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Introdução  
 

O estágio em Farmácia Comunitária surge no âmbito do Metrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e oferece a 

oportunidade de colocar em prática os conhecimentos e competências adquiridas ao longo 

do mesmo. Trata-se de uma etapa crucial na formação do farmacêutico como profissional de 

saúde, pois representa o primeiro contato com a atividade profissional, proporciona o 

estabelecimento de relações com outros profissionais de saúde e o desenvolvimento de 

conhecimentos, práticas e técnicas necessários para a entrada no mercado de trabalho. 

O meu estágio decorreu na Farmácia Fernandes Machado, em Santo Tirso, entre os 

meses de Junho e Novembro de 2013.  

Com este relatório pretendo expor, de uma forma geral, o meu dia-a-dia na farmácia, os 

conhecimentos que adquiri, as situações vividas, a forma como o farmacêutico deve agir 

para prestar um bom aconselhamento e descrever ainda um pouco daquilo que foi a minha 

experiência ao longo destes 6 meses de estágio em Farmácia Comunitária. 
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Farmácia Fernandes Machado  

Apresentação  

A farmácia Fernandes Machado localiza-se no concelho e cidade de Santo Tirso, da qual 

a freguesia onde moro, Vila das Aves, faz parte. Foi esse, aliás, o principal motivante da 

minha escolha pois, após os últimos anos de curso terem sido passados fora da minha 

residência, quis o apoio e conforto de casa nesta etapa final do mestrado. 

 A propriedade e direção técnica da Farmácia Fernandes Machado são da 

responsabilidade do Dr. Carlos Ribeiro e a restante equipa técnica é constituída por 4 

farmacêuticos - a Dra. Carla (farmacêutica adjunta e minha orientadora de estágio), a Dra. 

Ana Luísa, a Dra Ana Isabel e o Dr Diogo Neto - e por um técnico de farmácia, Sérgio 

Sousa. Ao longo dos meus 6 meses de estágio contei com a disponibilidade de todos os 

colaboradores da farmácia que, para além de auxiliarem a minha integração no dia-a-dia da 

farmácia, de uma forma exemplar e altruísta foram capazes de me transmitir conhecimentos 

e mesmo habilidades técnicas e conhecimentos teóricos necessários à rotina farmacêutica. 

Organização do espaço físico e funcional da farmácia 

Para que a farmácia funcione de forma adequada é necessário uma boa organização do 

espaço interior, de forma a facilitar o trabalho da equipa e, por conseguinte, potenciar uma 

boa prestação de serviços aos utentes. Quanto ao espaço físico, a Farmácia Fernandes 

Machado apresenta-se numa posição privilegiada dada a recente mudança para novas 

instalações. Encontra-se atualmente dividida da seguinte forma: 

• Espaço de receção de encomendas – além do espaço para a receção das 

encomendas também é nesta área que se encontra o frigorífico e o armazenamento 

principal dos medicamentos, o que é, a meu ver, uma excelente opção de organização 

pois o armazenamento torna-se mais fácil e prático.  

• Espaços de armazém – na farmácia estão presentes os dois tipos de armazéns, o 

armazém primário que se destina a armazenar o stock ativo (medicamentos e produtos 

necessários ao consumo corrente dos utentes) e o armazém secundário onde é 

guardado o stock passivo (excedentes dos produtos, produtos sazonais que não se 

encontram na época de venda e/ou produtos com pouca saída). 

• Laboratório com suporte bibliográfico - destinado à preparação de fórmulas 

magistrais e oficinais e está aprovisionado com os materiais e matérias-primas 

legalmente exigidos para a preparação dos mesmos. Dispõe de uma pequena biblioteca 
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composta pelos livros de presença obrigatória, como o Simposium Terapêutico, Index 

Merck, Formulário Galénico Português e as Farmacopeias. 

• Gabinete do diretor técnico – local onde se procede à gestão técnica e financeira da 

farmácia pelo Dr. Carlos. Para além de dispor de documentação bibliográfica de apoio 

(da atividade farmacêutica e jurídica) este espaço é igualmente utilizado para o arquivo 

de documentos que dizem respeito à faturação da farmácia, de requisições de 

estupefacientes e benzodiazepinas, notas de devolução e crédito, análises semanais da 

temperatura e humidade na farmácia, entre outros documentos que a farmácia é 

legalmente obrigada a salvaguardar durante determinados períodos de tempo. 

• Sala de atendimento ao público - onde o utente é recebido para um atendimento 

personalizado por parte dos profissionais da farmácia.  

• Gabinetes personalizados (3) - dois destes gabinetes são adjacentes à zona de 

atendimento ao público, um deles é usado para a determinação de parâmetros 

bioquímicos e o segundo para serviços de aconselhamento individualizado e 

administração de injetáveis. O terceiro gabinete é contíguo ao armazém e é 

regularmente usado para programas de rastreio auditivo ou outras ações promovidas 

pela farmácia, como o aconselhamento dermocosmético.  

• Gabinete de conferência do receituário- onde se procede à avaliação e correção do 

receituário. Neste espaço são arquivados os documentos de suporte à conferência 

(decretos-lei, circulares informativas, publicações em Diário da República, …) e 

encontra-se provido de bibliografia adicional de suporte, nomeadamente o prontuário 

terapêutico, literatura e catálogos sobre os produtos de dermocosmética, de uso 

veterinário, ortopédico, buco-dentários, entre outros. 

• Instalações sanitárias (2) - uma adaptada a deficientes para uso do público geral e 

outra localizada na sala de repouso, para uso do pessoal. 

• Sala de repouso – constituída por uma cozinha, cacifos individuais, casa de banho e 

cama desdobrável, para uso restrito dos colaboradores da farmácia. 

Tal como estava previsto no programa do estágio, ao longo do mesmo fui 

sucessivamente contactando com as realidades e operações indispensáveis a um correto e 

viável funcionamento da farmácia. No próximo capítulo deste relatório tentarei, de forma 

sucinta, e realçando os aspetos mais importantes, descrever o percurso evolutivo do meu 

estágio, desde o seu passo inicial com a receção das encomendas até àquela que é a 

atividade-chave do farmacêutico: o atendimento ao público. 
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A rotina na farmácia  

Todo e qualquer colaborador de uma farmácia sabe que um dos aspetos mais 

fundamentais para o seu correto funcionamento é a utilização de um sistema informático. A 

Farmácia Fernandes Machado utiliza o Sifarma 2000® (Sf2000). Trata-se de uma ferramenta 

de trabalho essencial, a qual permite executar uma variedade enorme de tarefas, tais como 

gestão de stocks, gestão de prazos de validade, consultar/criar fichas de produtos, gestão 

de utentes, informatização e otimização da parte administrativa do atendimento ao público, 

faturação mensal, entre outras. 

As primeiras tarefas que desempenhei neste estágio, e com as quais contactei 

inicialmente com este sistema informático, foram a receção e conferência de encomendas e 

o seu posterior armazenamento.  

Receção e conferência de encomendas  

A receção de encomendas é necessária para garantir que os produtos e as quantidades 

encomendadas pela farmácia estão de acordo com o que é enviado pelo fornecedor e com o 

que está descriminado na fatura. Este foi o primeiro trabalho que realizei na farmácia e no 

qual mais rapidamente me tornei autónoma. A chegada dos contentores é acompanhado da 

respetiva fatura e os passos essenciais, no Sf2000, para uma correção receção são: 

1) Selecionar o fornecedor, inserir o número da fatura e o seu preço final; 

2) Leitura ótica dos códigos de barras dos produtos enviados ou, alternativamente, por 

inserção manual do seu CNP. Os produtos a armazenar no frio são tratados em 

primeiro para assegurar que não há perda de qualidade dos mesmos. Nesta etapa deve 

ser prestada atenção ao prazo de validade do produto, pois caso seja inferior ao 

marcado no sistema informático deverá ser atualizado, a integridade das embalagens 

deverá ser avaliada e os preços (PVA/PVP) conferidos com base no valor descrito na 

fatura. Quando os produtos não têm PVP marcado o mesmo é introduzido no sistema 

informático de acordo com o seu IVA e a margem de lucro da farmácia; 

3) Verificação do preço e número de unidades na fatura; 

4) Conferência dos produtos que não foram entregues e a sua transferência para uma 

nova encomenda de outro fornecedor. Ao intercalar o fornecedor principal das encomendas 

diárias é potenciada a probabilidade de serem recebidos os produtos/medicamentos que se 

encontrem temporariamente indisponíveis. Após estes passos, dá-se por terminada a 

receção da encomenda e a fatura original e impressão confirmativa da receção da 

encomenda são assinadas e colocadas junto das restantes faturas do mesmo fornecedor. 
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Armazenamento 

O armazenamento dos medicamentos segue-se à sua receção e foi, a meu ver, uma das 

etapas iniciais mais importantes no estágio. Isto porque é uma forma prática de perceber o 

sistema organizativo da farmácia quanto ao local de armazenamento dos medicamentos, o 

que se revelará essencial na posterior etapa da sua dispensa. Na Farmácia Fernandes 

Machado os medicamentos estão organizados por ordem alfabética e funcional. Os 

medicamentos chamados “de marca” e os genéricos estão armazenados em gavetas 

deslizantes e estão alfabeticamente organizados pelo nome comercial ou pela Denominação 

Comum Internacional, respetivamente. Os injetáveis e psicotrópicos estão igualmente 

localizados em gavetas, se bem que separadamente. Os xaropes, soluções e granulados 

são armazenados em prateleiras igualmente deslizantes, tal como os produtos de uso 

externo e as ampolas bebíveis. Num armário adjacente estão reservadas gavetas para o 

armazenamento de gotas, supositório, comprimidos e óvulos vaginais. Existe ainda um 

armário onde são guardados os produtos de protocolo e um frigorífico para os 

medicamentos cuja conservação requer baixas temperaturas. 

Foi também o primeiro contacto que tive com muitos medicamentos e dispositivos 

médicos, entre outros produtos vendido na farmácia, que até então desconhecia. Por esse 

motivo tornou-se um pouco intimidante pois apercebi-me que muita teoria acerca dos 

diferentes medicamentos, que outrora dominei, estava agora um pouco esquecida e que, 

além disso, existiam mesmo fármacos cuja existência desconhecia. Senti, como tal, 

necessidade de rever e adquirir novos conhecimentos, tendo para tal recorrido a bibliografia 

como as aulas teóricas que frequentei durante o curso, os folhetos informativos que 

acompanhavam os medicamentos, requisitei ao INFARMED um prontuário terapêutico que 

fui lendo, dependendo das necessidades e, além disso, apercebi-me que o Sf2000 era um 

excelente aliado para a aquisição de informação. Através dele pude consultar informação 

revelante acerca dos medicamentos como a sua indicação terapêutica, posologia, 

contraindicações, efeitos adversos, precauções, entre outros.  

Um dos aspetos lógicos a ter em consideração no armazenamento dos medicamentos é 

que o mesmo deve ser feito de modo a permitir um acesso mais fácil aos medicamentos 

cujo prazo de validade expira mais cedo.  

Realização e gestão de encomendas  

Durante os primeiros dois meses de estágio não realizei atendimento ao público, no 

entanto aprendi bastante acerca do funcionamento interno da farmácia, inclusive da forma 

como se processavam as encomendas. O Dr. Carlos explicou-me que o Sf2000 gera 
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automaticamente as encomendas diárias tendo como base o stock mínimo e máximo de 

cada medicamento/produto presente na farmácia. Quando o stock mínimo é atingido é 

gerada uma encomenda para que o stock máximo seja reposto, tendo em consideração o 

fornecedor preferencial. Esta reposição do stock dá origem a uma encomenda diária, sendo 

que a mesma é pedida ao fornecedor principal duas vezes por dia, uma ao fim da manhã e 

outra ao fim da tarde.  

Além disso pode ser “forçada” a encomenda de medicamentos/produtos que sejam 

necessários em maior quantidade ou que, por exemplo, não estão habitualmente presentes 

na farmácia. Existe ainda a possibilidade de serem realizadas encomendas diretas, 

bastando os colaboradores entrarem em contato direto com o distribuidor, por via telefónica, 

e requisitarem o envio dos medicamentos. Na Farmácia Fernandes Machado os principais 

fornecedores são a Alliance Healthcare e a Cooprofar. A Alliance está definida como sendo 

o principal fornecedor, sendo que os medicamentos de uso humanos vendidos na farmácia 

são, na sua maioria, originários dos armazéns deste distribuidor. No entanto, nos demais 

produtos - como alguns MNSRM, produtos cosméticos e de higiene corporal (PCHC), 

medicamentos de uso veterinário, dispositivos médicos, entre outros) - o preço é, 

frequentemente, mais competitivo na Cooprofar, pelo que também são feitas encomendas 

diárias a este fornecedor. No entanto, tal como o Dr. Carlos me explicou, deve ser sempre 

feita uma análise dos volumes pedidos à Cooprofar e verificar, através do “Correio 

Eletrónico aos Fornecedores” (ferramenta disponível no Sf2000) se o preço é realmente 

mais económico, pois a Farmácia poderá perder vantagens económicas caso diminua o 

número de pedidos à Alliance.  

Além dos distribuidores grossistas a farmácia também efetuava, pontualmente, 

encomendas diretas aos laboratórios, após estabelecimento das condições de compra e 

venda com um delegado de informação médica. Este tipo de compra tem importância do 

ponto de vista económico, já que é possível a negociação e atribuição de descontos 

financeiros e comerciais que permitem à farmácia o aumento da sua margem de 

comercialização, sendo essa, precisamente, a vantagem deste tipo de compras. 

Margens de comercialização 

O PVP de MSRM comercializados em Portugal é calculado sob o PVA+IVA acrescendo a 

margem de comercialização, a qual está estabelecida pelo Ministério da Economia e do 

Emprego por escalões. O PVP é assim calculado de forma fixa por uma fórmula matemática 

caraterística desse escalão [1]. Como tal o PVP dos medicamentos já vem descriminado na 

fatura e embalagem externa do medicamento, pelo que não pode ser alterável. No entanto 

os restantes produtos/medicamentos comercializados na farmácia o PVP é calculado 
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durante a receção da encomenda, sendo que as margens variam de acordo com a categoria 

do produto e respetivo IVA. 

Controlos  

1) Prazo de validade   

O controlo dos prazos de validade dos produtos é um dos mais importantes na farmácia e 

no qual participei ativamente. O Sf2000 é a principal ferramenta usada pois permite, quer 

diariamente, aquando da receção de encomendas, quer mensalmente, com a impressão de 

listagens baseadas no prazo de validade, o controlo da validade dos produtos disponíveis 

em stock. Todos os meses é impressa uma listagem na qual constam os produtos cuja 

validade expira nos próximos 3 meses, sendo posteriormente feita a conferência e recolha 

dos mesmos, os quais são posteriormente devolvidos aos respetivos fornecedores. 

2) Temperatura e humidade 

Um outro parâmetro importante, para garantir a qualidade dos produtos aquando da sua 

dispensa, é a garantia de que os locais de armazenamento se encontrem em condições de 

temperatura e humidade inferiores a 25ºC e a 60%, respetivamente, e protegidos da luz 

solar direta. Estes valores são monitorizados de uma forma contínua por termohigrómetros, 

e respetivas sondas, instalados em vários pontos da farmácia. Semanalmente estes valores 

são analisados e extraídos, com recurso ao software do aparelho, sendo depois imprimidos 

e arquivados durante 3 anos na farmácia. 

A situação dos “rateados” 

Nota: Em farmácia comunitária quando um medicamento é entregue em quantidades 

inferiores às pedidas pela farmácia, este vem assinalado na fatura com um “R”, 

indicando que se trata de um medicamento rateado. 

Um problema cada vez mais comum nas farmácias portuguesas é a falta, ou dificuldade 

de obtenção, de medicamentos específicos que frequentemente se encontram indisponíveis 

ou temporariamente esgotados e cuja distribuição às farmácias chega a ser controlada às 

unidades pelos armazenistas. Na “gíria farmacêutica” estes começaram a ser chamados de 

medicamentos “rateados”, muitos dos quais apresentam caráter vital para a população, 

como são caso de alguns antiasmáticos, antidepressivos ou anticoagulantes. Os motivos 

pelos quais tal acontece podem ser vários, estando relacionados com fatores económicos. 

Na Farmácia Fernandes Machado assisti frequentemente à tentativa de amenização 

deste problema. A farmácia dispõe de uma zona de armazém específica para estes 

medicamentos, a qual esteve sempre razoavelmente bem abastecida. Isto porque quer o 
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Sérgio que o Dr. Carlos estavam frequentemente a requisitar o envio destes medicamentes 

de forma a suplantar as necessidades dos seus utentes. Penso que para além da vantagem 

óbvia de responder às necessidades da população esta preocupação também é importante 

na fidelização dos utentes, pois estes sabem que podem contar com a farmácia para a 

obtenção de medicamento que noutras farmácias teriam dificuldades em adquirir.  

Preparação de medicamentos manipulados 

Medicamento manipulado (MM) define-se como qualquer fórmula ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico [3], seguindo as 

indicações de um médico prescritor (fórmula magistral) ou o compêndio de uma farmacopeia 

ou de um formulário oficial (fórmula oficinal) [4]. 

A preparação de medicamentos sempre foi uma atividade puramente farmacêutica e, 

apesar do seu uso ter diminuído consideravelmente, continua a ser importante no 

preenchimento de lacunas da Indústria Farmacêutica. A personalização da terapêutica, o 

uso de associações inexistentes no mercado, a flexibilidade de dosagens ou mesma a 

comercialização de medicamentos que a indústria não oferece, dada a falta de rentabilidade 

económica, são algumas das vantagens que o MM oferece. 

Após a publicação do Despacho n.º 18694/2010 de 16 de Dezembro os MM passaram a 

ser comparticipados em 30%. No entanto só são objeto de comparticipação os MM cuja 

substâncias ativas e formas farmacêuticas se encontram publicados no anexo do respetivo 

despacho e respeitam as condições do mesmo [5]. Apesar da baixa procura destes produtos 

e de a Farmácia Fernandes Machado apenas preparar manipulados de uso externo, tive a 

oportunidade de participar na preparação de dois medicamentos manipulados. 

1) Solução Alcoólica de ácido Bórico à Saturação  

O ácido bórico tem atividade bacteriostática e fungistática, sendo esta solução indicada 

para o tratamento tópico de otites externas, podendo ser também utilizada em otites médias 

crónicos ou no pós-cirúrgico. Trata-se de uma formulação descrita no Formulário Galénico 

Português que no entanto tem caído em desuso. A solução é de uso auricular e a posologia 

recomendada é de 3-6 gotas aplicadas durante 5 minutos, com repetição a cada 2-3horas, 

durante 7 a 10 dias. O prazo de validade após abertura é de 2 meses [6]. 

2) Tópico para peladas 

Trata-se de uma solução de uso externo composta por éter, álcool 96% e xilol em partes 

iguais e é usada principalmente na alopécia. O seu mecanismo de ação deve-se à ação 

rubefaciente da solução, a qual irá promover uma chamada de sangue ao local e, assim, 
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promover o crescimento capilar. A posologia é variável e deverá ser recomendada pelo 

médico prescritor. O prazo de validade após abertura é de 6 meses. 

Um aspeto agradável na preparação dos manipulados foi verificar que os procedimentos 

ético-legais decorrentes da sua manipulação eram exatamente iguais aos aprendidos e 

praticados nas aulas práticas de Tecnologia Farmacêutica. Assistir e participar no 

preenchimento da ficha de preparação, no cálculo do PVP e na rotulagem do MM fez-me 

recordar estas aulas, tendo-me sentido bem preparada para a sua realização. 

Preparação para a dispensa de medicamentos 

Após o primeiro mês de estágio, além das tarefas que realizava habitualmente, quis 

preparar-me, do ponto de vista teórico e legal, para o atendimento ao público. Inicialmente 

comecei por ler o manual de funcionamento do Sf2000 e, quando o computador da zona de 

receção de encomendas estava disponível, a leitura era acompanhada da exploração deste 

programa, como proceder à dispensa, quais menus utilizar, como era feita a gestão dos 

utentes, como realizar e regularizar vendas suspensas e a crédito, etc.  

Também li toda a documentação necessária à dispensa e receituário. Desta forma 

preparei-me para ler e interpretar corretamente as receitas manuais e informatizadas, saber 

quando as receitas estavam incorretamente preenchidas, quais os motivos para não aceitar 

as prescrições médicas, quais os modelos de receitas e até que datas podiam ser aceites, 

quando o utente podia optar por um genérico ou quando as exceções deviam ser ativadas, 

quais as trocas permitidas e em que situações, quais os organismos comparticipantes, que 

tipo de produtos deveriam estar isolados na receita médica, entre outros. Tal foi possível 

porque a Dra Carla, minha monitora de estágio, desde logo me forneceu toda a 

documentação que regula a cedência do medicamento. Além disso, durante este período, 

entraram em vigor alterações na prescrição pelo que foi necessário manter-me atualizada 

lendo as novas circulares informativas e decretos-lei que chegavam à farmácia. 

Depois comecei a assistir e acompanhar durante algum tempo os atendimentos 

efetuados pela Dra Carla e depois pelos restantes colegas, na tentativa de adquirir os 

conhecimentos e atitudes necessárias para eu própria proceder a uma correta dispensa. 

Cerca de 2 meses após ter iniciado o estágio eu própria iniciei essa atividade, com a 

permissão do Dr. Carlos e sempre acompanhada e apoiada por todos os colegas. 
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Atendimento ao público 

 
O atendimento ao público é a principal e mais compensadora atividade farmacêutica. No 

entanto para que seja corretamente realizado existe uma série de conhecimentos que 

necessitam de estar bem enraizados no profissional de saúde, sejam eles ao nível do 

conhecimento dos fármacos, da Indicação Farmacêutica (IF), do processamento do 

receituário, entre outros. Inicialmente senti que tudo era novo e deparei-me obviamente com 

alguns problemas, nomeadamente alguma dificuldade na IF, na interpretação da prescrição, 

na aplicação das exceções e respetiva legislação, entre outros.  

 No entanto, com o passar do tempo fui ganhando confiança, quer através da observação 

dos esclarecimentos prestados pelos restantes farmacêutico, pela recorrência das situações 

ou pelo aumento do meu conhecimento dos recursos disponibilizados pelo Sf2000 os quais, 

no seu conjunto, me permitiram tornar mais autónoma.  

Aviamento da prescrição médica 

Durante o aviamento da prescrição médica o farmacêutico deverá verificar se a 

prescrição cumpre os seguintes itens: nome, número de utente, sistema de saúde, 

medicamento (substância ativa, forma farmacêutica, dimensão e número de embalagens), 

posologia e dosagem adequadas, data e assinatura do médico prescritor. A receita só pode 

ser aviada quando todos estes parâmetros forem conferidos e se encontrarem em 

conformidade com a legislação. Quando alguma anomalia é detetada a receita não deve ser 

aviada. Caso contrário a atendimento prossegue com o diálogo entre o farmacêutico e 

utente e a posterior dispensa do medicamento. 

Ato farmacêutico 

A dispensa de medicamentos reveste-se de uma grande responsabilidade para o 

farmacêutico que, como profissional do medicamento, deve certificar-se da eficácia, 

segurança e qualidade do medicamento que está a fornecer. Como tal deve verificar se 

existem incompatibilidades ou contraindicações decorrentes da medicação ou se está a 

ocorrer a duplicação da terapêutica. Além disso ao utente deverá ser dispensada toda a 

informação necessária acerca da sua terapêutica: o seu objetivo, posologia, duração do 

tratamento, modo de administração e intervalo entre doses, possíveis reações adversas, 

modo de conservação, entre outras indicações que se revelem pertinentes [7]. 

Em situações de tratamentos de longa duração, o acompanhamento do doente é 

igualmente importante devendo verificar-se a adesão à terapêutica, a existência de 

problemas de segurança/dúvidas por parte do doente e reforçar as indicações de posologia. 
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É importante que o doente perceba a importância de aderir corretamente à terapêutica para 

garantir que esta apresente os resultados esperados [7]. Uma vez que o aconselhamento 

terapêutico se encontra mais facilmente acessível ao utente na farmácia e de muitas vezes 

existir uma relação de proximidade e confiança entre o utente e o farmacêutico justificam o 

acompanhamento terapêutico nas farmácias. 

Dispensa de medicamentos  

De seguida, na entrega dos medicamentos, estes devem ser conferidos com o utente, de 

forma a não ocorrer qualquer tipo de equívocos de ambas as partes. Além disso devem ser 

aconselhadas medidas não farmacológicas, de forma a colmatar as necessidades detetadas 

e, sempre que necessário, a informação prestada durante e após a entrevista deverá ser 

reforçada através da comunicação escrita. No final do aconselhamento é fundamental que o 

farmacêutico fique com a perceção de que o utente ficou sem dúvidas em relação ao bom 

cumprimento da terapêutica. Desta forma, pretende-se aumentar o conhecimento e a 

adesão à terapêutica por parte dos utentes e assim diminuir eventuais resultados negativos 

da medicação [8].  

 
  

 

 

Tal como previsto pelo Código Deontológico da profissão, a vocação primária da farmácia 

comunitária é participar na promoção do bem-estar e qualidade de vida do utente. É dever 

do farmacêutico criar o espaço necessário para o esclarecimento de possíveis dúvidas, para 

a dispensa de medicamentos com segurança, a otimização da terapêutica e prestar 

aconselhamento sempre que necessário. No entanto, não só ao profissionalismo se refere 

este princípio. Tratando-se de uma profissão de contacto próximo com o utente também é 

importante a parte humanitária desta relação, sendo importante que o farmacêutico 

demonstre a sensibilidade necessária para lidar com o utente, adotando o seu discurso ao 

ouvinte e de, muito frequentemente saber ouvi-lo e, sempre que possível, reconfortá-lo. 

Apesar do meu caráter ligeiramente introvertido nunca me senti incomodada por ouvir e 

trocar ideias ou opiniões com os utentes. Acho que é este aspeto mais social da profissão 

aquilo que a torna diferente e mais interessante. E sem dúvida que a simpatia, honestidade 

e a capacidade de ouvir e reconfortar os utentes são as caraterísticas que estes mais 

procuram quando elegem a sua farmácia habitual, pelo que este tipo de relacionamento 

apresenta-se como mutualmente vantajoso, 

 

“O exercício da atividade farmacêutica tem como objetivo essencial a pessoa do doente”. 
Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos [8]
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Indicação Farmacêutica [2,7] 

No que diz respeito à acessibilidade e disponibilidade a farmácia é um espaço de saúde 

privilegiado, onde o utente pode espontaneamente solicitar aconselhamento gratuito a 

qualquer momento. Como tal a indicação farmacêutica (IF) representa uma das vantagens 

mais fundamentais que a farmácia pode oferecer à população. 

A IF consiste no aconselhamento ao utente, que poderá levar à dispensa de um MNSRM, 

ou de outro produto, e/ou à indicação de medidas não farmacológicas com o objetivo de 

resolução de um transtorno minor ou da melhoria da eficácia da farmacoterapia já em curso. 

Se bem realizada a IF, à semelhança da automedicação, tem a vantagem de resolver 

problemas de saúde menores sem que seja necessário o recurso a outros profissionais de 

saúde, não sobrecarregando os sistemas de saúde e poupando tempo ao utente. No 

entanto pressupõe um bom conhecimento da situação que originou a ida à farmácia e é 

aconselhado para situações de carácter agudo, sintomas ligeiros e/ou por curtos períodos 

de tempo, devendo o utente ser esclarecido nesse sentido.  

Assim sendo, a primeira etapa deverá ser a recolha de informação, pelo que o 

farmacêutico deverá dialogar com o utente, com o objetivo de recolher o máximo de dados 

possíveis, relativos aos sintomas e sinais que o utente apresenta, à existência de 

farmacoterapia em curso, à história médica do utente, aos seus antecedentes familiares e 

hábitos sociais. Após reunidos estes dados, o farmacêutico poderá prosseguir com a 

indicação ou, no caso de se justificar, a derivação ao médico. A IF, no entanto, não termina 

obrigatoriamente com a dispensa de um produto, podendo ocorrer apenas um 

aconselhamento, seja ele relativo à farmacoterapia do utente ou a outras medidas não 

farmacológicas. No caso de ser dispensado um MNSRM o farmacêutico deverá fornecer 

informação oral e escrita acerca da sua correta utilização e o utente deverá usá-lo 

exclusivamente na situação prevista, devendo ser responsabilidade caso a utilização não 

esteja conforme as instruções do farmacêutico. 

Durante o estágio a IF foi a atividade da responsabilidade do farmacêutico em que senti 

maiores dificuldades. O percurso académico prepara-nos até certo ponto para a prática 

farmacêutica, mas nada substitui a experiência profissional e o conhecimento dos MNSRM e 

restantes produtos disponibilizados pela farmácia. Por esse motivo, quando iniciei o 

atendimento ao público recorria frequentemente aos colegas farmacêuticos em busca de 

apoio na indicação ao utente, de forma a não cometer erros e garantir que o utente estaria 

bem aconselhado. No entanto, à medida que os meses de estágio iam passando, o meu 

conhecimento dos produtos ia aumentando e as situações de IF se iam repetindo comecei a 
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ter alguma autonomia nesta atividade, não deixando, contudo, de requisitar apoio sempre 

que alguma dúvida ou situação nova assim o exigia. 

Automedicação [7,9,10] 

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

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

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

saúde.” (Despacho n.º 17690/2007, de 23 de Julho) 

Em situações de automedicação o utente dirige-se à farmácia já sabendo exatamente o 

que pedir, como tal o farmacêutico permanece como único obstáculo à utilização livre do 

medicamento por parte do utente, sendo insubstituível o seu papel na educação e promoção 

de um uso racional dos medicamentos. Isto porque, apesar de a automedicação estar 

prevista na Legislação Farmacêutica e existir, inclusive, a listagem das situações nas quais 

é possível a sua realização (presente no Despacho n.º 17690/2007, de 23 de Julho), a sua 

prática não está isenta de perigos, existindo sempre a possibilidade de ocorrerem reações 

adversas medicamentosas (RAM) ou interações medicamentosas. Considerando estas 

possibilidades, e considerando que o utente comum não dispõe de conhecimentos que 

assegurem a segurança da automedicação, o farmacêutico deverá intervir e, se necessário, 

desaconselhar esta prática. Isto porque, tal como tive a oportunidade de observar em 

diversas situações, existem riscos associados à automedicação: 

• Mascarar os sintomas de uma doença - ao tratar um sintoma de uma doença será 

atrasado ou mesmo evitado o seu diagnóstico e consequente tratamento, podendo 

promover o desenvolvimento de doenças e das suas complicações. Por exemplo, a 

toma prolongada (> 3 dias) de um AINE para o combate da sintomatologia gripal poderá 

disfarçar o desenvolvimento de febre e/ou inflamação da garganta causados por uma 

infeção bacteriana secundária. 

• Mascarar efeitos adversos de medicamentos – o problema que originou a 

automedicação pode constituir um efeito adversos de alguma terapêutica 

medicamentosa, podendo a mesma necessitar de ser reavaliada pelo médico de família. 

Um exemplo frequente é o desenvolvimento de tosse seca decorrente da utilização de 

um IECA para tratamento da hipertensão arterial. Trata-se de um efeito adverso 

associado à terapêutica e que apenas é tratado com a substituição da mesma pelo que 

o utente deverá ser aconselhado a dirigir-se ao médico de família e relatar-lhe o 

problema. 
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• Utilização de dosagens desajustadas – o que poderá resultar na ineficácia da 

medicação por administração de doses subterapêuticas ou mesmo na sua toxicidade 

devido a sobredosagens. 

• Interações – a venda de MNSRM deverá ser feita considerando toda a terapêutica do 

utente, seja ela de venda livre ou MSRM, pois da sua utilização concomitante poderão 

resultar interações medicamentosas. Também o uso de chás deverá ser questionado 

pois não deixam de ser extratos de plantas ricos em compostos químicos, muito dos 

quais com composição qualitativa e/ou quantitativa desconhecida. A toma de chá de 

Hipericão (Erva-de-São-João), por exemplo, é muito popular em estados depressivos 

ligeiros, no entanto o seu consumo diminui a eficácia de contracetivos hormonais, 

medicamentos contra o HIV e alguns anticoagulantes pelo que a sua toma deverá ser 

questionada em situações particulares nas quais se suspeite de interação. 

• RAM – os MNSRM não são isentos de toxicidade e estão-lhes igualmente atribuídos 

efeitos adversos e RAM, não devendo ser considerados seguros. 

• Abuso dos MNSRM por parte dos consumidores – o facto de se tratarem de 

medicamentos de venda livre poderá levar à sua banalização por parte dos 

consumidores, o que muitas vezes é potenciado pelo seu baixo preço, aumentando a 

sua acessibilidade. São particularmente comuns as situações de uso de laxantes de 

forma regular, o uso injustificado de antifúngico de aplicação vaginal, a requisição de 

suplementos vitamínicos desadequados (muitas vezes devido à publicidade destes 

produtos), uso de contraceção de emergência, entre outros. 

O utente deverá ser inicialmente questionado acerca dos motivos que o levaram a decidir 

pela utilização do medicamento e, posteriormente, deverá ser feita uma abordagem 

semelhante à realizada na IF, de forma ao farmacêutico recolher as informações 

necessárias para decidir se a toma do medicamento é ou não necessária e adequada. A 

mediação da automedicação pelo farmacêutico adquire especial relevância em grávidas, 

mulheres a amamentar, bebés, crianças, doentes crónicos e idosos, dada a maior 

probabilidade de existirem contraindicações ou surgirem RAM. A automedicação deverá 

ainda ser desaconselhada nas seguintes situações: 

• quando se verifica a persistência dos sintomas; 

• se o quadro clínico evoluiu de forma negativa (recaída, agravamento, dor aguda); 

• quando ocorreu a falência da terapêutica instituída; 

• na presença de sintomas de alerta (como por exemplo perda de peso, febre 

elevada e persistente,...). 
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Nestas situações os utentes devem ser reencaminhados para consulta médica, com o 

objetivo de serem corretamente diagnosticados e medicados. Não sendo este o caso o 

farmacêutico deve aconselhar o MNSRM ou produto que considera adequado, mantendo 

sempre uma postura de esclarecimento, transformando desta forma uma situação de 

automedicação numa situação de IF. No entanto nem todos os utentes aceitam o 

aconselhamento farmacêutico, ou não ficam satisfeitos com o aconselhamento exclusivo de 

medidas não farmacológicas, pelo que nestes casos o farmacêutico deverá colocar a 

responsabilidade da toma do medicamento sobre o utente. 

Suplementos alimentares [11,12] 

O mercado dos suplementos alimentares tem crescido em Portugal nos últimos anos, em 

parte devido ao aumento da oferta e do forte marketing associados a estes produtos. 

Sempre fui da opinião de que poucas seriam as situações nas quais a toma de suplementos 

seria justificada dado que uma alimentação equilibrada e variada é o suficiente para 

preencher as necessidades nutricionais do indivíduo. Apenas em determinados grupos, 

como mulheres que pretendam ou estejam engravidar, grávidas, indivíduos em recuperação 

de doença/ intervenção cirúrgica ou indivíduos cujo regime alimentar não fornece os 

nutrientes essenciais ao correto funcionamento do organismo (ex.: vegetarianos) achava 

pertinente a suplementação. 

No entanto, durante o estágio a minha opinião foi gradualmente alterada. Isto porque, no 

atendimento ao público, é fácil compreender que a população não pratica uma alimentação 

equilibrada, o que se traduz em défices nutricionais, dado que a alimentação atual é cada 

vez mais pobre em termos qualitativos. Também o próprio stress do dia-a-dia e o desgaste 

físico e emocional do mesmo contribuem para uma necessidade acrescida em alguns 

nutrientes, sendo a suplementação mais oportuna do que inicialmente pensava. 

No entanto a escolha dos suplementos deverá ser feita com aconselhamento do 

farmacêutico de forma a informar e direcionar o utente para uma escolha acertada. Isto 

porque a toma generalizada ou desapropriada de suplementos alimentares poderá 

igualmente contribuir negativamente para a saúde dos utentes, eis alguns exemplos: 

• A vitamina A usada em doses superiores a 1000 UI pode causar malformações 

congénitas, não sendo seguro o seu uso durante a gravidez; 

• Excesso de vitamina C pode causar cefaleias e sintomas gastrointestinais; 

• A vitamina D se tomada numa dose superior a 400 UI pode originar hipercalcemia; 

• Ferro em excesso pode causar lesões hepáticas e pancreáticas, favorece o stress 

oxidativo, potencia arritmias, alterações do ciclo menstrual, entre outros; 
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• Existe evidência que o consumo exagerado de algumas substâncias anti-oxidantes 

contribuir para o risco de cancro, principalmente se tomadas por indivíduos saudáveis. 

Assim se compreende a importância da presença do farmacêutico, e dos seus 

conhecimentos técnicos, na escolha de um suplemento adequado. Sendo que os aspetos 

mais importantes na sua escolha são a adequação às necessidades nutricionais do paciente 

e em doses que não ultrapassem a dose diária recomendada (devendo a própria 

alimentação do indivíduo ser considerada para esta estimativa). Além disso não se deve 

desprezar as medidas não farmacológicas de promoção de uma dieta equilibrada como 

forma de prevenir a necessidade de suplementação no futuro. 

Proteção solar [13-16]  

Uma vez que o meu estágio teve início no mês de Junho, grande parte da sua duração 

ocorreu nos meses de Verão, sendo como tal extremamente pertinente a inclusão de um 

capítulo sobre proteção solar, uma vez que esse foi dos principais tópicos de 

aconselhamentos nos meses deverão. 

A proteção solar deve ser uma preocupação diária durante todo o ano, mas adquire maior 

importância nos meses de Verão, quando as pessoas estão mais expostas ao sol e quando 

os raios UV B apresentam maior intensidade. Uma adequada proteção solar não só evita a 

curto prazo o desenvolvimento do eritema solar como também previne o fotoenvelhimento 

cutâneo e a consequência máxima de exposição solar: cancro da pele. 

A maior parte dos utentes dirige-se à farmácia para a compra de um protetor solar que 

acompanhe as suas idas à praia ou férias, mas nem sempre decidem pela escolha mais 

adequada. Antes de escolher o protetor adequado deve ser tido em conta a idade, o fototipo 

e o tipo de pele de cada elemento da família. O protetor deverá ainda ser fotoestável, e 

resistente à água e transpiração e idealmente proteger contra os raios UVB e UVA.  

A proteção solar deve ocorrer em todas as faixas etárias, mas os bebés e as crianças 

exigem especial atenção. O bebé apresenta uma maior capacidade de absorção porque a 

sua pele ainda não está completamente estratificada pelo que até aos 6 meses não devem 

ser utilizados filtros solares, dado que os mesmos podem facilmente ser absorvidos pela 

pele e prejudicar o bebé cujos mecanismos fisiológicos de metabolização e excreção ainda 

são prematuros. Na infância (entre os 3 meses e 3 anos) os melanócitos são mais sensíveis 

à radiação solar e a pele é sensível, pelo que deve ser evitado o uso de protetores contendo 

filtros químicos, mais propícios a alergias, e privilegiar produtos contendo exclusivamente 

filtros físicos ou inorgânicos.  
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Entre os 3 e os 10 anos deve escolher-se um protetor solar com filtros químicos/físicos 

específicos para as crianças, devendo o índice de proteção solar (SPF) ser 50+ e 

fornecendo proteção contra os raios UVA e UVB. 

No adulto a escolha do protetor solar irá depender do fototipo de pele, mas é frequente os 

utentes requisitarem a compra de protetores cujo fator de proteção solar não se adequa ao 

seu fototipo de pele. Deste modo o farmacêutico deverá intervir e explicar que quanto mais 

baixo for o seu fototipo maior é o SPF de que necessitará. Assim sendo, a escolha pelo 

proteção solar mais indicado deverá seguir a classificação de Fitzpatrick: 

 

 
 

 

 

 Fototipo Consequências da exposição solar SPF 

I Pele muito clara, olhos azuis 
sardas  

Queima-se sempre 
Nunca se bronzeia 

50 

II Pele clara, olhos claros e 
cabelo aloirado ou ruivo 

Queima-se sempre 
Bronzeia discretamente 

30-50 

III Pele clara, olhos castanhos e 
cabelo acastanhado 

Queima-se moderadamente 
Bronzeia de forma gradual e uniforme 

30 

IV Pele morena, olhos escuros e 
cabelo escuro 

Queima-se muito pouco 
Bronzeia bastante 

30 

V Pele muito morena, olhos 
escuros e cabelo escuro 

Raramente se queima 
Bronzeia-se com facilidade 

30 

VI Pele negra, olhos escuros e 
cabelo escuro 

Nunca se queima 30 

Tabela 1- Fototipos de pele, a sua caraterização e respetiva proteção solar. Adaptado de [13,16] 

Após a escolha adequada do protetor solar deverá ser lembrado que o mesmo deve ser 

aplicado generosamente em todas as superfícies expostas, mesmo em dias aparentemente 

nublados ou quando a intensidade do sol pareça menor. Deverá ainda ser renovado, no 

máximo, a cada 2horas, sempre que a pessoa transpirar ou for à água. Também deve ser 

aconselhada a proteção dos lábios um batom/stick labial com SPF.  

Além disso deve ser tido em consideração que apesar de muito eficazes na proteção 

contra os raios UVB, os protetores solares oferecem uma proteção inferior contra a radiação 

UVA. Como tal, o utente deverá ser educado com medidas não farmacológicas que 

complementem a proteção solar química, nomeadamente: 
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• optar por uma exposição solar lenta e progressiva, abrigando-se em zonas de sombra 

e evitando a exposição solar direta e prolongada ao sol entre as 11 e as 16horas; 

• usar chapéu de abas largas e óculos de sol com filtro ultravioleta; 

• escolher roupa adequada (algodão, cores opacas ou escuras,…); 

• manter-se hidratado (beber muita água e preferir alimentos como frutas e vegetais). 

Vacinação contra a gripe [17-20] 

Se a proteção solar é um dos principais tópicos de conversa e aconselhamento nos 

meses de Verão, o seu sucessor popular, com a aproximação dos meses de Inverno, foi a 

vacinação contra a gripe. A vacinação é a principal forma de prevenção da gripe, tendo uma 

eficácia de 75% e, mesmo quando ocorre o desenvolvimento da gripe, a vacinação ajuda a 

diminuir a sua gravidade e sintomatologia. A sua toma está recomendada nos principais 

grupos de risco, nomeadamente idosos (≥ 65 anos), crianças (dos 6 meses aos 5 anos), 

doentes crónicos ou imunodeprimidos, grávidas com mais de 12 semanas, indivíduos com 

doenças respiratórias, profissionais de saúde e outros prestadores de cuidados. 

De ano para ano a constituição da vacina contra a gripe pode variar tendo em 

consideração as estirpes víricas ativas no presente ano, pelo que a vacina deve ser 

administrada anualmente. Trata-se de uma vacina inativada e, como tal não é capaz de 

provocar gripe, no entanto pode despoletar uma reação antigénicas podendo em alguns 

casos desenvolver-se mal-estar, febre ou dor muscular nas 24-48 horas seguintes à vacina. 

A proteção inicia-se 2 a 3 semanas após a vacinação e persiste durante alguns meses 

(idealmente 12 meses). 

 Este ano a Direção Geral de Saúde comprometeu-se a administrar, de forma gratuita, a 

vacina contra a gripe a utentes com idade igual ou superior a 65 anos, devendo os mesmos 

dirigir-se ao seu centro de saúde para o efeito. Os restantes grupos de risco, não sendo 

abrangidos pela vacinação gratuita, deveriam efetuar a compra da vacina na sua farmácia, 

mediante receita médica, dispondo de uma comparticipação de 37% (no regime normal) ou 

de 52% (regime especial). 

Durante a dispensa da vacina, caso o utente opte pela sua administração na farmácia, é 

necessário o preenchimento de um inquérito gerado automaticamente pelo Sf2000. Neste é 

perguntado se o utente está a ser vacinado contra a gripe pela primeira vez e, em caso 

negativo, se o fez no ano passado. Também é perguntada a idade do utente, sexo e o lote 

da vacina. Os dados destes inquéritos são posteriormente transmitidos à ANF a qual os 

utilizada de forma a elaborar as estatísticas em relação à administração da vacina.  
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Após este processamento as receitas são agrupadas por organismo comparticipante e, 

de seguida, organizadas por lote e por ordem crescente de numeração, tendo cada lote 

trinta receitas.  

Impressão dos Verbetes e faturação mensal 

Após a correção de cada lote, o passo seguinte é a impressão do Verbete de 

Identificação do lote no qual constam dados relativos à identificação da farmácia, mês e ano, 

identificação do organismo a que corresponde o lote, o número de receitas que contém, o 

valor total das comparticipações, valor pago pelos utentes e o valor a pagar pelo organismo. 

O verbete deve ser assinado e carimbado pelo farmacêutico. No final do mês é emitida a 

Relação Resumo de Lotes e respetiva fatura e cópias que são enviadas para os respetivos 

organismos: 

•  organismos do Sistema Nacional de Saúde – a fatura original e uma cópia são 

enviados à entidade , enquanto uma segunda cópia é enviada à Finanfarma; 

•  restantes organismos – é enviada a fatura original e duas cópias da mesma. 

É ainda necessário que, para todos os organismos comparticipantes, uma terceira cópia 

fique arquivada na farmácia e uma quarta seja enviada aos serviços de contabilidade. 

Envio do receituário 

O receituário relativo a organismos do SNS, devidamente acompanhado pelos originais 

do Verbete de Identificação de lote, da Relação Resumo de Lotes e da respetiva Fatura 

Mensal, deverão ser enviados mensalmente ao Centro de Conferência de Facturas (CCF) 

na Maia através dos correios. A faturação do receituário deve ser efetuada no final do 

presente mês, devendo o envio ser realizado logo no início do mês seguinte ao que está a 

ser faturado, sendo a sua recolha pelos correios possível até ao quinto dia útil do mês. 

O receituário relativo a outros organismos é processado de forma semelhante, sendo a 

documentação enviada para a Associação Nacional de Farmácias (ANF) que procede à 

redistribuição das receitas junto dos organismos de comparticipação em questão.  

Apesar do rigor com que as farmácias verificam e corrigem o respetivo receituário, a 

devolução de receitas acontece. Estas receitas chegam à farmácia acompanhadas do 

motivo da devolução pelo que a farmácia deverá verificar o mesmo. Quando a devolução 

não está de acordo deverá ser enviada para o Centro de Retificação de Receitas na ANF, o 

qual irá avaliar a sua conformidade. 
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Cuidados de saúde prestados na farmácia   
 

O princípio fundamental da profissão farmacêutica é o de promover a saúde do utente e o 

mesmo tem-se refletido ativamente na evolução dos serviços prestados pelo farmacêutico. 

Tem-se assistido a uma aposta cada vez maior na promoção da saúde e prevenção da 

doença, para além da sua monitorização e controlo. Assim sendo, é natural que as 

farmácias tenham evoluído espontaneamente de forma a melhorar a quantidade e qualidade 

dos serviços disponibilizados à população. A farmácia Fernandes Machado é disso bom 

exemplo, dispondo de um vasto leque de serviços. A minha contribuição na realização 

destes serviços foi limitada pelas oportunidades que surgiram na farmácia e pela minha 

própria formação. 

Administração de injetáveis [21] 

Segundo a legislação portuguesa a administração de injetáveis e vacinas não incluídas, 

no Plano Nacional de Vacinação, pode ser realizada na farmácia. Esta regulamentação 

impõe, no entanto, que os farmacêuticos adquiram competências técnicas e teóricas que 

permitam a disponibilização destes serviços com qualidade e segurança. Uma vez que 

ainda não frequentei nenhum curso de administração de injetáveis não participei neste 

serviço. No entanto o mesmo foi frequentemente requisitado, especialmente durante a 

época de vacinação contra a gripe, pois os utentes optavam pela administração da vacina 

no momento da sua compra na farmácia. 

Serviços óticos 

A farmácia dispõe de um espaço de optometria e disponibiliza serviços de optometria, 

adaptação a lentes de contacto e oficina, parte dos quais são realizados em parceria com o 

Grupotico que se localiza nas imediações da farmácia. Tive a oportunidade de participar 

neste serviço pois a Dra, Ana Isabel instruiu-me de forma a aconselhar sobre a utilização de 

“óculos de leitura”, os quais servem para melhorar a acuidade visual, durante a leitura de 

documentos impressos. Tive a oportunidade de aconselhar alguns utentes através da 

realização de uma prova que testava a graduação necessária. No entanto a venda foi 

sempre acompanhada da explicação de que os óculos serviam exclusivamente para uma 

leitura de texto impresso e que não deveriam ser utilizados noutros fins, tais como na 

utilização de aparelhos televisivos e informáticos. Além disso tive a oportunidade 

encaminhar um utente ao estabelecimento do Grupotico para a realização de um rastreio 

visual. 
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Teste de gravidez [22] 

O teste de gravidez é relativamente fácil e bastante fiável, se realizado corretamente. A 

sua utilização baseia-se na determinação dos níveis séricos da gonadotrofina coriónica 

humana (hCG). Esta hormona está presente a níveis basais indetetáveis (<5mUI/ml) na 

mulher não grávida e no homem, no entanto na gravidez verifica-se o aumento gradual da 

sua concentração no soro materno e urina, sendo possível a sua deteção 8 dias após a 

fertilização com a utilização de um simples teste de gravidez. 

 

 

 

 

 

Fig.1- A leitura do resultado é bastante simples e por norma a leitura de um resultado negativo 

ocorre quendo se forma uma linha (normalmente de cor) sob a área de controlo (C). Num resultado 

positivo ocorre a formação de duas linhas, uma controlo e outra na zona de teste (T). A 

inexistência de qualquer linha ou linha apenas sob o T inviabiliza a análise, pelo que a mesma 

deverá ser repetida. Adaptado de [22] 

Algumas mulheres preferem recorrer ao farmacêutico para a realização do teste, de 

forma a puder questioná-lo sobre o resultado obtido. No entanto, por simples acaso, nunca 

tive a oportunidade de explicar e/ou acompanhar a utilização de testes de gravidez pois em 

nenhum atendimento o mesmo se propiciou. Apesar disso, sei que por vezes é necessário 

alguma cautela após a interpretação da análise, pois muito frequentemente a gravidez não 

foi planeado/ desejada, ou então o resultado é negativo apesar das esperanças da utente. O 

farmacêutico deverá mediar uma intervenção adequada, aconselhando o seguimento por 

um médico e explicando cuidados que deverá ter na gravidez, no primeiro caso, ou 

confortando a utente e, se achar necessário, recomendar a consulta de um médico, como 

poderá ser necessário na segunda situação. 

Recolha de medicamentos e radiografias fora de uso 

A recolha de medicamentos fora de uso para colocação no VALORMED foi sem dúvida 

uma prática constante, por vezes demonstrando até um enorme desperdício por parte dos 

utentes, pois muitos dos medicamentos ainda se encontravam dentro do prazo de validade 

e, como tal, passíveis de serem doados a instituições como a Cruz Vermelha de Santo 

Tirso, sugestão por vezes dada, mas nem sempre seguida pelos utentes. Presenciei 

igualmente a entrega de radiografias, se bem que com menor frequência, pois a farmácia 

participa na Campanha de Recolha de Radiografias promovida pela AMI. 
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Consultas de audiometria  

A farmácia disponibiliza aos seus utentes a realização de rastreios de audiometria 

realizados por um técnico especializado, as quais são realizadas uma vez por mês sob 

marcação. 

Determinação do peso e IMC  

A determinação da massa corporal encontra-se disponível na farmácia através de uma 

balança analógica. A sua utilização é isenta de custos pelo que é muito utilizada pelos 

utentes, alguns dos quais entram no espaço da farmácia apenas para controlarem o seu 

peso. Quando o utente demonstra interesse ou pergunta se o seu peso é adequado o 

farmacêutico deverá calcular o seu Índice de Massa Corporal [IMC= m(Kg)/altura(m)2], 

esclarecendo o seu significado. Caso se justifique, deverá igualmente explicar o impacto que 

o valor apresenta na sua saúde, educando o utente para a utilização de medidas não 

farmacológicos capazes de auxiliarem a obtenção de um peso ideal para a sua estatura, ou 

para a sua manutenção, se for esse o caso. 

 

 

 

 

 

Fig.2 - O IMC é apresentado em kg/m2 e é a fórmula aceite como padrão de medida internacional 

para identificar o grau de obesidade dos indivíduos, a qual está acima descrita sob a forma de 

escala. Retirado de [23]  

Aconselhamento veterinário 

O espaço animal da Farmácia Fernandes Machado, apesar de modesto, tem uma boa 

aprovação pela população. No entanto esta não é uma área explorada na formação 

académica, o que me obrigou a adquirir novos conhecimentos de modo a prestar uma boa 

indicação e aconselhamentos aos donos dos animais. Deste modo senti a necessidade de 

ler todas as embalagens e folhetos informativos dos medicamentos/produtos e efetuar 

pesquisas sobre o assunto. Por vezes acontecia de os donos dos animais requisitarem 

medicamentos de uso humano para usarem nos seus animais. Enquanto na maioria das 

situações a sugestão provinha do próprio médico veterinário, noutras a iniciativa era do dono 

do animal, pelo que frequentemente tive de recorrer à leitura de conteúdos animais e a 

aconselhar os utentes pela utilização preferencial de medicamentos de uso veterinário, 

explicando que os medicamentos de uso humano não foram desenvolvidos para uso 

veterinário e que, como tal, poderiam representar um risco para a saúde do seu animal. 
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Os medicamentos de uso veterinário mais vendido eram essencialmente os 

antiparasitários externos e internos, no entanto também era comum a venda de pílulas 

contracetivas, suplementos alimentares e medicamentos usados em dermatites dos animais. 

Outro tipo de formulações de venda frequente, e que eu nem sabia existirem à venda na 

farmácia, foram as vacinas usados em doenças do Coelho, nomeadamente a Doença Viríca 

Hemorrágica e a Mixomatose do Coelho, as quais são muito procurados pelos criadores. 

Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

Quando se realiza estes parâmetros é importante informar o utente que uma única 

medição não é o suficiente para uma correta avaliação. Esta deverá ser repetida noutras 

ocasiões por forma a aumentar a fiabilidade do valor obtido. Relembrar ainda que a medição 

destes parâmetros na farmácia é meramente um valor de rastreio.   

Após a medição o farmacêutico deve enquadrar os valores obtidos, explicando ao utente 

as consequências do mesmo. Caso o utente esteja medicado é bom recordar que o sucesso 

da terapêutica se deve ao cumprimento das doses e os horários dos medicamentos, não 

devendo a sua toma ser interrompida ou alterada por iniciativa própria. Caso os valores se 

mantenham constantemente fora do normal deve orientar-se o utente para o médico de 

família, sempre acompanhado por medidas não farmacológicas, sendo essencial a 

promoção de um estilo de vida saudável, com uma alimentação correta e adequada e a 

prática de exercício físico de forma regular. 

 Antes do utente abandonar a farmácia é feito o registo dos valores obtidos em cartão 

próprio. Este serve, assim, como registo do histórico do utente, permitindo uma 

monitorização mais eficaz do estado do doente, funcionando como uma ferramenta adicional 

para fins de diagnóstico e/ou alteração de terapêutica por parte do médico de família. 

Pressão arterial [24] 

A medição da pressão arterial (PA) é uma das determinações que mais realizei. É 

igualmente uma das medições mais importantes de serem efetuadas com regularidade já 

que o seu aumento não “se vê nem se sente” podendo contribuir durante anos para o 

desenvolvimento de doenças e/ou complicações das mesmas. A hipertensão arterial (HTA) 

é definida, em indivíduos normais, por valores de pressão arterial sistólica e diastólica que 

se situam, de forma recorrente, acima dos 140 e/ou 90 mmHg, respetivamente. No entanto, 

indivíduos diabéticos ou com HTA ligeira/moderada associada a fatores de risco deverão ter 

valores de PA inferiores a 130/80 mmHg. No caso de insuficientes renais os valores de PA 

deverão mesmo encontrar-se abaixo dos 125/75 mmHg. O controlo deste parâmetro é 
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importantes dado que a HTA contribui de forma decisiva para a ocorrência de eventos 

cardiovasculares, os quais são a principal causa de morte em Portugal.  

Na Farmácia Fernandes Machado a medição da PA é realizada com o auxílio de um 

tensiómetro automático, no entanto é sempre efetuada sob a supervisão do farmacêutico, e 

não autonomamente pelo utente. Antes da realização da análise o utente é convidado a 

aguardar alguns minutos ( ≈ 10 min.) de modo a estabilizar a PA, diminuindo assim a 

probabilidade de ocorrerem interferente com o stress físico ou emocional ou mesmo 

ansiedade. O utente deverá ser questionado se fez algum exercício físico, consumiu álcool, 

café ou tabaco pois se tal acontecer o utente deverá aguardar pelo menos 30 minutos até a 

PA estabilizar. No momento da medição o utente deverá estar relaxado, sem cruzar as 

pernas e sem falar nem mexer e com o membro superior sem roupa ou acessórios 

apertados, como relógios os bijuteria. 

Glicémia [25-28] 

A diabetes mellitus engloba um grupo de desordens metabólicas de etiologia multifatorial, 

caraterizadas por um estado de hiperglicemia persistente, como consequência de 

insuficiente produção e/ou ação da insulina. Apesar da existência de fármacos para o 

tratamento da diabetes, esta é uma patologia que permanece sem cura e que, atualmente 

afeta cerca de 12,7% da população portuguesa. O principal objetivo do tratamento consiste 

na normalização da glicémia, não só de forma a serem evitados os sintomas da doença 

como também na tentativa de retardar possíveis complicações da mesma, sejam elas 

microvasculares (retinopatia, nefropatia e neuropatias diabéticas e impotência) ou 

macrovasculares (patologias do foro cardiovascular).  

Deste modo, a constante medição da glicémia adquire especial importância para o 

controlo da doença. Na farmácia realizei diversas vezes a medição da glicémia, a qual 

ocorre por função capilar, com recurso a tiras reativas para inserção nos medidores 

eletrónicos. Trata-se de uma medição simples, rápida e praticamente indolor. O ideal seria o 

paciente encontrar-se em jejum para a determinação, no entanto tal nem sempre acontece 

pelo que o farmacêutico deve avaliar o resultado tendo esse fator em consideração: 

- jejum: o valor limite é 126 mg/dl (ideal: ≤110 mg/dl) 

- medição pós-prandial: o valor limite é 180 mg/dl (ideal: ≤146 mg/dl) 

Além do seguimento periódico dos doentes na farmácia, a intervenção farmacêutica 

assume também importância na identificação e derivação ao médico de indivíduos que se 

suspeita serem diabéticos. Desde modo o farmacêutico contribui para prevenir ou atrasar o 

aparecimento das complicações da diabetes e, por conseguinte, reduzir a morbilidade e 

mortalidade a ela associadas. 



    26 

 

Colesterol total e triglicerídeos [27] 

Juntamente com o excesso de peso e HTA também o colesterol e os triglicerídeos 

elevados estão diretamente relacionados com um maior risco cardiovascular. 

Durante o estágio procedi a diversas medições de colesterol total, enquanto mais 

raramente os utente se interessavam pelo conhecimento da sua concentração sérica em 

triglicerídeos. A medição destes parâmetros, à semelhança da glicémia, era realizada em 

gabinete personalizado e com o auxílio de automedidores após punção capilar, sendo que 

os aparelhos eram diferentes e específicos para cada um dos parâmetros avaliados. 

As determinações do colesterol devem ser efetuadas preferencialmente em jejum, dado 

que o valor padrão, situado abaixo dos 190 mg/dl, foi estabelecido nestas condições. A 

determinação do colesterol total apenas serve de controlo, não permitindo que seja traçado 

o perfil lipídico completo do paciente, uma vez que não existe a análise diferenciada do 

colesterol LDL e HDL. Contudo, serve de alerta para uma possível avaliação laboratorial 

completa e é dotado de algum valor de prognóstico em relação à doença coronária, dado 

que valores elevados de colesterol total estão associados à formação de placas de ateroma.  

Os triglicerídeos, por outro lado, devem ser obrigatoriamente medidos após jejum 

prolongado (8-12 horas), dado que a sua medição é facilmente influenciável pela ingestão 

de alimentos. Os triglicerídeos devem ser inferiores a 150 mg/dl e o seu aumento, mesmo 

que o restante perfil lipídico se mantenha normal, constitui um fator de risco independente 

para o desenvolvimento de eventos cardiovasculares.  

Entre as medidas aconselhadas para a manutenção de um perfil lipídico controlado são 

de destacar a redução da ingestão de ácidos gordos saturados, a redução do consumo de 

álcool, a cessação tabágica, a perda de peso, a prática de exercício físico e a adoção de 

uma dieta equilibrada. 
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Formação contínua 

A rápida e constante evolução da área das ciências farmacêuticas obriga o farmacêutico 

a manter-se atualizado de forma a melhor ser capaz de responder às necessidades dos 

utentes e da própria profissão. Os conhecimentos adquiridos durante a formação académica 

fornecem uma excelente base para a atividade farmacêutica, no entanto o profissional 

deverá evoluir e formar-se de modo a responder a toda a panóplia de situações com que se 

irá deparar na sua atividade e de forma a colmatar possíveis falhas de conhecimento. 

O próprio Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos preconiza a necessidade de 

atualização técnica e científica do farmacêutico: “Considerando a constante evolução das 

ciências farmacêuticas e médicas, o farmacêutico deve manter atualizadas as suas 

capacidades técnicas e cientificas para melhorar e aperfeiçoar constantemente a sua 

atividade, por forma a que possa desempenhar conscientemente as suas obrigações 

profissionais perante a sociedade” [8]. 

Torna-se por isso essencial que o farmacêutico participe em ações de formação, não só 

para assim prestar os cuidados de saúde mais corretos e atuais como também para reforçar 

a sua segurança e poder de argumentação no momento de aconselhar o utente. Durante o 

meu estágio fui constantemente atualizada acerca de alterações na faturação e conferência 

do receituário, através da leitura de circulares informativas e decretos-lei. Além disso, tive a 

oportunidade de participar em diversas formações:  

• 26/06/2013 – “O futuro da contraceção” 

• 10/09/2013 – “Prevenção de infeções respiratórias” 

• 24/09/2013 – Lançamento do produto “Xeracalm A.D.” 

• 02/10/2013 – Formação Pierre Fabre “Couvrance”  

• 08/10/2013 – Formação Pierre Fabre “Avène”  

• 15/10/2013 – Formação ISDIN (gamas) 

• 28/10/2013 – “Cuidados Dermatológicos e Específicos Oficinal” 

• 30/10/2013 – Formação “ Volume-Filler” da Eucerin 

• 13/11/2013 – Formação Pierre Fabre “A-Derma” 

• 14/11/2013 – Formação Pierre Fabre “Ducray” 

• 18/11/2013 – Formação Pierre Fabre “Klorane Bebé” e “Klorane Capilar” 

• 20/11/2013 – Formação Pierre Fabre “Galénic” 

• 28/11/2013 – Formação ISDIN (gamas) 
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Conclusão 

A Farmácia Comunitário é o último local da unidade integrada de cuidados de saúde e 

tem sido, cada vez mais, um local de referência para a população como forma primária de 

resolução de problemas de saúde. A isso se deve o cada vez mais restrito acesso a 

consultas médicas gratuitas e a recente imposição, por algumas unidades de saúde, de 

taxas para o fornecimento de receituário. 

Desta forma o farmacêutico encontra-se numa posição cada vez mais privilegiada e 

exigente no que respeita à prestação de cuidados de saúde ao utente, tendo o ato 

farmacêutico evoluído não só no sentido de auxiliar o tratamento/controlo da doença, como 

também na sua prevenção e na promoção da saúde. 

Durante o estágio contactei diariamente com a realidade farmacêutica, que ultrapassa 

largamente a simples venda de medicamentos. O farmacêutico é um profissional capaz de 

acompanhar devidamente o tratamento de vários doentes, facultando esclarecimentos, 

aconselhando e prestando ainda serviços e apoio psicológico, os quais, no seu todo, 

contribuem fortemente para a promoção da saúde pública. Além do seu lado profissional a 

profissão requere ainda uma forte componente social e psicológica pois, tal como tive a 

oportunidade de observar e vivenciar, os utentes procuram a farmácia não só para serem 

tratados como também para serem escutados e apoiados. Deste modo posso afirmar que o 

contacto com a realidade da farmácia comunitária me fez perceber o quão amplo pode ser o 

conceito de “servir” o utente, na medida em que este deve ser um serviço dedicada à 

pessoa no seu todo, ao seu bem-estar físico e mental, não se resumindo a um serviço frio 

ou distante focado apenas na sua saúde.  

O primeiro contacto com a realidade quotidiana da farmácia foi uma situação 

absolutamente nova e há muito desejada. Foi uma etapa importante não só pela inerente 

aprendizagem como também pela necessidade de adaptação a uma nova fase e a uma 

nova rotina, servindo como um importante elo de ligação entre a vida académica e a vida 

profissional. Da minha parte espero ter estado à altura da confiança em mim depositada e 

espero ter conseguido retirar o máximo proveito desta experiência, esperando que seja a 

primeira de muitas outras. 
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