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1. INTRODUÇÃO  

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto destina-se a formar profissionais habilitados a exercerem as 

actividades associadas à profissão farmacêutica, a nível da Farmácia Comunitária, 

Farmácia Hospitalar, Indústria Farmacêutica, distribuição grossista de medicamentos, 

Análises Clínicas e variadas outras actividades de carácter analítico, ensino e 

investigação. Todas as atividades consideradas como Acto Farmacêutico são da 

inteira responsabilidade do farmacêutico.  

O farmacêutico comunitário é uma peça essencial de Saúde Publica. Muitas 

vezes as farmácias são a porta de entrada dos utentes aos serviços de saúde pois, na 

maioria das vezes, os utentes vêem o farmacêutico como o primeiro recurso no 

aconselhamento profissional na área da saúde. O farmacêutico vai para além da 

dispensa, aconselhando os utentes, informando-os, educando-os e promovendo os 

cuidados de saúde em cooperação com outros profissionais de saúde de modo a 

promover melhor qualidade de vida ao utente e um uso racional de medicamentos.  

É, assim, essencial o estágio em farmácia comunitária para aplicar os 

conhecimentos aprendidos nos quatro anos e meio do Mestrado Integrado. A farmácia 

comunitária é, também, a última revisão da prescrição, é um trabalho de muita 

responsabilidade, sendo necessário um aperfeiçoamento prévio do exercício da 

profissão. O estagiário é orientado por farmacêuticos que alertam para os erros e à 

aprendizagem da melhor forma de os solucionar. É essencial aprender que cada caso 

é diferente mas o importante é saber solucioná-lo usando todas as ferramentas que 

estão à disposição do farmacêutico.  

 No âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas Faculdade, 

integrei um estágio de seis meses na Farmácia Conceição. Este relatório pretende 

contar os aspetos essenciais da organização da Farmácia Conceição, aspetos que se 

relacionam com a atividade do farmacêutico, bem como de algumas experiências que 

tive ao longo do estágio.  
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2. ORGANIZAÇÃO FÍSICA E FUNCIONAL DA 
FARMÁCIA  

2.1. Localização e horário de funcionamento  
 

A Farmácia Conceição localiza-se na Estrada São Tiago 701-r/c, Silvalde, 

Espinho. É uma rua muito movimentada de passagem de algumas freguesias vizinhas 

para a cidade de Espinho.  

Os utentes são de diferentes faixas etárias e círculos culturais e 

socioeconómicos, permitindo que a equipa técnica tenha uma vasta experiência no 

atendimento e aconselhamento farmacêutico. No entanto, a faixa etária predominante 

é a mais idosa.  

A farmácia encontra-se em funcionamento todos os dias úteis entre as 9h e as 

20h com intervalo de almoço das 13h às 14h, e aos sábados entre as 9h e as 14h, 

cumprindo assim o estipulado no artigo 4º do DL nº 53/2007, de 8 de março. Faz 

serviços rotacionais com outras farmácias do concelho de Espinho a cada 6 dias, 

permanecendo em funcionamento deste a hora de abertura até à hora de 

encerramento do dia seguinte [1].  

 

2.2 Organização do espaço – quadro legal  
 

As instalações da farmácia são modernas, com um grande parque de 

estacionamento, sendo uma mais-valia para a segurança e comodidade dos utentes. 

Possui uma montra de vidro e a porta principal também de vidro, o que permite 

visualizar o espaço interior da farmácia, aspeto muito importante em termos de 

divulgação dos seus produtos e serviços. A farmácia possui um letreiro luminoso com 

a identificação da farmácia e uma cruz verde, símbolo de adesão às Farmácias 

Portuguesas. Na porta de entrada da farmácia existe um painel com a indicação das 

farmácias de serviço, bem como um postigo de atendimento e campainha, que permite 

um atendimento mais seguro nas noites de serviço. 

O interior da farmácia está dividido nos seguintes compartimentos: espaço de 

atendimento, com três postos de atendimento, uma sala privada de atendimento 

personalizado, onde se realizam os testes de glicémia, colesterol, triglicerídeos, ácido 

úrico, monitorização da tensão arterial e respetivo aconselhamento e administração de 

injectáveis, duas casas de banho, gabinete da Direção Técnica, contabilidade e 
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biblioteca, laboratório, sala de descanso e espaço de armazenamento e receção de 

encomendas.  

Esta organização permite à farmácia estar em conformidade com o que 

estipula o artigo 29º do DL nº 307/2007 e com as Boas Práticas Farmacêuticas para a 

Farmácia Comunitária [2].  

O ANEXO 1 compila fotografias de algumas das partes constituintes da 

Farmácia Conceição. 

3. RECURSOS HUMANOS  

A Farmácia Conceição tem um quadro Farmacêutico, hierarquizado, composto 

por três farmacêuticos, Dr.ª Isabel Maria Andrade Ferreira (Diretora técnica), Dr. Nuno 

Aroso Lages (Farmacêutico adjunto) e Dr. Alberto Carvalhais Mesquita. 

A farmácia tem também serviço de Podologia com a Drª. Sara Tavares e 

Nutricionista, Dr. João Primo.  

Os recursos humanos da Farmácia Conceição organizam-se de acordo com o 

previsto no Decreto-Lei nº307/2007, de 31 de agosto de 2007 [2].  

 

4. BIBLIOTECA E FONTES DE INFORMAÇÃO  

A ciência está em constante renovação, tornando-se essencial manter o 

conhecimento sobre medicamento e a prática farmacêutica atualizados para um bom 

exercício da profissão. Segundo o artigo 37º do DL nº 307/2007 de 31 de agosto, a 

farmácia deve dispor de vários documentos e bibliografia de apoio à prática 

farmacêutica, designadamente, o Prontuário Terapêutico, o Mapa Terapêutico, 

Formulário Galénico Português e Boas Práticas de Farmácia, a Farmacopeia 

Portuguesa e o Índice Nacional Terapêutico, elementos que a Farmácia Conceição 

tem acessíveis [2]. 

Para além disso, o sistema informático (Sifarma 2000) tem informações 

científicas úteis para ajudar no esclarecimento de dúvidas.  

Relativamente a centros de informação e documentação nacionais e 

internacionais, salienta-se o CEDIME - Centro de Documentação e Informação de 

Medicamentos, da Associação Nacional de Farmácias (ANF) e o CIM – de Informação 

do Medicamento da Ordem dos Farmacêuticos (OF). Outras fontes de informação 

credíveis, disponíveis online, são o site do INFARMED (www.infarmed.pt) ou o da ANF 

(www.anf.pt), os quais permitem uma consulta fácil e rápida.  
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É muito usual o uso do sistema informático na Farmácia Conceição para 

esclarecer qualquer dúvida no decorrer do atendimento, sendo uma ferramenta muito 

útil para a rápida e profissional dispensa de medicação.  

5. GESTÃO NA FARMÁCIA  

5.1. Sistema informático  
 

O sistema informático da farmácia é o SIFARMA 2000 da ANF (Associação 

Nacional das Farmácias). Este programa ajuda na gestão da farmácia, com gestão e 

receção de encomendas, processamento de devoluções, inventário e processamento 

do receituário, ajudando também na dispensa e aconselhamento farmacêutico. Tem 

informações detalhadas como o nome do produto, substância activa, grupo 

terapêutico, código ANF, forma farmacêutica, fabricante, stock mínimo, stock máximo, 

preço de custo, preço de venda ao público (PVP) e IVA, Preço Máximo Autorizado 

(PMA), prazo de validade, informações científicas, como posologia, indicações 

terapêuticas, interações e outras precauções, entre outros que ajudam no acto de 

dispensa, sendo uma óptima ferramenta para um atendimento profissional.  

Este sistema permite a criação de fichas de utente permitindo um seguimento 

farmacoterapêutico dos mesmos. Possibilita o registo de informações pertinentes 

durante a dispensa de medicamentos para um melhor aconselhamento e seguimento 

do progresso do utente, bem como ocorrências de PRM (Problemas Relacionados 

como o Medicamentos).  

O seguimento dos utentes e as informações científicas que o sistema tem 

permitem um atendimento rápido, com qualidade, otimizando a dispensa farmacêutica.  

5.2. Gestão de stocks  

5.2.1. Fornecedores  

 

A escolha de fornecedores de uma farmácia deve ter como base alguns 

factores económicos como condições de pagamento, bonificações nas compras e 

descontos, rapidez de entrega e condições de transporte dos produtos. Cabe ao 

Diretor Técnico decidir qual a melhor opção.  

A maioria dos medicamentos é fornecida à Farmácia Conceição por dois 

armazenistas principais, nomeadamente a Cooprofar (Cooperativaa dos proprietários 

de farmácia) e a Alliance Healthcare, sendo pontualmente pedidos alguns 

medicamentos à Cofanor (Cooperativa dos farmacêuticos do norte).  
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É essencial para a farmácia ter mais do que uma opção de fornecedor para 

conseguir gerir os produtos esgotados. Ao longo do estágio pude presenciar algumas 

dificuldades na compra de alguns medicamentos. Um dos mais críticos era o 

AZILECT®  (Rasagilina), um Antiparkinsónico recente que constava na terapia de três 

utentes da farmácia. Era muito difícil obtermos este medicamento por estar sempre 

esgotado, sendo que em alguns meses só tínhamos acesso a uma caixa. Era 

insistentemente pedido por telefone todos os dias, de tal forma que algumas 

telefonistas dos armazenistas já sabiam que o AZILECT®  iria constar do nosso 

pedido. 

Outros casos críticos eram o LOVENOX®, VARFINE® , as levotiroxinas das 

diferentes marcas, que se encontravam muitas vezes esgotados ou rateados. É de 

salientar que muitas destas substâncias esgotadas não tinham alternativa terapêutica 

possível, como o caso do VARFINE® em que o incumprimento da toma pode acarretar 

sérios problemas, e estavam esgotadas em quase todas as farmácias próximas da 

região, tornando-se num transtorno para os doentes que muitas vezes se tornavam 

incompreensíveis com a situação. 

A entrega é realizada num curto espaço de tempo, daí que, para produtos com 

pouca saída, os stocks sejam pequenos, dada a facilidade e rapidez da sua aquisição 

caso se registe a sua falta. 

 

5.2.2. Critérios de aquisição  

 

A gestão de stocks é uma das tarefas mais delicadas e difíceis, numa farmácia, 

sendo feita pelo Diretor Técnico. A aquisição de produtos deve ser ponderada e o 

Diretor Técnico deve ter em conta diversos factores como capacidade de 

armazenamento da farmácia, custo do investimento, volume e histórico de vendas, 

stock real máximo e mínimo (previamente estipulados), adequada escolha do 

fornecedor (condições de compra e entrega), prevalência de utentes com 

determinadas patologias crónicas, estrato socioeconómico preponderante, 

características específicas dos medicamentos que limitam a existência de stocks 

extensos (de frio ou psicotrópicos e estupefacientes, por exemplo), reforço aquando do 

serviço permanente da farmácia, localização da farmácia, época do ano, produtos 

publicitados na comunicação social, sazonalidade dos produtos, entre outros.  

É necessário pensar sempre no escoamento dos produtos para que a farmácia 

não tenha imobilização do stock.  
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No caso da Farmácia Conceição, como se localiza relativamente perto da 

praia, nos dias de muito calor era reforçado o stock de produtos para queimaduras 

solares, foi reforçado o stock de antigripais, xaropes para a tosse e cremes com 

analgésicos musculares com a chegada do frio, assim como suplementos alimentares 

e produtos para os piolhos com o início das aulas. Adaptando às patologias cónicas 

dos utentes habituais, a Farmácia Conceição adaptou o stock, para termos sempre 

determinados medicamentos especialmente para esses utentes. É o caso do 

medicamento anteriormente referido, o AZILECT® , Durogesic® para uma paciente com 

Lúpus, entre outros.  

5.2.3 Encomendas diárias 

  
Cada produto tem associado um fornecedor e os produtos habituais no stock 

da farmácia tem máximo e mínimo, o que significa que quando o produto atinge o 

stock mínimo é gerada uma encomenda automática para o fornecedor. No final da 

manhã e no final da tarde é enviada esta encomenda diretamente para o fornecedor. 

Também podem ser encomendados produtos pelo telefone ou através do gadjet no 

caso da Cooprofar e Cofanor.  

5.2.4 Encomendas diretas 

 

A farmácia pode ainda optar por encomendas diretas, que têm de ser em 

maiores quantidades, com mais bonificação, ou no caso de o produto estar esgotados 

nos armazenistas pode pedir o envio do produto diretamente do laboratório.  

São nos produtos de venda livre e sazonais que estas encomendas têm maior 

expressão nesta farmácia, como é o caso dos xaropes, suplementos, antigripais, entre 

outros. Por exemplo, a farmácia adquiriu xaropes Pulmiben® em grande quantidade, 

podendo assim praticar preços mais competitivos.   

5.2.5 Rececionar e Conferir encomendas  

 

As encomendas efetuadas são entregues na farmácia em contentores 

específicos, corretamente identificados, acompanhadas da respetiva fatura em 

duplicado (ANEXO 2) e, no caso de se tratar de encomendas que incluam 

psicotrópicos ou estupefacientes, de uma requisição. Os produtos que exigem 

armazenamento no frio são enviados em contentores térmicos, tendo de ser 

guardados imediatamente após a receção dos mesmos, garantindo assim a qualidade 

do produto.  
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Na receção de encomenda é necessário garantir que os contentores se 

destinam à farmácia. É dada entrada dos produtos recebidos no computador, o que 

assegura automaticamente a atualização dos stocks. Cada produto possui uma ficha 

que é criada quando o produto é recebido pela primeira vez na farmácia, e que vai 

sendo atualizada consoante a entrada e saída do mesmo. Nestas fichas constam 

várias informações: nome e código do produto, forma farmacêutica, dosagem, número 

de unidades (stock existente), stock mínimo e máximo, IVA, PVP, percentagem de 

comparticipação, nome do laboratório e prazo de validade do produto com o prazo de 

validade mais curto. 

Ao dar entrada de uma encomenda são considerados vários parâmetros como 

o código do medicamento, o número de unidades enviadas e requisitadas e o prazo de 

validade mais curto de todas as unidades enviadas, o qual deverá ser alterado no 

programa no momento em que é dada entrada a encomenda. É também conferido o 

preço de facturação e o PVP, sendo atualizados sempre que necessário, e para os 

produtos de venda livre a farmácia pratica as suas próprias margens de lucro.  

Deve-se também ter em conta o aspecto exterior da embalagem e do seu 

conteúdo e, caso esteja degradada, deve ser devolvida ao fornecedor, acompanhada 

da respetiva reclamação.  

 

5.3 Marcação de preços  
 

As margens de comercialização dos medicamentos e produtos de uma 

farmácia são afetadas pelo DL nº 65/2007, de 14 de Março, que aprova o regime da 

formação do preço dos medicamentos sujeitos a receita médica e dos medicamentos 

não sujeitos a receita médica comparticipados [3].  

Os preços dos Medicamento não Sujeito a Receita Médica (MNSRM) não 

comparticipados, produtos de dermocosmética, produtos para uso veterinário, 

produtos de puericultura, suplementos alimentares e outros com IVA de 23% são 

definidos e aplicados na farmácia. Os Medicamento Sujeito a Receita Médica (MSRM) 

apresentam preços já estabelecidos, ao qual a Lei nº 25/2011, de 16 de junho, 

estabelece a obrigatoriedade da indicação do PVP na rotulagem dos medicamentos[4].  

O preço de venda a público é calculado com base no preço de venda à 

farmácia (PVF), sobre o qual é aplicado o IVA (6% ou 23%) e a margem de lucro 

estabelecida pela farmácia. 
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5.4. Armazenamento  
 

Após a receção das encomendas e marcação de preços, caso seja necessário, 

os produtos são arrumados segundo a regra “First in, First out”, que significa que o 

produto que chega primeiro à farmácia é o primeiro a ser dispensado, logo é colocado 

no sítio mais acessível. Com este processo assegura-se que os produtos com prazo 

de validade menor sejam dispensados em primeiro lugar.  

Para o armazenamento dos produtos a farmácia dispõe de um armazém, com 

gavetas, onde estes são separados segundo a forma farmacêutica, colocados por 

ordem alfabética do seu nome comercial, sentido crescente de dosagem e de número 

de unidades. No caso dos comprimidos e cápsulas são também separados os 

genéricos dos de marca. O correto armazenamento permite uma melhor organização, 

permitindo ganhar tempo no atendimento, melhorando a qualidade do mesmo.  

Este tem de respeitar determinados critérios: natureza dos produtos, condições 

especiais de conservação, prazo de validade, espaço disponível. Assim, os 

medicamentos que necessitam de temperaturas entre os 2 e 8ºC são armazenados 

imediatamente no frigorífico, os psicotrópicos e estupefacientes arrumados num 

armário específico, fechado (ANEXO 1). Os MSRM são armazenados fora do alcance 

do utente, em condições próprias de modo a que lhe sejam entregues nas melhores 

condições. Os MNSRM encontram-se expostos mas não acessíveis aos utentes, 

estando os cosméticos, produtos de higiene oral, produtos de puericultura, entre 

outros, igualmente expostos, de modo a captar a sua atenção e possível aquisição.  

   

5.5. Controlo de prazos de validade e devolução de 

medicamentos  
 

O controlo dos prazos de validade dos medicamentos e produtos de uma 

farmácia é muito importante, uma vez que pode pôr em perigo a saúde do utente. Na 

Farmácia Conceição, este controlo é efetuado mensalmente, sendo impressa a lista 

dos medicamentos cuja validade terminará num prazo de 2 meses. De seguida, 

procede-se à confirmação individual de cada produto, retirando-se aqueles que se 

encontram nestas condições. Estes produtos são devolvidos, com uma nota de 

devolução, ao armazenista que emite uma nota de crédito ou envia produtos com novo 

prazo de validade. Há também a possibilidade dos produtos não serem aceites. Neste 
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caso, os produtos são novamente devolvidos à farmácia, sendo incluídos na gestão 

financeira para serem abatidos.  

Os produtos do Protocolo da Diabetes constituem uma exceção a este 

procedimento já que são retirados 6 meses antes do terminus do prazo de validade.  

Os medicamentos podem ser devolvidos por outros motivos: produtos retirados do 

mercado pelo INFARMED ou voluntariamente pelo detentor de Autorização de 

Introdução no Mercado (AIM), devido a alertas de segurança. Um produto pode ainda 

ser devolvido, aquando na receção da encomenda, por exemplo, se verifica que o 

prazo de validade já foi ultrapassado, quando a embalagem se encontra danificada, 

quando se pede por engano ou quando não foi pedido. Nestes casos, é emitida uma 

nota de devolução, na qual é necessário especificar o fornecedor, o nome e código do 

produto, o nº de embalagens a devolver, o motivo da devolução e o nº da fatura 

correspondente. Devem ser impressas 3 cópias de notas de devolução, uma 

arquivada até a farmácia ter a nota de crédito, duas são entregues ao distribuidor.  

6. CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS EXISTENTES NA 
FARMÁCIA  

6.1. Medicamentos: sujeitos a receita médica obrigatória e não 

sujeitos a receita médica  
 

Segundo o estatuto do medicamento, este define-se como “toda a substância 

ou associação de substâncias apresentada como possuindo propriedades curativas ou 

preventivas de doenças em seres humanos ou dos seus sintomas ou que possa ser 

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

médico ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a 

restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas” [5].  

O Decreto-Lei 176/2006 de 30 de agosto determina que estão sujeitos a receita 

médica os medicamentos que preencham uma das seguintes condições: possam 

constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo quando 

usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica, 

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

com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se 

destinam, contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar ou se destinem a ser 

administrados por via parentérica (injetável) [5].  
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Este tipo de medicamentos só pode ser dispensado nas farmácias, mediante a 

apresentação de uma receita médica. Os medicamentos que não estejam nestas 

condições são classificados como MNSRM.  

6.2. 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” [6]. Enquanto a cosmética tem uma função preventiva e estética, a 

dermofarmácia inclui fórmulas que contém substâncias farmacologicamente activas, 

destinados a tratar alguma alteração patológica. A Farmácia Conceição possui uma 

grande variedade destes produtos, sendo os de dermofarmácia mais requisitados. 

Pele atópica, caspa, queda de cabelo, acne, seborreia, dermatites e desidratação são 

os problemas mais frequentes. Sendo um meio com população envelhecida, existe 

uma tendência para a venda de cremes gordos, pastas de água, cremes indicados 

para peles muito secas, rugosas e descamativas e produtos de higiene 

hipoalergénicos e isentos de detergentes.  

Na Farmácia Conceição, encontram-se disponíveis diversas linhas cosméticas 

nomeadamente Uriage®, Roche-Posay®, cBioderma®, Avéne®, ISDIN®, Klorane®, Roc®, 

Vichy®, Lutsine®, Eucerin®, Neutrogena®, Ducray®, Letixer®, entre outras.  

Durante o estágio tive de me adaptar às diferentes situações de 

aconselhamento dermocosmético, tendo sempre em atenção ao tipo de pele, ao 

produto requerido e ao resultado esperado. Sendo uma farmácia próxima da praia, 

durante os meses de verão tentei sempre mostrar a importância do uso de protetores 

solares. No inverno era frequente a venda de batons de cieiro e cremes para pele 

gretada.  

Outro exemplo, no aconselhamento de cremes hidratantes para pele acneica 

eu tentava sempre demostrar a importância de uma boa limpeza, e só depois aplicar o 

creme hidratante. Isto conjugado com exfoliações semanais torna os resultados mais 

visíveis impedindo os utentes de abandonar os tratamentos.  

Os factores externos podem alterar o estado da pele por isso é sempre 

importante tentar perceber quais e como contorná-los. 

A queda de cabelo é também um problema frequente mas os utentes têm 

preferência pelo uso de suplementos orais para fortalecimento do cabelo.   
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Os produtos de higiene oral também são muito requisitados, nomeadamente 

escovas, pastas dentífricas, colutórios e pastas de fixação de próteses.  

6.3. Medicamentos e Produtos homeopáticos  
A Farmácia Conceição não dispõe de laboratório para preparação de 

medicamentos homeopáticos. Possui alguns do laboratório Boiron: Homeovox®, 

Oscillococcinum®, mas não são muito requisitados pelos utentes.  

 

 

6.4. Produtos dietéticos  
Como a Farmácia Conceição dispõe serviços de um nutricionista existe na 

farmácia alguns produtos para redução do peso como XLS Medical®, Bioativo 

Elegante®, Bioativo Slim Duo®, Bioativo CLA Forte®, Depuralina®, Bioativo CLA Triplo®, 

Drenafast®, entre outros.  

Nos meses de verão a afluência a estes serviços é muito superior, assim como 

a venda destes produtos. 

6.5. Produtos para alimentação especial  
O DL nº 74/2010 de 21 de junho, define que os produtos para alimentação 

especial são aqueles que, devido à sua composição especial ou a processos especiais 

de fabrico, se distinguem claramente dos alimentos de consumo corrente, mostrando-

se adequados às necessidades nutricionais especiais de determinadas pessoas. 

Destinam-se a pessoas cujo processo de assimilação ou cujo metabolismo se 

encontrem perturbados (celíacos, diabéticos, outros distúrbios metabólicos genéticos), 

a pessoas que se encontram em condições fisiológicas especiais (grávidas, idosos, 

entre outros) ou a lactentes ou crianças entre 1 a 3 anos de idade em bom estado de 

saúde [7].  

A Farmácia Conceição fornece alguns lares e centros de dia assim, por vezes 

são requeridos estes produtos como o Cubitan®, um suplemento dietético líquido, 

específico para doentes com úlceras de pressão.   

No caso da alimentação para lactentes e crianças a farmácia possui vários 

tipos de leites, leites de transição hipoalergénicos, para prevenção de cólicas e gazes 

ou anti-regurgitantes, e papas para crianças com restrições detéticas como os 

celíacos.   

A farmácia possui também alguns produtos para reposição hidroeletrolítica, no 

caso de desidratações, como o Bi-Oral Suero®, e de reposição da flora intestinal como 
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o Lactflora®. São prescritos muitas vezes pelos médicos por exemplo em casos de 

diarreias em crianças e idosos.  

Alguns dos pacientes do nutricionista tinham como finalidade o ganho e peso, 

consumindo Protifar® e Fantomalt®.  

 

6.6. Produtos fitoterapêuticos  
 

Os produtos fitoterapêuticos são considerados MNSRM. São produtos 

produzidos a partir de plantas ou extratos de partes de plantas e podem apresentar-se 

na forma de chás, cápsulas ou comprimidos. Muitas pessoas requisitam-nos com a 

falsa ideia de que como são naturais não produzem efeitos adversos. No entanto, 

estes medicamentos podem casar interacções com outros medicamentos, podendo 

causar danos hepáticos e renais. Cabe ao farmacêutico analisar cada situação de 

modo a melhor aconselhar o utente, garantido a utilização segura destes produtos. O 

Hipericão é um dos produtos fitoterapêuticos com mais interacções medicamentosas 

como a Digoxina, levando a uma diminuição da concentração plasmática, 

comprometendo o efeito terapêutico [8]. Na Farmácia Conceição existem vários 

produtos fitoterapêuticos. Durante o estágio pude aconselhar a toma de alguns destes 

produtos, nomeadamente para distúrbios (obstipação e flatulência), sendo estes os 

mais vendidos.  

 

6.7. Produtos e medicamentos de uso veterinário  
 

Na Farmácia Conceição existe alguma procura deste produto. Os mais 

procurados são os desparasitantes externos (Advantix®, Advantage®) e internos (, 

contracetivos para animais domésticos (Pilusoft®, Megecat®) e medicamentos para 

tratamento de patologias no coração e rins (como o Fortekor®). A Terramicina® é 

também um produto procurado e, como existem alguns utentes com pombas, o Anima 

Strath®, um suplemento fortificante é também procurado.  

 

6.8. Dispositivos médicos  
 

Os dispositivos médicos são importantes instrumentos de saúde, utilizados 

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

doença humana. Não devem possuir ação farmacológica, metabólica ou imunológica, 

atuando através de outros mecanismos. Enquadram-se nesta designação 
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determinados produtos disponíveis na Farmácia Conceição como por exemplo: 

seringas, termómetros, material de penso e sutura, algodão hidrófilo, preservativos, 

coletores de urina, joalheiras e pulsos elásticos, colares cervicais, cintas pós-

operatório e pós-parto, fraldas e pensos para incontinentes, meias de descanso e 

meias elásticas, luvas e máscaras cirúrgicas, entre outros.  

Os materiais de pensos, compressas de gaze ou em tecido não-tecido 

esterilizadas ou não esterilizadas de diversas, adesivos, pensos, ligaduras, são os 

dispositivos mais requeridos na Farmácia Conceição.  

No estágio tive a oportunidade de assistir a uma formação, organizada pela 

Cooprofar, sobre o Obesimed®, um dispositivo médico usado no controlo do peso. 

Este tem a capacidade de absorver grandes quantidades de água, formando uma 

substância natural gelificada que enche o estômago e proporciona uma sensação 

saciedade. Assim, pude aconselhar a uma utente que não conseguia controlar o 

apetite.  

Como temos alguns utentes ostomisados, a farmácia tem em stock alguns 

sistemas coletores da marca Convatec®. Como são produtos comprados por 

familiares, não tive contato direto com estes utentes. A ostomia é um procedimento 

cirúrgico do qual resulta uma abertura na parede abdominal, a qual se designa 

estoma, e através da qual se dá a saída de fezes ou urina para o exterior. Os sistemas 

coletores são compostos por placas adesivas, filtros e sacos.  

 

6.9. Artigos de puericutura  
 

Na Farmácia conceição é possível encontrar diversos produtos para o cuidado 

das pré-mamãs, bebés e crianças, desde fraldas, produtos de banho, chupetas, 

biberões, brinquedos, entre outros.  

 

7. DISPENSA DE MEDICAMENTOS  

A dispensa de medicamentos é um Ato Farmacêutico, sendo o farmacêutico 

responsável pelo acompanhamento, vigilância e controlo da distribuição, dispensa e 

utilização de medicamentos, assegurando, na dispensa do medicamento, que o 

doente recebe informação correcta sobre a sua utilização, minimizando os erros e 

assegurando a utilização correta dos mesmos.  
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7.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica  
 

Segundo o DL nº 176/2006 de 30 de Agosto, os medicamentos sujeitos a 

receita médica são aqueles que possam constituir um risco para a saúde do doente, 

direta ou indiretamente, mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso 

sejam utilizados sem vigilância Médica, aqueles que possam constituir um risco, direto 

ou indireto, para a saúde, quando utilizados com frequência em quantidades 

consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam, aqueles que contenham 

substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja actividade ou reacções 

adversas seja indispensável aprofundar e aqueles que se destinam a ser 

administrados por via parentérica [5].  

São passíveis de receita médica renovável os medicamentos sujeitos a receita 

médica que se destinem a determinadas doenças ou a tratamentos prolongados (por 

exemplo anti-hipertensores, antidiabéticos) e possam, no respeito pela segurança da 

sua utilização, ser adquiridos mais de uma vez, sem necessidade de nova prescrição 

médica [5]. Nestes casos, são emitidas as receitas renováveis, compostas por 3 vias, 

com uma validade máxima de 6 meses que facilitam um melhor acesso ao doente da 

medicação prolongada, diminuindo o congestionamento dos serviços públicos de 

saúde.  

Os medicamentos de receita médica não renovável destinam-se a tratamentos 

de curta ou média duração (por exemplo, antibacterianos), sendo a receita médica 

válida apenas um mês. Estão sujeitos a receita médica restrita os medicamentos cuja 

utilização deva ser reservada a certos meios especializados, no caso de se destinarem 

a uso exclusivo hospitalar, a patologias cujo diagnóstico seja efetuado apenas em 

meio hospitalar ou estabelecimentos diferenciados, a pacientes em tratamento 

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

graves, requerendo a prescrição de uma receita médica. Os medicamentos sujeitos a 

receita médica restrita que não sejam de uso exclusivo hospitalar, podem ser vendidos 

nas farmácias de oficina, em termos a definir por regulamento do INFARMED [5].   

Existem também medicamentos sujeitos a receita médica especial. Estes 

contêm substâncias classificadas como estupefaciente ou psicotrópico que possam 

dar origem a riscos importantes de abuso medicamentoso, criar toxicodependência ou 

ser utilizados para fins ilegais, ou que possam conter uma substância que se 

considere, por precaução, dever ser incluída nestes termos[5].  
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7.2. Prescrição médica  

 
A Lei nº.11/2012, de 8 de março define que a prescrição de medicamentos 

contendo substâncias activas para as quais existam medicamentos genéricos 

autorizados é efectuada mediante a indicação da denominação comum internacional 

(DCI) ou do nome genérico, forma farmacêutica, dosagem, apresentação e posologia. 

Essa prescrição é feita por via electrónica (FIG. 1), exceto algumas exceções como: 

falência do sistema informático, inadaptação fundamentada do prescritor, previamente 

confirmada e validada anualmente pela respetiva Ordem profissional, prescrição ao 

domicílio prescrição até um máximo de 40 receitas médicas por mês. Nestes casos o 

prescritor deve assinalar, em local próprio da receita médica, a alínea aplicável [9] [10]. 

Em cada receita médica podem ser prescritos até quatro medicamentos 

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

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

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

unitária, nesse caso poderão ser prescritos até quatro na mesma receita [10]. 

Os medicamentos considerados estupefacientes ou substâncias psicotrópicas 

não podem constar numa receita onde sejam prescritos outros medicamentos, bem 

como os produtos incluídos no protocolo da Diabetes Mellitus, pois têm de ser 

faturados no organismo específico (DS no caso do SNS). As receitas de 

medicamentos manipulados também devem vir individualizadas e inclusivamente 

conter a inscrição “manipulado” ou “f.s.a.” para poderem ser faturados no respetivo 

organismo [10]. 

Esta nova lei atribui um maior protagonismo ao utente, permitindo uma melhor 

gestão financeira do mesmo.  

A prescrição inclui, excecionalmente, a DCI, por marca ou indicação do nome 

do titular da AIM nas seguintes situações:  

- Prescrição de medicamento com substância ativa para a qual não exista 

medicamento genérico comparticipado, ou para a qual só exista original de marca e 

licenças;  

- Justificação técnica do prescritor quanto à impossibilidade de substituição do 

medicamento prescrito, sendo apenas admissível nos seguintes casos:  

a) Prescrição de um medicamento com margem ou índice terapêutico estreito, de 

acordo com informação prestada pelo INFARMED, I. P., como por exemplo a 

levotiroxina– devendo o prescritor mencionar: Exceção a) art. 6.º;  

b) Fundada suspeita, previamente reportada ao INFARMED, I. P., de intolerância ou 

reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado 
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por outra denominação comercial – devendo o prescritor mencionar: Exceção b) art. 

6.º - Reação adversa prévia;  

c) Prescrição de medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento 

com duração estimada superior a 28 dias – devendo o prescritor mencionar: Exceção 

c) art. 6.º - Continuidade de tratamento superior a 28 dias.  

Nos casos relativos às alíneas a) e b) o utente não tem o direito de opção, e no caso 

da alínea c), o utente pode optar por um medicamento de preço igual ou inferior ao 

prescrito [10]. 

 
 

7.3. Validação da prescrição médica e direito de opção do 

doente  
 

Existem um conjunto de parâmetros que devem ser avaliados para que a 

receita seja validada, evitando erros que possam por em perigo a vida dos utentes. 

Essa avaliação deve ser feita antes da finalização da dispensa e facturação da 

mesma. Para além desta avaliação, é feita outra triagem para evitar erros que 

culminam na devolução da receita, sem atribuição da comparticipação. Assim, para 

que uma receita seja válida é necessário que inclua determinadas informações, tais 

como: número da receita; local de prescrição (código de barras, vinheta ou carimbo, 

no caso das manuais); identificação do médico prescritor (código de barras ou vinheta, 

no caso das manuais); 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, identificação óptica do grupo CNPEM (Código Nacional para a prescrição 

Electrónica de Medicamentos) ou designação comercial do medicamento; a exceção e a 

alínea correspondente, quando aplicável; identificação do despacho que estabelece o 

regime especial de comparticipação de medicamentos, quando aplicável; data de 

prescrição, assinatura do prescritor e validade.  

Após a dispensa dos medicamentos, o farmacêutico deve assinar, datar e 

carimbar a receita médica após a impressão no verso da receita com os códigos dos 

medicamentos dispensados. A receita é válida pelo prazo de 30 dias a contar da data 

da sua emissão, caso seja não renovável, ou no caso de ser renovável, seis meses 

para cada via, contado desde a data de prescrição, com a indicação “1.ª via”, “2.ª via” 

ou “3.ª via” [11]. 
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No caso dos estupefacientes ou psicotrópicos, o farmacêutico verifica a 

identidade do adquirente e anota o nome, número e data do documento de 

identificação, sendo depois impresso no verso da receita. A farmácia conserva em 

arquivo adequado, pelo período de três anos, uma reprodução em papel ou em 

suporte informático das receitas que incluam medicamentos estupefacientes ou 

psicotrópicos, ordenadas por data de aviamento. 

No acto da dispensa é dado a escolher ao utente qual a marca que pretende, 

presente no mesmo grupo CNPEM do prescrito, sendo informado do que tem o preço 

mais baixo disponível no mercado. Assim, as farmácias devem dispor, no mínimo, três 

medicamentos do mesmo grupo CNPEM, entre os que correspondem aos cinco 

preços mais baixos, devendo dispensar o de menor preço, salvo se for outra a opção 

do doente. Como já foi referido, o utente tem o direito de optar sempre, exceto nos 

casos em que não exista medicamento genérico ou no caso de o médico justificar 

tecnicamente a impossibilidade de troca do medicamento prescrito.  

 

 

FIG. 1 Modelo de receita médica eletrónica  
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7.4. Interpretação, avaliação farmacêutica e possíveis 

interações  
No ato da dispensa o farmacêutico, como profissional de saúde, deve 

assegurar que o utente percebeu o tratamento de forma clara, compreendendo a 

finalidade do tratamento, a importância da adesão e cumprimento da posologia 

prescrita e sendo alertado para possíveis efeitos adversos e interacções. É também 

importante o acompanhamento da terapêutica, permitindo ao farmacêutico identificar 

possíveis problemas relacionados a medicação (PRM) ou reacções adversas a 

medicamentos (RAM). No caso de nova medicação é necessário garantir que não 

ficaram dúvidas. Deve-se entregar a Guia de Tratamento da receita ao doente de 

forma a que este possua um suporte escrito da posologia, ou, se necessário, escrever 

na cartonagem as indicações posológicas.  

O farmacêutico deverá, então, analisar todo o conteúdo da receita. As 

possíveis dúvidas suscitadas por esta análise deverão ser debatidas com os colegas 

de trabalho ou, caso necessário, contactar o médico prescritor.  

 

7.5. Regime de comparticipação de medicamentos  
Existem várias entidades que comparticipam uma percentagem do PVP dos 

medicamentos, mediante uma receita médica. Para cada entidade há um código a 

colocar na zona de prescrição no registro informático da venda, ao qual corresponde 

uma comparticipação definida.  

O Sistema Nacional de Saúde (SNS) é o que abrange o maior número de 

utentes. A comparticipação de medicamentos pelo SNS divide-se em dois regimes: o 

Regime Geral, abrange todos os utentes do SNS e trabalhadores migrantes), no qual 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) e o Regime 

Especial (abrange os pensionistas cujo rendimento total anual não excede 14 vezes o 

salário mínimo nacional, e para o qual se verifica um acréscimo de 5% para o escalão 

A e de 15% para os restantes escalões), identificado pela letra “R” na prescrição. 

Para além da comparticipação pelo SNS, alguns utentes podem usufruir de 

outra comparticipação, parcial ou total, o que constitui uma dupla comparticipação. 

Nestes casos é necessário fotocopiar a receita com o cartão da entidade que o 

comparticipa, apresentado pelo doente. CGD, SAVIDA, SAMS, PT, CTT são exemplos 

dessas comparticipações.  

Os medicamentos destinados a doenças crónicas como doença inflamatória 

intestinal, Lúpus, Paramiloidose ou Alzheimer, por exemplo, estão sujeitos a um 
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regime de comparticipação diferente, desde que explicitada a portaria ou despacho na 

própria receita.  

7.6. Medicamentos genéricos  
 

De acordo com o Estatuto do Medicamento, define-se como medicamento 

genérico o “medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em 

substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o 

medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade 

apropriados”. O medicamento de referência é aquele cuja AIM foi atribuída com base 

na apresentação da documentação completa. O medicamento genérico deve ser 

identificado pela DCI, seguido da dosagem, da forma farmacêutica e da sigla "MG", 

que devem constar no acondicionamento secundário [5].  

Só é possível pedir autorização de comercialização de genéricos passados dez 

anos após a autorização inicial do medicamento de referência, concedida a nível 

nacional ou comunitário. No entanto esse período pode ser alargado se nos primeiros 

oito dos dez anos, o titular da AIM do medicamento de referência tenha obtido uma 

autorização para uma ou mais indicações terapêuticas novas [5].  

Os medicamentos genéricos constituem uma grande contradição para os 

utentes. No estágio pude contactar com diferentes opiniões. Alguns utentes 

mostravam-se muito relutantes na escolha de genéricos, demostrando que existe 

muita contra-informação sobre este assunto, outros simplesmente optavam pelo 

medicamento “de marca”. No entanto, muitos optam pelos genéricos como forma de 

ter acesso a todos os medicamentos que necessitam, optando pelo “mais barato”. Em 

muitas situações tive de explicar o porquê da existência de genéricos, e como 

identificá-los, pois muitos utentes tomavam genéricos sem o saber, tornando mais 

difícil a dispensa dos mesmos, neste novo modo de prescrição por DCI.  

 

7.7. Dispensa de MNSRM e automedicação 
 

Segundo o Despacho n.º 17690/2007, de 23 de Julho, a automedicação é a 

utilização de Medicamentos MNSRM 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. Esta só deve 

ser feita em caso de transtornos menores e autolimitados. A indicação farmacêutica 

torna-se essencial nestes casos. O farmacêutico deve recolher um conjunto de 

informações que permitam identificar o problema, como sintomas (por exemplo, se se 
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trata de dor, se é aguda, constante, ligeira, severa), duração e intensidade, outros 

problemas de saúde, alergias e estado de saúde em geral. De seguida o farmacêutico 

deve ter conhecimento da medicação habitual do doente ou outra que poderá estar a 

fazer no momento, de forma a não haver interacção dos medicamentos habituais com 

o aconselhado, e de forma a detectar RAM’S que possam estar a provocar os 

sintomas. É o caso da tosse em doentes que realizam medicação com IECAS 

(Inibidores da Enzima de Conversão da Angiotensina).  

Após esta primeira fase o farmacêutico é então capaz de aconselhar o melhor 

tratamento para a para tratar/aliviar o sintoma menor, podendo ser de índole 

farmacológica ou não farmacológica. Se for grave o farmacêutico deve encaminhar o 

utente para o médico. 

Se for indicado algum medicamento é necessário garantir que o utente tem a 

informação necessária sobre a posologia, os cuidados especiais a ter com a 

medicação, duração do tratamento, possíveis contra indicações, possíveis reações 

adversas e interações, pois informação inadequada e insuficiente culmina, muitas 

vezes, no mau uso do medicamento, o qual poderá acarretar consequências para a 

saúde dos utentes. Estas ações garantem a efetividade e segurança do medicamento 

dispensado. 

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de realizar alguns 

aconselhamentos para tentar minimizar transtornos que os utentes consideravam 

menores. É muito habitual os utentes recorrerem à automedicação dada a maior 

comodidade e maior rapidez na solução do problema.  

Os casos mais frequentes de automedicação são o uso em sintomas de gripe 

ou constipação, afeções oftálmicas menores, febre, dores de cabeça, piolhos, 

contraceção de emergência, transtornos dermatológicos menores, em casos de dores 

músculo-esqueléticas e uso de suplementos vitamínicos. Os utentes recorrem muitas 

vezes à farmácia antes de se deslocarem ao médico, por ser um serviço rápido e 

gratuito. No entanto, em muitas das situações recomendei a consulta médica, pois 

tratava-se de problemas mais graves.  

 

 

8. DISPENSA DE PSICOTRÓPICOS E 
ESTUPEFACIENTES  

 

Os psicotrópicos e estupefacientes são constituídos por fármacos com ação a 

nível do sistema nervoso central, provocando quase todos, tolerância e dependência. 
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Podem atuar como depressores ou estimulantes, sendo o seu uso limitado a situações 

específicas como doenças psiquiátricas, como analgésicos, em pacientes com dor 

crónica, por exemplo doentes oncológicos, ou antitússicos. 

Desde que sejam usados de forma correta, estas substâncias podem trazer 

muitos benefícios terapêuticos mas, como podem provocar habituação ou 

dependência e efeitos secundários graves, e devido ao elevado risco de uso e abuso 

ilícitos, este tipo de medicamentos sofre um controlo mais rigoroso decorrente de 

legislação específica [12].  

O DL nº 15/93, de 22 de Janeiro, define o regime jurídico aplicável ao tráfico e 

consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, dele constando várias 

tabelas com as substâncias ali abrangidas. Assim, junto com os produtos, os 

fornecedores enviam uma requisição especial, juntamente com a factura. Ao finalizar a 

entrada da encomenda o sistema informático pede o número da requisição. Essas 

requisições são assinadas e carimbadas pelo Diretor Técnico, uma cópia é enviada ao 

fornecedor e a outra é arquivada pela farmácia, assim como o registo de venda dos 

mesmos, durante três anos.  

A dispensa é também controlada, como já foi referido, sendo necessário a 

identificação do requerente e do doente, introduzindo esses dados no sistema 

informático. Na impressão no verso da receita consta o nome do requerente e é 

impresso um duplicado do documento de facturação, sendo anexo a uma cópia da 

receita que é arquivada na farmácia durante três anos.  

 

 

9. MEDICAMENTOS E PRODUTOS MANIPULADOS  

 
Define-se como medicamento manipulado “qualquer fórmula magistral ou 

preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico” e preparado nos Serviços Farmacêuticos Hospitalares ou em Farmácia, 

segundo a receita de um doente específico ou segundo indicações compendiais 

(farmacopeia ou formulários oficiais) [13].  

Estes preparados são importantes para preencher lacunas cuja indústria não é 

capaz de preencher, possibilitando a individualização e direcionamento da terapêutica, 

contornado alguns fatores de variabilidade individual, como hipersensibilidade a 

algumas substâncias.  

A Farmácia Conceição não possui preparação de manipulados pois não tem 

volume de trabalho que justifique a compra das matérias-primas e material necessário. 
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Quando é solicitado um produto manipulado a Farmácia Conceição envia o pedido a 

outra Farmácia que prepara o manipulado e envia-nos através das distribuidoras.  

 

10. OUTROS CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS NA 
FARMÁCIA  

Cada vez mais as farmácias são a porta de entrada para os cuidados de saúde 

dos utentes, não só para dispensa de medicamentos, mas como espaço de promoção 

da saúde. O farmacêutico atua identificando potenciais risco de Saúde Pública, alerta 

para a importância da adesão à terapêutica, educa os utentes para hábitos saudáveis, 

acompanhando o estado de saúde do utente, por exemplo, sensibilizando o utente 

para o controlo de determinados parâmetros fisiológicos e bioquímicos, 

nomeadamente o peso corporal e respetivo Índice de Massa Corporal (IMC), Pressão 

Arterial (PA), Glicémia e Colesterol Total. 

A farmácia Conceição é prestadora dos seguintes serviços: determinação de 

colesterol total, triglicerídeos, ácido úrico e glicose; determinação da pressão arterial e 

pulsação cardíaca; realização de testes de gravidez; determinação de peso corporal, 

altura e IMC; administração de injectáveis intramusculares, subcutâneas e vacinas; 

serviço de podologia e nutrição, realizados por profissionais qualificados.  

 

10.1. Determinação de parâmetros fisiológicos e biológicos  

10.1.1. Medição da Pressão Arterial  

 
A hipertensão arterial (HTA) é uma das doenças mais prevalentes em Portugal 

e, sendo uma doença silenciosa, a maioria dos hipertensos desconhece que têm a 

doença não adotando medidas adequadas de tratamento. A medição da PA é 

essencial para rastreio e para controlo dos doentes que usam terapêutica anti-

hipertensora, podendo evitar assim as lesões de órgãos-alvo associadas a uma 

elevada mortalidade. 

Na Farmácia Conceição a pressão arterial é medida através de um 

esfigmomanómetro e um esteteoscópio devido à sua melhor fidelidade dos resultados. 

O teste deve ser feito em ambiente calmo e o doente deverá descansar alguns 

minutos. Depois de realizado o resultado é registado num cartão e o utente recebe 

aconselhamento mais adequado à sua situação. A interpretação do resultado deverá 

ser feita com base na TABELA 1, tendo também em conta outros fatores endógenos, 

como outras patologias, hereditariedade, e exógenos como o estilo de vida. É de 
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referir que os doentes com insuficiência renal e diabetes têm objetivos terapêuticos 

mais ambiciosos (< 130/80 mmHg) [14].  

É um serviço com muita adesão, predominantemente nos mais idosos mas 

com utentes de todas as faixas etárias.  

A PA pode ser alterada por diversos fatores. Assim. Aquando da medição 

devemos perguntar sempre o historial do utente pois uma PA elevada num indivíduo 

sem diagnóstico, deve ser sempre confirmada. Um valor de PA baixo, num indivíduo 

medicado, recomenda-se uma consulta médica pois pode ser necessário ajustar a 

medicação.  

O farmacêutico tem o dever de informar os utentes sobre os riscos da 

exposição a factores de risco modificáveis, como o estilo de vida, e quando necessário 

indicar acompanhamento médico. Para os utentes medicados é necessário promover 

a adesão a terapêutica, educando também para medidas não farmacológicas.  

Durante o estágio pude acompanhar muitos dos utentes que mediam 

regularmente a PA. Tentei sempre educar para hábitos mais saudáveis, que permitiam 

um melhor controlo deste parâmetro. No entanto, pude perceber a dificuldade que 

alguns sentiam em controlar e o quanto o sistema nervoso pode afetar a PA. Foram 

estes momentos que me aproximaram de muitos utentes e pude perceber o quanto 

eles têm confiança em nós.  

 

TABELA 1. Valores de diagnóstico da hipertensão arterial [14].  

 
 
 
 
 
 
 

10.1.2. Determinação da glicémia  

A Diabetes Mellitus, é uma doença muito comum entre os portugueses. A 

diabetes Tipo II é mais frequente em pessoas mais velhas e, se não controlada, pode 

levar a complicações como retinopatia, nefropatia, entre outras. Assim, é conveniente 

o controlo dos níveis de glicemia para avaliar a eficácia do tratamento farmacológico 

ou para rastreio da doença, principalmente para utentes com história familiar da 

doença ou que têm consciência do estilo de vida pouco saudável que praticam. 

Este parâmetro deve ser determinado em jejum ou, ocasionalmente, após duas 

horas sem comer. A tabela 2 permite ajudar a interpretar os resultados obtidos após a 

Categoria  PAS (mmHg)  PAD (mmHg)  

Óptima  < 120 e  < 80  

Normal  120-129 e/ou  80-84  

Normal elevada  130-139 e/ou  85-89  

Grau 1  140-159 e/ou  90-95  

Grau 2  160-179 e/ou  100-109  

Grau 3  ≥ 180 e/ou  ≥ 110  

Sistolica isolada  ≥ 140 e  < 90  
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medição, orientando o aconselhamento no sentido de incentivar a prática de medidas 

não farmacológicas ou de encaminhar o doente para o médico.  

A determinação da glicémia na Farmácia Conceição é feita com o aparelho 

FreeStyle ® Lite, utilizando sangue capilar como amostra.  

 
TABELA 2. Valores de diagnóstico de Diabetes Mellitus [15].   
 
 

Classificação  Glicémia de jejum 
(mg/dl) 

Glicémia pós-
prandeal (mg/dl) 

Diabetes Mellitus  > 126 > 200 

Anomalia de 
tolerância à glucose  

< 126 160 < [glucose]< 220 

Anomalia da 
glicémia de jejum  

110 < [glucose]< 126 < 160 

 

 

10.1.3. Determinação do perfil lipídico  

 
As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em Portugal. 

A monotorização do perfil lipídico é essencial para rastreio do risco de doenças 

cardiovascularer. O colesterol é considerado um “inimigo silencioso”, pois não 

apresenta sintomas, mas é um dos factores mais importantes para o desenvolvimento 

de doença cardiovascular.  

Um perfil lipídico elevado contribui para a formação da placa aterosclerótica, 

que culmina no estreitamento dos vasos sanguíneos, aumentando a suscetibilidade 

para eventos cardiovasculares. Por outro lado, os triglicerídeos elevados podem 

despoletar outras patologias agudas potencialmente fatais, como pancreatites.  

A determinação do colesterol poderá ser efetuada a qualquer hora do dia dado 

que a ingestão de alimentos apenas influencia ligeiramente os valores. No caso dos 

triglicerídeos estes são mais afectados pela dieta, logo convém que a determinação 

seja feita em jejum. Existem diversos fármacos (alopurinol, diuréticos tiazídicos, 

contracetivos orais, eritromicina) que podem influenciar os níveis de colesterol, sendo 

importante perguntar ao utente sobre a medicação que faz, aquando da medição, para 

melhor interpretar os resultados.  

O aparelho utilizado na farmácia é o Reflotron®, utilizando sangue capilar 

introduzido em tiras, como amostra.  

Ao longo do estágio pude acompanhar alguns utentes que solicitavam a 

determinação deste parâmetro para controlar ou prevenir os níveis de lípidos. Para 

além de praticar a execução do teste, pude ainda aconselhar os utentes para hábitos 

mais saudáveis, frisando as medidas não farmacológicas que podem melhorar o perfil 
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lipídico, e explicando a importância da adesão à terapêutica no caso dos utentes com 

terapia farmacológica. Os resultados são colocados num cartão para que se puder 

analisar a evolução do doente.  

Com esta pequena amostra pude verificar que realmente o risco cardiovascular 

da população portuguesa é grande e que o rastreio é uma medida crucial de Saúde 

Pública.  

TABELA 3. Valores de referência para diagnóstico de dislipidémias [15].   

Categoria Colesterol total Triglicerídeos 

Desejável   < 200 <150 

Risco moderado 200-239 150-199 

Risco elevado  >240 >200 

 
 
 
 

10.1.4. Teste de gravidez  

 
Os testes de gravidez efetuados ou dispensados na Farmácia da Conceição 

são o clearblue® e o  Bioteste HCG®. Normalmente o teste é dispensado para as 

utentes fazerem em casa. O teste consiste num imunoensaio cromatográfico para a 

deteção qualitativa da Hormona Gonadotrofina Coriónica humana (hCG) na urina em 

concentrações superiores a 20 mUI/ml. É uma glicoproteína de baixo peso molecular 

produzida pela placenta detetada na urina 7-9 dias após a conceção, atingindo os 

seus níveis mais elevados entre o segundo e terceiro mês de gravidez. O teste é mais 

fiável usando a primeira urina da manhã devido a uma maior concentração da 

hormona, em frasco esterilizado para análise.   

A validade do teste depende do aparecimento de uma banda vertical na zona 

do controlo (C) e, se positivo, uma banda vertical também na zona de teste (T). No 

caso de um resultado negativo, só aparecerá a banda na zona do controlo e o teste 

deverá ser repetido uma vez que, no início da gravidez, a hormona poderá não ser 

imediatamente excretada em concentrações detetáveis.  

 Foi na venda de um teste de gravidez que tive uma das experiências 

mais marcantes do estágio. Um dia depois de vender um teste a um jovem, dirge-se o 

casal à farmácia para a dispensa de um Folicil®. Reconhecendo-me do dia anterior o 

casal mostra-me a ecografia, confirmando a gravidez. Disseram que queriam-me 

apresentar o filho e que, de certo modo fiz parte da boa notícia. Este momento 

comoveu-me pela simpatia e carinho do casal.  
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10.1.5. Determinação do ácido úrico  

A concentração do ácido úrico no sangue varia conforme certos fatores: sexo, 

dieta origem étnica, perfil genético e gravidez. Os níveis encontram-se aumentados 

nas seguintes situações: gota, calculose, insuficiência renal, linfomas, nefropatia úrica, 

ingestão alcoólica, obesidade, HTA, hiperlipidemia, entre outros. A grande ingestão de 

carnes pela população portuguesa é um factor de risco.  

O teste deve ser feito em jejum, realizdo pelo aparelho Reflotron®, semelhante 

à medição do colesterol.  

 

10.1.6 Outros parâmetros  

Na Farmácia Conceição é ainda possível avaliar o peso, altura e IMC (Índice de 

Massa Corporal), através da balança eletrónica na zona de atendimento ao público.  

 

 

10.2. Farmacovigilância  
 

A farmacovigilância visa o acompanhamento do desempenho dos 

medicamentos que já estão no mercado, através da deteção, avaliação e prevenção 

de RAM. 

Durante o estágio não me deparei com nenhum caso em que tenha sido 

necessário reportar ao Infarmed nenhum caso de RAM.  
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11. CONCLUSÃO 

Durante seis meses cresci muito a nível pessoal e profissional. A Farmácia 

Conceição foi uma boa escola para preparação do meu futuro profissional. Aprendi 

não só a nível científico mas, também, a nível pessoal e social a melhor interagir com 

os utentes.  

Neste estágio compreendi a importância do papel do farmacêutico numa 

farmácia comunitária. Os utentes muitas vezes encontram-se num estado fragilizado 

confundido medicação, ou tendo muitas dúvidas. São nos pequenos pormenores que 

a classe farmacêutica se distingue dos outros profissionais de saúde. Uma simples 

alteração do layout da caixa significava a desconfiança no medicamento, muitas vezes 

só acalmada com o aconselhamento do farmacêutico. Para esta confiança dos utentes 

é necessário nunca descuidar no atendimento.  

Na vida profissional tenciono continuar a aperfeiçoar os meus conhecimentos 

tornando-me numa melhor profissional.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 
 

Instalações da Farmácia Conceição 

  

 
A. Balcão de Atendimento     B. Balcão de Atendimento 

 

 

 C. Área de receção de encomendas  D. Armário de psicotrópicos e 

estupefacientes  
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E. Frigorifico    F. Zona reservada à Dermocosmética 

 

 

 

G. Armazenamento de 

medicamentos em stock 

 H. Armazenamento de 

medicamentos em stock em gavetas 
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ANEXO 2 

Fatura que acompanha as encomendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


