Por outro lado, esta situação pode levar a um abuso de medicamentos e do 

seu uso inadequado, sendo nesta situação que o farmacêutico deve ter uma 

intervenção fundamental. É necessário também recordar que os MNSRM se 

encontram à venda em Locais de Venda de Medicamentos não Sujeitos a Receita 

Médica (LVMNSRM), vulgarmente conhecidos como Parafarmácias, onde muitas 

vezes não se encontram profissionais com qualificações suficientes para promover o 

uso racional do medicamento, podendo ser um eventual problema de saúde pública. 

Assim, quando um utente se dirige à farmácia de modo a procurar resolver o 

seu problema, o farmacêutico deve tentar perceber se a situação com a qual se 

depara se encontra dentro dos limites da sua jurisdição. Caso não seja o caso, o 

utente deve ser remetido para o médico. 

No entanto, caso a situação seja passível de resolução simples, dentro do 

“arsenal terapêutico” ao seu dispor, o farmacêutico deve aconselhar ao utente o 

medicamento, fornecendo-lhe todas as indicações de modo a que haja um uso 

racional do medicamento e promovendo ações não farmacológicas que possam ajudar 

a minorar sintomas ou prevenir reincidências. Deve-se enfatizar que nem todas as 

situações são iguais e que o medicamento que é eficaz para uma pessoa, pode ser 

prejudicial para outra, devendo-se ter atenção ao historial clínico de cada um.  

Por fim, o farmacêutico deve alertar ao utente que deve estar alerta ao evoluir 

dos sintomas e em caso de persistência dirigir-se ao médico ou fornecer algum 

“feedback” ao farmacêutico sobre a evolução da situação, fazendo-se assim um 

acompanhamento do caso.  
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8. ACONSELHAMENTO 

 

Aquando do aconselhamento, o farmacêutico deve ter em conta que apenas 

pode aconselhar MNSRM e outros produtos de venda livre, devendo manter o seu 

dever ético e profissional de aconselhar algo adequado para a situação com a qual se 

depara. Esta situação não invalida que quando existem vários medicamentos ou 

outros produtos para a mesma situação com igual eficácia que o farmacêutico não 

possa aconselhar aquele que é economicamente mais vantajoso para a farmácia. 

Quando a situação com a qual o farmacêutico se depara, se encontra fora das 

suas possibilidades de aconselhamento, o utente deve ser reencaminhado para o 

médico, podendo-se aconselhar algo que minimize os sintomas. 

Como durante o meu estágio, fiz atendimento desde uma fase muito precoce e 

durante um período temporal dilatado (Fevereiro a Julho), irei relatar na segunda parte 

deste relatório alguns aconselhamentos que fiz, justificando o porquê das decisões 

tomadas. 

 

9. CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS NA FARMÁCIA 

Na Farmácia Mariadeira estão disponíveis à comunidade uma série de serviços 

farmacêuticos, nomeadamente: 

 Peso e altura corporal; 

 Peso de recém-nascidos; 

 Índice de Massa Corporal (IMC); 

 Teste de gravidez; 

 Glicémia capilar; 

 Colesterol total; 

 Triglicerídeos; 

 Tensão arterial; 

 Administração de vacinas excluídas do PNV. 

Para além destes serviços prestados na farmácia, existem também 

aconselhamentos de nutrição e de produtos cosméticos em datas a acordar com os 

diversos laboratórios que assim tentam promover os seus produtos junto das 

comunidades. 

A farmácia participa também no programa de recolha de medicamentos 

expirados ou já sem utilização pelos utentes, denominado de VALORMED. Neste 

programa, os medicamentos são colocados em contentor adequado, sendo depois 
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selado, pesado e recolhido pelo armazenista responsável [35]. Para além dos 

medicamentos, também é aceite a recolha de radiografias. 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de organizar um rastreio de 

colesterol, sobre o qual irei abordar na segunda parte do relatório. 

 

10. CONTABILIDADE E GESTÃO DA FARMÁCIA 

 

10.1 Faturação 

 

Após a dispensa dos MSRM, é impresso no verso da receita os dados do 

atendimento onde o utente assina, confirmando assim que foi informado sobre o uso 

do medicamento. O verso da receita é também carimbado, assinado e datado pelo 

farmacêutico responsável pela dispensa. 

Seguidamente, as receitas são conferidas pelo farmacêutico responsável e 

agrupados em lotes de 30 receitas por regime de comparticipação. Existem centenas 

de planos de comparticipação, consoante a entidade responsável e o regime aplicado. 

A tabela seguinte ilustra alguns a termo de exemplo. 

 

Tabela 3: Alguns dos planos de comparticipação e respetivos códigos do Sifarma 2000 

Entidade Responsável Regime/Plano de 

comparticipação 

Código Sifarma 2000 

SNS Regime Normal 01 

SNS Regime Especial 48 

SNS Despacho 4 521/2001 

(Paramiloidose) 

42 

SNS Manipulados 47 

SAVIDA/SNS SAVIDA AA 

SAMS SAMS-Norte J1 

Fidelidade Mundial Fidelidade Mundial FM 

 

No final de cada mês, são agrupados todos os lotes de cada plano de 

comparticipação, com pelo menos uma receita faturada nesse mês. Cada lote faz-se 

acompanhar do respetivo “verbete de lote”, no qual está indicado o número de 

embalagens dispensado, o PVP dos medicamentos, o encargo para o utente e para a 

entidade responsável pela faturação. 
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O fecho dos lotes no final do mês, permite recomeçar a contagem para o mês 

seguinte, voltando ao lote número 1 de cada plano de comparticipação. É impresso 

então uma fatura em quintuplicado que será enviada para diversos destinatários 

consoante a entidade responsável pela comparticipação. 

Como a grande maioria do receituário das farmácias é faturado ao SNS, nesta 

situação as faturas são enviadas para o SNS e para a ANF que irá fazer o pagamento 

direto às farmácias, face à impossibilidade do Estado pagar em tempo útil. 

Por fim, as receitas são conferidas por uma entidade pública, Centro de 

Conferências de Faturas (CCF) na Maia, em que se verifica se a receita foi faturada 

corretamente, verificando-se se estão presentes todos os elementos que devem 

constar ou se os produtos dispensados estão incluídos no Código Nacional de 

Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM). O principal motivo para devoluções 

de medicamentos é nas transições de trimestres em que há alterações de preços ou 

durante o período de escoamento de preços antigos. Após a farmácia receber as 

receitas devolvidas, poderá ainda voltar a refaturar as mesmas ou argumentar o 

porquê daquela dispensa, caso não concorde com o motivo da devolução. 

 

10.2 Fiscalidade 

 

As FC podem ser fiscalizadas por várias entidades, como o INFARMED, a 

ASAE, a Segurança e Higiene no Trabalho, Finanças devendo estar preparada para 

uma inspeção a qualquer momento, devendo manter sempre os seus procedimentos 

de qualidade. 

 

10.3 Informática 

 

A Farmácia Mariadeira pertence à ANF, recebendo todo o apoio informático por 

parte desta associação, nomeadamente através do Sifarma 2000, que pertence à 

Glintt e outras ferramentas de gestão fornecidas pela ANF. A COOPROFAR fornece 

também um “Gadget” que permite fazer encomendas em tempo real. 

A Farmácia Mariadeira possui também uma página na rede social Facebook, 

onde interage mais diretamente com os seus clientes, alertando-os de certas 

campanhas ou fornecendo informações de saúde relevante consoante a altura do ano. 
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11. RELACIONAMENTO COM ENTIDADES E UTENTES 

 

A farmácia comunitária tem um papel central no sistema de saúde português, 

apesar de não fazerem parte do SNS. As farmácias são o último contacto com os 

utentes antes do acesso ao medicamento, relacionando-se assim não só com a 

comunidade mas também com indústrias e armazenistas. 

Também a relação com entidades, como o SNS, faz parte do quotidiano de 

uma farmácia, visto uma grande percentagem da faturação mensal das farmácias ser 

proveniente das comparticipações de medicamentos. 

O farmacêutico nos seus relacionamentos deve manter uma relação de 

independência face a outros profissionais de saúde, interagindo com eles sempre que 

necessário. Com os utentes, o farmacêutico deve cumprir o sigilo profissional previsto 

no Código Deontológico [36]. 

 

12. MARKETING 

 

Face à crise vivida no setor farmacêutico nos últimos anos, cada vez mais as 

farmácias têm tentado adaptar-se e encontrar novas formas de chegar à comunidade. 

O marketing tem como objetivo criar às pessoas uma necessidade que por 

vezes não têm ou não sabem que têm. Por vezes, a publicidade e os produtos 

expostos não são suficientes para as pessoas, sendo necessária uma explicação 

correta por parte do farmacêutico. 

Na Farmácia Mariadeira, existem diversos expositores e todas as gamas de 

produtos cosméticos encontram-se na zona de atendimento ao público em local de 

fácil acesso pelo utente. Pontualmente, realizam-se ações de promoção de algumas 

gamas de produtos cosméticos, com um promotor de determinada gama. 

Na montra da farmácia, também se encontram visíveis cartazes publicitários de 

diversos MNSRM e informação sobre eventuais promoções que a farmácia possa 

fazer.  

Nos últimos anos, as redes sociais têm ganho uma importância capital e as 

farmácias procuram assim interagir de forma mais próxima com os utentes. Ainda 

assim, a forma mais eficaz de fidelizar os utentes é através de um bom 

atendimento/aconselhamento, procurando sempre que possível resolver a situação 

que levou a pessoa à farmácia. 
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13. QUALIDADE 

 

Sendo o setor farmacêutico um dos setores mais regulados e fiscalizados da 

economia portuguesa, estas devem-se prestar a implementar normas de qualidade 

nos seus procedimentos. 

A implementação das Boas Práticas Farmacêuticas (BPF) permite às farmácias 

ir ao encontro das recomendações de diversas instituições nacionais e internacionais e 

adequar-se ao quadro legislativo em vigor [37]. As BPF são um guia, fornecendo 

orientação às farmácias em diversas áreas, não tendo um carácter de obrigatoriedade. 

Na Farmácia Mariadeira verifica-se o cumprimento das BPF, existindo um 

manual de qualidade, fazendo-se um registo mensal de erros ocorridos e formas de os 

minimizar. 
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PARTE II – TRABALHOS REALIZADOS NA FARMÁCIA 

 

1. EXCEL PARA CALCULO DE PREÇO DE MANIPULADOS 

Desde, os primeiros dias do meu estágio que comecei a contactar com a 

preparação dos manipulados, sendo esta a área que se encontra mais próxima do que 

é lecionado nas aulas das Tecnologias Farmacêuticas. 

A ficha de preparação da Farmácia Mariadeira é exatamente igual à ficha 

utilizada nas aulas, sendo necessário preencher a identificação do produto, as 

matérias-primas, procedimento, condições de conservação, ensaios de conformidade, 

PV, entre outros. No final da ficha de preparação é feito o cálculo de preço. 

Por uma questão de facilidade e de adaptação às novas tecnologias, considerei 

relevante realizar uma folha de Excel para os cálculos dos manipulados, tendo como 

principais vantagens, a menor perda de tempo nos cálculos, a diminuição da 

probabilidade de ocorrerem erros e não ser necessário consultar a legislação em caso 

de dúvida em algum fator multiplicativo. 

Assim, nesta folha de Excel, apenas é necessário preencher alguns pontos, 

sendo o resto calculado automaticamente. Nesta folha encontram-se também duas 

tabelas sobre os fatores a utilizar quer nas matérias-primas, quer nas formas 

farmacêuticas, como se verifica na legislação [32]. Na folha, não coloquei os fatores de 

todas as formas farmacêuticas, pois algumas formas não são preparadas na Farmácia 

Mariadeira, como as formas sólidas orais. 

 

 

Figura 4: Folha de cálculo do PVP de manipulados 
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2. Rastreio Colesterol 

No âmbito do meu estágio, optei por realizar um rastreio gratuito de colesterol à 

comunidade, visto que “Mais de metade dos portugueses tem níveis de colesterol 

superiores aos recomendados” [38]. O rastreio foi publicitado na semana anterior, 

colocando o cartaz na farmácia e publicitando a campanha nas redes sociais. 

O rastreio foi realizado entre as 8.45h e as 12.00h, utilizando o aparelho 

Accutrend Plus. O intuito era alertar a população para os perigos do colesterol elevado 

e informar as pessoas sobre o que podem mudar nos seus hábitos de modo a terem 

um estilo de vida mais saudável. 

É importante referir que neste rastreio se fez a medição do colesterol total, 

sendo importante ter em conta o fator que não existe descriminação entre HDL-

colesterol e LDL-colesterol e que algumas pessoas não estavam em jejum no 

momento da medição. 

De seguida são apresentados os resultados e algumas conclusões sobre os 

mesmos. 

Tabela 4: Resultados do rastreio de colesterol total efetuado na Farmácia Mariadeira 

 Colesterol Total 
(mg/dL) 

Jejum Medicação 

1 200 N N 

2 180 S N 

3 164 S N 

4 221 S S - Sinvastatina 20mg 

5 173 S N 

6 149 S N 

7 152 N S - Sinvastatina 20mg 

8 186 N N 

9 261 N N 

10 259 S S 

11 178 N N 

12 160 N S 

13 178 N N 

14 213 N N 

15 182 N S - Rosuvastatina 10 mg 

16 197 N N 

17 229 N N 

18 252 N N 

19 160 N N 

20 222 N N 
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O valor médio de colesterol encontrado foi de 196 mg/dL e a mediana foi de 

184 mg/dL. Qualquer um destes valores encontra-se abaixo do valor recomendável 

para o colesterol total [39]. É importante também referir que 70% das pessoas que 

realizaram o rastreio não se encontravam em jejum, podendo isso ter contribuído para 

aumentar ligeiramente os níveis encontrados. 

 

Figura 5: Distribuição do nº de indivíduos consoante o valor de colesterol 
 

Na figura 5, podemos verificar que 60% da população rastreada tem um valor 

de colesterol dentro dos normais. Apenas três pessoas apresentaram valores 

superiores ao limite máximo de 240 mg/dL, sendo que apenas uma delas estava 

medicada para o colesterol mas assumia “esquecer-se várias vezes de tomar a 

medicação”. 

 

Figura 6: Comparação entre o valor médio de colesterol de vários grupos 
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O objetivo da figura 6, era fazer uma comparação dos valores de colesterol 

tendo em conta duas variáveis; se a pessoa se encontrava em jejum e se tomava 

algum medicamento antidislipidémico. Esta análise acabou por ser impossibilitada 

devido à baixa amostragem e ao facto de algumas vezes as pessoas desconhecerem 

a finalidade dos medicamentos que tomam ou terem baixos índices de adesão à 

terapêutica. 

Este rastreio, foi uma forma importante de eu contactar com a comunidade, 

sendo também uma mais-valia para a farmácia que assim teve a oportunidade de 

fornecer um serviço aos seus utentes. 

 

3. Formações 

Durante o estágio tive a oportunidade de assistir e realizar diversas formações 

que assim me permitiram assimilar mais facilmente alguns conceitos novos que não os 

tinha antes de chegar ao estágio ou relembrar algumas coisas que já tinha aprendido. 

De seguida, apresento a lista das formações: 

 “Psoríase” (e-learning) 

 “Conferência de Receituário” (e-learning) 

 “Marketing em Saúde” (e-learning) 

 “Fotoproteção” (e-learning) 

 “Cross e Up-selling”, Angelini, Hotel Tiara Park, Porto, 25 de Fevereiro 

 “Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica”, Boehringer Ingelheim, sede 

ANF Porto, 31 de Março 

 “Dor e Febre na Criança”, Bene Farmacêutica, Axis Vermar, Póvoa de 

Varzim, dia 3 de Junho) 

 “Cross e Up-selling”, GlaxoSmithKline, sede ANF Porto, 25 de junho 

 “Cosméticos Angelif”, Angelini, Farmácia Mariadeira 

 “Fotoproteção ISDIN®”, Farmácia Mariadeira 

 “Linha Babyprotect Barral”, Farmácia Mariadeira 

 

4. Casos de atendimento 

4.1 Caso clínico 1 

 

Homem, de meia-idade, dirige-se à farmácia queixando-se de sintomas de 

gripe. Quando questionado sobre a natureza dos sintomas, alega ter tosse com 

expetoração, rinorreia e arrepios no corpo dizendo que já anda assim há alguns 
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dias. Não tem nenhuma patologia, fazendo apenas “um medicamento para o 

colesterol”, que diz estar controlado. 

Neste caso, aconselhei ao utente a tomar uma associação de paracetamol 

(500mg) com clorfenamina (1mg) e vitamina C (100mg), tomando dois 

comprimidos de 8 em 8h durante 3 dias. Deste modo trataria o problema da ligeira 

febre e da rinorreia. Para a tosse com expetoração indiquei um xarope com 

acetilcisteína a 4%, devendo tomar 15mL à noite. Para além da medicação 

aconselhei a tomar muitos líquidos para ajudar a fluidificar a expetoração tornando 

mais fácil a sua libertação e evitar as alterações térmicas que podem levar à 

exacerbação dos sintomas. 

Em caso de persistência ou agravamento dos sintomas, aconselhei o 

utente a dirigir-se ao médico. 

 

4.2 Caso clínico 2 

Mulher, jovem, dirige-se à farmácia queixando-se de tosse com expetoração, 

dores de garganta e alega ter dificuldades em respirar. Queixa-se que os sintomas já 

duram há mais de uma semana e já tomou ibuprofeno e um “xarope para a tosse”. 

Não toma nenhuma medicação, para além de um anticoncecional oral e é fumadora. 

Nesta situação aconselhei a utente a dirigir-se ao hospital visto que como não 

obteve melhorias com o anti-inflamatório e com o xarope, o mais provável seria tratar-

se de uma infeção do trato respiratório superior. Como fumadora que é, as infeções 

respiratórias são mais demoradas a tratar e com mais complicações secundárias [40]. 

 

4.3 Caso clínico 3 

Jovem, na casa dos 20 anos, dirige-se à farmácia solicitando algo para deixar 

de fumar. Alega fumar um maço por dia. 

Nesta situação, apresentei ao utente duas soluções de tratamento: 

 Pensos impregnados com nicotina, com três fases de tratamento com 

redução progressiva da quantidade de nicotina. Como o utente fuma um 

maço por dia aconselhei começar pela dosagem mais elevada 

(21mg/24h), fazendo a redução a cada duas semanas. 

 Pastilhas mastigáveis com nicotina que se deve utilizar apenas quando 

sentir vontade de fumar. 

Neste caso, o utente optou pelas pastilhas devido ao custo elevado do 

tratamento com os pensos. Alertei o utente para deitar fora todos os maços e isqueiros 
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que tenha em casa e evitar nos primeiros tempos locais, hábitos e rotinas que o 

possam motivar a fumar novamente. 

 

4.4 Caso clínico 4 

Mulher com o filho de seis meses dirige-se à farmácia solicitando um protetor 

solar para o filho. 

Perante esta situação, aconselhei ao utente um protetor solar composto 

unicamente por filtros físicos, visto que estes filtros não penetram na pele, tendo o 

mecanismo de refletir a radiação solar [41]. 

Para além do protetor, referi que deveria repetir a aplicação a cada duas horas, 

alertei ainda que as crianças na praia devem estar sempre com roupa, incluindo bonés 

e óculos de sol evitando as horas de maior calor. Referi também a importância de ir 

hidratando a criança de forma regular. [42] 

 

4.6. Caso clínico 6 

Homem, jovem, dirige-se à farmácia pedindo alguma coisa para as pulgas dos 

cães e um desparasitante. 

Nesta situação, comecei por questionar qual o peso do cão, pelo que me foi 

dito se tratava de um cão de pequeno porte. Assim, aconselhei umas pipetas de 

fipronil 67mg que devem ser repetidas as doses de forma mensal para a prevenção 

das pulgas e das suas larvas e ovos. Como desparasitante aconselhei comprimidos de 

praziquantel 175mg, devendo administrar um comprimido por cada 10kg. 

 

4.7 Caso clínico 7 

Mulher, com filho de 9 meses, dirige-se à farmácia com a embalagem de um 

xarope à base de plantas que lhe havia sido recomendado noutra farmácia. Alegava 

que já há três dias que dava o xarope, mas sem melhorias. Negava que o filho tivesse 

febre, apenas alguma expetoração. 

Quando colocado com esta situação, em que os produtos naturais não estavam 

a dar resposta, optei por recomendar um xarope com acetilcisteína a 2%, cessando a 

toma do outro xarope, pedindo que voltasse à farmácia caso não voltasse a observar 

melhorias. 

Passados dois dias, a senhora dirige-se à farmácia, relatando que o filho já se 

encontrava melhor. 

 

4.8 Caso clínico 8 
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Mulher, jovem, dirige-se à farmácia pedindo alguma coisa para as dores de 

cabeça. 

Perante esta situação, questionei se já costumava tomar alguma coisa para as 

dores de cabeça ou outro tipo de medicação, o que foi negado. Questionei também se 

tinha alguns problemas respiratórios ou de estômago (visto que os anti-inflamatórios 

são evitáveis nestas situações [43,44]), o que também foi negado. 

Assim sendo, optei por aconselhar a associação de paracetamol 500mg com 

cafeína 65mg devido à rápida ação e a não ser agressivo para o estômago. 

Aconselhei a tomar um e caso não passasse a repetir a toma. 

 

5. Caso de estudo – Buprenorfina 

Durante o meu estágio, deparei-me com vários atendimentos de receitas de 

estupefacientes e psicotrópicos, existindo uma quantidade de receituário muito 

superior àquela que seria a minha expectativa, nomeadamente de buprenorfina. O 

grupo de utentes que utilizam esta medicação é muito heterogéneo, havendo utentes 

de ambos os sexos, de diversas faixas etárias e de todos os setores da sociedade. 

Ao contactar com estes utentes, também me apercebi que apesar da 

medicação ser eficaz no controlo da dependência de opiáceos, estes utentes passam 

a ser dependentes da buprenorfina, tendo inclusivamente assistido a utentes com 

claros sintomas de privação. 

Durante este caso de estudo irei abordar a farmacologia desta substância ativa, 

assim como os seus usos, efeitos adversos e toxicidade, debruçando-me 

particularmente sobre os efeitos a longo prazo e durante a gravidez. 

A buprenorfina é uma molécula (Figura 22 do anexo Banco de Imagens) 

utilizada no tratamento de substituição em caso de toxicodependência major de 

opiáceos, no âmbito de um programa detalhado de acompanhamento terapêutico do 

ponto de vista médico, social e psicológico. [45] Assim, esta molécula pertence à lista 

de substâncias consideradas psicotrópicos e estupefacientes segundo o Decreto-Lei 

15/93 de 22 de Janeiro [26]. 

A buprenorfina também pode ser usada para o tratamento da dor neoplásica 

moderada a intensa e em doentes que não respondem a outro tipo de analgésicos. 

Esta ação deve-se ao mecanismo de agonista parcial dos recetores opióides que será 

descrito mais à frente. 
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Esta substância encontra-se presente em duas formas farmacêuticas 

diferentes, comprimido sublingual e sistema transdérmico. Encontram-se 

comercializadas nas dosagens de 0.4, 2 e 8 mg e 35, 52,5 e 70 µg/h, respetivamente. 

Aprovada em 2002 pela Food and Drug Admnistration (FDA) para o tratamento 

da dependência de opiáceos e tinha como principal vantagem fase à metadona 

(molécula mais utilizada até à data) o facto de não provocar depressão respiratória, 

sendo menos provável a ocorrência de uma “overdose” [46]. Esta situação deve-se ao 

facto da buprenorfina ser um agonista parcial, enquanto a metadona era um agonista 

total (sintético). 

 

 

Figura 7: Comparação estrutural entre a morfina e a buprenorfina em 

(http://opioids.com/morphine/morphine.jpg e 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Buprenorphine.svg/901px-

Buprenorphine.svg.png) 

 

Farmacocinética 

 Absorção: Por via sublingual, as concentrações plasmáticas máximas, 

atingem-se em cerca de 90 minutos, tendo uma biodisponibilidade de 

31%, estando esta dependente do pH. O tempo que o medicamento fica 

em contacto debaixo da língua, tem pouco efeito na absorção. No caso 

dos pensos transdérmicos, a concentração mínima eficaz é atingida em 

12 a 24 horas. [47,48] 

 Distribuição: é altamente lipofílica, sendo então altamente distribuída, 

sendo capaz de atravessar a placenta e o leite materno. 96% da 

buprenorfina encontra-se ligada a proteínas plasmáticas como a alfa e 

beta-globulina. [47] 

 Metabolismo: A buprenorfina é extensamente metabolizada nos 

humanos, sendo excretada uma quantidade mínima na urina do 

http://opioids.com/morphine/morphine.jpg
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fármaco-mãe. A via principal é a metabolização da buprenorfina a 

norbuprenorfina via N-desalquilação, catalisada pelas isoformas CYP 

3A4 e CYP 3A5 (80-90%), com contribuição da CYP 2C8 e CYP 2C9. 

Quer a buprenorfina, quer a norbuprenorfina sofrem glucoronidação por 

UDPglucoronil transferases (UGT) a buprenorfina-3-glucoronídeo e a 

norbuprenorfina-3-glucoronídeo. Os glucoronídeos representam 70% da 

dose de buprenorfina. [49,50] 

Atualmente, pensa-se que os metabolitos da buprenorfina são 

biologicamente ativos, sendo então esta via de metabolização uma via 

ativadora e não uma via de inativação. [51] A norbuprenorfina é um 

potente agonista opióide, com alta afinidade para os recetores mu, delta 

e kappa. [52] 

 Eliminação: A percentagem de buprenorfina não metabolizada é 

excretada nas fezes enquanto os metabolitos são excretados por vi 

urinária. [47] 

 

Mecanismo de ação 

A buprenorfina é um agonista parcial dos recetores mu e um antagonista dos 

recetores kappa. Assim sendo, tem um menor potencial para abuso, 

comparativamente a outros opióides, devido ao efeito de recompensa ser moderado e 

se atingir um “plateau” a altas doses. Este efeito limitado é devido à atividade agonista 

parcial nos recetores opióides e à ação antagonista no recetor opioid receptor-like 

(ORL1). A ação agonista parcial da buprenorfina (caracterizada por uma baixa 

atividade intrínseca e ligação de alta afinidade) leva à desmobilização de agonistas 

totais (como a metadona e a heroína) do recetor opióide, sendo então útil para o 

tratamento da adição a este tipo de estupefacientes. O bloqueio dos recetores mu 

pode durar até cinco dias devido à baixa velocidade de dissociação. [48,52] 

Apesar destas propriedades, têm existido alguns casos de abuso de efeitos de 

privação quando se cessa a toma deste medicamento. Na figura seguinte, verifica-se a 

comparação esquemática entre um agonista total e um agonista parcial. 
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Figura 8: Comparação entre a interação de um agonista total ou parcial em 

(https://www.butrans.com/images/opioidReceptorActivity_MOA.png) 

 

Posologia 

 

O tratamento com buprenorfina destina-se a adultos e crianças a partir dos 15 

anos de idade Ao instituir o tratamento com esta molécula, o médico deverá ter 

presente o perfil agonista parcial da molécula para os recetores mu dos opiáceos, que 

pode precipitar uma síndrome de privação em doentes ainda consumidores deste tipo 

de estupefacientes. 

Terapêutica de iniciação: a dose inicial varia entre 0,8 e 4 mg, administrada 

numa dose diária única. No caso de toxicodependentes de opiáceos não submetidos a 

uma fase de privação quando se inicia o tratamento, a dose de buprenorfina deve ser 

tomada, pelo menos quatro horas após o último consumo do opiáceo ou quando 

surgem os primeiros sintomas de privação.  

Ajuste da posologia e manutenção: a posologia deve ser progressivamente 

aumentada, dependendo da necessidade de cada doente; a dose diária máxima não 

deve ser superior a 16 mg.  

Redução da posologia e suspensão do tratamento: após um período 

satisfatório de estabilização e se o doente concordar, a posologia de buprenorfina 

pode ser gradualmente reduzida; em alguns casos favoráveis, o tratamento pode ser 

interrompido. A disponibilidade dos comprimidos sublinguais nas doses de 2 mg e 8 

mg, respetivamente, permite efetuar uma titulação decrescente da posologia. Os 

doentes devem ser mantidos sob vigilância após a suspensão do tratamento devido ao 

potencial de recaídas. [53] 
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Segurança, Efeitos Adversos e Interações 

 

A buprenorfina foi um fármaco que ganhou popularidade entre os prescritores 

devido ao seu perfil de segurança mais alargado, sendo pouco provável que aconteça 

“overdose” devido a buprenorfina, pois altas dosagens não levam a uma depressão 

respiratória significativa ou outras ameaças à vida [54]. No entanto, “overdose” de 

buprenorfina combinada com outros medicamentos, pode aumentar a morbilidade e 

mortalidade. Na tabela seguinte, encontram-se descritos alguns efeitos secundários 

comuns e qual a atitude a tomar pelo paciente. 

 

Tabela 5: Efeitos secundários da buprenorfina [55] 

Efeito secundário O que fazer? 

Tonturas, sonolência, visão turva Não conduzir ou operar máquinas. 

Cessar o consumo de álcool. 

Mau estar generalizado Evitar refeições ou odores que possam 

aumentar a sensação de enjoo. Pode ser 

utilizada medicação 

Dor de cabeça Uso de anti-inflamatório ou analgésico. 

Obstipação Dieta equilibrada com elevada ingestão 

de líquidos. Pode ser utilizada 

medicação. 

Respiração superficial, boca seca, 

apetite reduzido, sudorese, rubor e 

sentir-se confuso ou nervoso 

Consultar o médico. 

Prurido e rubor na zona de aplicação 

dos pensos transdérmicos 

Trocar o local de aplicação do penso. 

 

Interações Medicamentosas [53]: 

 Benzodiazepinas: Existem relatos de casos de mortes aparentemente 

provocadas pela associação de buprenorfina com benzodiazepina e/ou 

outros depressores do SNC (álcool). Esta interação, parece-se dever-se 

mais a alterações farmacodinâmicas do que farmacocinéticas, visto este 

fármaco ter pouca capacidade de o inibir. Esta interação, é de vital 

importância no momento da prescrição médica, devendo manter 

cautelas quando se conjuga benzodiazepinas com este fármaco. 
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 Antagonistas opióides: A naltrexona para além de ser um antagonista 

opióide, é utilizado no tratamento da dependência alcoólica. Os 

pacientes que tomam derivados opiáceos como a buprenorfina, não 

devem tomar naltrexona, pois esta irá aumentar a síndrome de 

abstinência neste tipo de doentes. 

 Medicamentos metabolizados via CYP 3A4: Uma das vias preferenciais 

de metabolização da buprenorfina é por esta enzima do sistema 

CYP450, devendo-se evitar a toma concomitante de medicamentos que 

atuem nesta via, pois irá provocar alterações farmacocinéticas na 

buprenorfina, podendo levar ao aumento ou à diminuição da dosagem 

efetiva. 

 Agonistas opióides: Podem surgir situações na qual os doentes que 

tomam buprenorfina, necessitem de agonistas totais dos recetores 

opióides como em casos de dores aguda. Nesta situação poderá ser 

difícil obter analgesia devia às características farmacocinéticas da 

buprenorfina, devendo-se então cessar a toma da buprenorfina até se 

conseguir controlar a dor sem recorrer a agonistas opióides. O 

tratamento com agonistas mu totais irá levar a um aumento da 

tolerância destes recetores e a uma maior dependência física.  

 

Síndrome de abstinência 

 

A buprenorfina tem uma menor probabilidade de provocar uma dependência 

como a heroína e outros agonistas totais, estando relatado apenas uma ligeira 

síndrome de abstinência quando se para abruptamente de tomar esta medicação. Tal 

como a heroína, esta substância pode ser injetada, sendo muitas vezes essa a causa 

do abuso da mesma. Para evitar esta situação, existe a associação entre a 

buprenorfina e naloxona (não comercializada em Portugal) que devido ao efeito 

antagonista da naloxona, vai levar a que haja imediatamente uma síndrome de 

abstenção [56]. 

Alguns dos sintomas de abstinência são comuns aos dos outros opióides em 

geral: 

 Angústia/Irritabilidade; 

 Náusea ou vómitos; 

 Dores musculares/cãibras; 

 Insónia; 
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 Febre moderada; 

 Suores. 

 

Uso em grávidas e crianças 

O uso contínuo de heroína durante a gravidez, com os seus riscos de infeção, 

“overdose” coloca a vida em risco quer da mãe quer do feto. Assim, os médicos devem 

pesar os riscos e benefícios do tratamento com buprenorfina durante a gravidez 

quando comparado com o uso de opióides ilícitos. A metadona é considerada uma das 

primeiras linhas de tratamento na dependência de opióides em mulheres grávidas, 

devido ao seu perfil de segurança e eficácia quer para a mulher que para o recém-

nascido. 

A buprenorfina e a norbuprenorfina têm sido encontradas em altas 

concentrações no sangue e urina de recém-nascido de mulheres tratadas com 

buprenorfina. Apesar de poucos estudos, a síndrome de abstinência neonatal é 

encontrado em cerca de 50% dos recém-nascidos. [53] 

Num estudo em que 175 mulheres foram medicadas para a dependência de 

heroína, com metadona e buprenorfina verificou-se que em ambos os grupos a 

gravidez tiveram um curso normal. Os dois grupos as mulheres não verificaram 

diferenças no ganho de peso, percentagem de más formações fetais, necessidade de 

cesariana, necessidade de analgesia durante o parto ou complicações pós-parto. Em 

ambos os grupos, foram encontrados nos recém-nascidos concentrações de 

metadona ou buprenorfina. 

Neste estudo, faz-se a comparação entre o comportamento dos recém-

nascidos após o parto no qual as crianças de mães tratadas com buprenorfina 

sofreram de um sintoma de privação mais moderado. A maioria das crianças 

necessitou-se de morfina para controlar a síndrome de privação, no entanto as 

crianças nascidas de mães tratadas com buprenorfina necessitaram de concentrações 

menores. [57] 

A duração da síndrome de abstinência e do tempo de internamento foi cerca de 

metade naquelas tratadas com buprenorfina, como se pode verificar na figura 9. 
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Figura 9: Comparação entre as crianças nascidas de mães com buprenorfina e metadona [57] 

 

Duração do tratamento 

A duração do tratamento com a buprenorfina depende em parte dos objetivos 

pessoais do utente e em sinais concretos de sucesso no tratamento. A manutenção 

pode ser por períodos relativamente curtos (menos do que doze meses) ou durar uma 

vida inteira. 

O sucesso da terapia depende de determinados objetivos que são pré-

estabelecidos entre o doente e o médico. Após a estabilização com sucesso, a 

decisão de diminuir a dose ou descontinuar a buprenorfina deve ser baseada na 

vontade de o utente deixar de tomar a medicação e na confiança do médico em que o 

utente terá sucesso. 

Na figura 24 do anexo Banco de Imagens, encontra-se um diagrama de uma 

“guideline” de tratamento de manutenção com buprenorfina/naloxona. Neste diagrama 

pode-se verificar que existem vários fatores a ponderar até se chegar à dose certa 

para a manutenção, como a compulsão de voltar a consumir estupefacientes, a 

existência de síndrome de abstinência ou mesmo se não houve cessação do consumo 

de droga [53]. 

Os fatores que poderão condicionar esse sucesso são fundamentalmente 

socioeconómicos como a existência de uma casa e de rendimentos, apoio psicossocial 

e ausência de problemas legais. 
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Casos encontrados na farmácia 

Durante o meu estágio na farmácia Mariadeira, encontrei algumas dezenas de 

doentes que tomavam buprenorfina. Em nenhum deles, ao longo dos seis meses de 

estágio, não verifiquei nenhuma alteração da dose, sendo claro que na maioria destes 

doentes, a buprenorfina acaba por ser uma fuga do consumo de opiáceos, mas não a 

solução definitiva. 

Uma das utentes, toma buprenorfina há mais de uma década, tendo estado 

grávida por duas vezes, durante as quais não cessou a toma deste medicamento. 

Como se verificou na seção anterior, o risco da toma desta medicação é inferior ao 

risco que seria voltar a consumir heroína ou outro tipo de estupefacientes similares. 

Alguns dos utentes que consomem esta medicação, optam por pedir a um 

familiar ou amigo para lhes comprar, devido ao estigma social que ainda existe nestes 

casos. Na seção seguinte, este tema será abordado com mais detalhe 

 

Papel do farmacêutico e das farmácias 

 

O acompanhamento dos doentes tratados com buprenorfina é mais complicado 

do que a maioria das patologias, visto que não existe nenhum teste analítico para 

verificar a evolução do tratamento. A análise é fundamentalmente feita do ponto de 

vista social e dependente do doente, podendo estar muitas vezes sujeita a um elevado 

grau de subjetividade. 

Apesar do acompanhamento destes doentes ser feito principalmente pelo 

médico e pelas equipas de psicólogos das instituições hospitalares, o farmacêutico 

poderia ter um papel mais interventivo e interligado com os outros profissionais de 

saúde nestes casos. As embalagens de buprenorfina têm apenas sete comprimidos, 

fazendo com que estes utentes se desloquem regularmente à farmácia para voltar a 

adquirir esta medicação, fazendo-se naturalmente acompanhar de uma receita 

médica. 

Nos tempos que correm, cada vez mais farmácias optam por não dispensar 

medicamentos psicotrópicos, devido à sua baixa rentabilidade económica, burocracia 

e possibilidade de existirem conflitos com utentes que muitas vezes são de classes 

marginalizadas pela sociedade. 

No entanto o farmacêutico, seguindo o ponto do 1, do artigo 10º do Código 

Deontológico “A primeira e principal responsabilidade do farmacêutico é para com a 

saúde e o bem-estar do doente e do cidadão em geral, devendo pôr o bem dos 

indivíduos à frente dos seus interesses pessoais ou comerciais e promover o direito de 
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acesso a um tratamento com qualidade, eficácia e segurança”, o farmacêutico não 

deverá recusar a venda destes medicamentos, caso o utente se faça acompanhar da 

respetiva identificação e receita médica. A objeção de consciência, prevista na lei, não 

se aplica neste caso visto que por vezes se coloca em causa a saúde do doente. [36] 

Neste tipo de doentes, o farmacêutico para além de prestar todas as 

informações sobre o medicamento, poderia fazer um acompanhamento mais próximo 

do utente em articulação com outras unidades do Sistema de Saúde, nomeadamente 

a nível de controlo da toma de medicação. 

Para além da importância para os utentes de tomarem a medicação, esta 

situação deve ser vista como um caso de saúde pública, visto que caso estes doentes 

não se encontrem controlados, poderão voltar ao consumo de estupefacientes, com 

prejuízo pessoal e para a sociedade, pois encontram-se mais expostos a doenças 

infeciosas através da partilha de seringas ou poderá aumentar a probabilidade da 

prática de atos criminosos para a compra de droga ou como sua consequência. 

Assim, as farmácias para além de deverem permitir o acesso a estes 

medicamentos quando medicamente prescritos, devem tratar estes doentes com 

dignidade, tentando garantir a melhor integração possível na sociedade, sendo este 

fator um dos principais condicionantes ao sucesso da terapêutica. 

 

6. Análise económica de alguns produtos da farmácia 

 

Num mercado cada vez mais sobrecarregado, com novos produtos a surgirem 

a um ritmo galopante é importante as farmácias gerirem os seus “stocks” e saberem o 

que comprar, quando comprar, em que quantidade e com que condições. 

Assim, durante o meu estágio criei duas folhas de Excel, na qual comparei as 

condições comerciais oferecidas por dois laboratórios de genéricos e as condições 

oferecidas pelos diversos expetorantes e antitússicos disponíveis no mercado. 

Por motivos de confidencialidade a folha Excel da figura seguinte encontra-se 

alterada. 
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Figura 10: Comparação da rentabilidade de diferentes medicamentos 
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CONCLUSÃO 

Ao fim de seis meses de estágio na Farmácia Mariadeira sinto que evolui 

bastante e que esta experiência me permitiu adquirir conhecimentos práticos e 

teóricos para me permitir enfrentar o mundo do trabalho. 

É fundamental continuar a garantir que os estágios sejam feitos em farmácias 

que tenham gosto em receber estagiários, acolhendo-os de braços abertos e ajudando 

a formar futuros profissionais na área. 

Apesar da crise do setor farmacêutico e da dificuldade em encontrar emprego 

em território português, o estágio curricular quando bem feito, torna-se uma vantagem 

competitiva no mercado de trabalho. É muito diferente ver fazer ou fazer, daí o meu 

muito obrigado à Farmácia Mariadeira por me terem deixado executar todas as tarefas 

e por terem investido na minha aprendizagem e formação. 
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ANEXOS 

 

FICHA DE MANIPULADOS 
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Figura 11: Montra principal da Farmácia Mariadeira 
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Figura 12: Zona de atendimento ao público da Farmácia Mariadeira 

 

Figura 13: Gavetas de armazenamento na Farmácia Mariadeira 
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Figura 15: Pedra de pomadas no laboratório Figura 14: Frigorífico da farmácia no laboratório 

Figura 16: Armazenamento de xaropes e pós para suspensão oral 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

 

 

Farmácia Mariadeira Nuno Milhazes Página 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Armazém da Farmácia Mariadeira 

Figura 18: Local de entrada das encomendas 
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Figura 19: Modelo de receita em vigor [23] 

Figura 20: Modelo de receita renovável em vigor [23] 
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Figura 21: Modelo de receita manual [23] 
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Figura 22: Estrutura molecular da buprenorfina em 

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Buprenorphine.svg/901px-

Buprenorphine.svg.png) 

 

 

Figura 23: Metabolismo da buprenorfina [50] 
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Figura 24: Guideline de tratamento de manutenção com buprenorfina e fatores em ter em 

conta [53]



 

 

 


