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Introdução
O papel do Farmacêutico na sociedade tem vindo a diversificar-se e a ganhar cada
vez mais preponderância. Existe uma obrigatoriedade de dever e ética para com o
utente, colegas de profissão, médicos e outros profissionais de saúde, bem como para
todos os ramos da Indústria Farmacêutica, Estado e INFARMED. Isto requer um
profissionalismo exemplar na área da Saúde, sendo da responsabilidade do
Farmacêutico a vigência do bem-estar de um sem-número de indivíduos e a imposição
de aconselhamento, muitas vezes sem este ser solicitado, em situações a que o
obriguem.
A competência nas ações diárias deve ser imperativa, de modo a proteger a
Farmácia Comunitária na sua ação de difícil cumprimento das exigências cada vez
maiores impostas pelos diversos intervenientes da sociedade, permitindo o normal
funcionamento da mesma, mantendo os elevados parâmetros que nos são
reconhecidos e enaltecidos e sem nunca fugir ao importante Código Deontológico pelo
qual nos regemos.
Serve este relatório para uma descrição das atividades e conhecimentos adquiridos
dos 4 meses de estágio vividos na Farmácia do Campo.

Luís Pedro Bezerra da Silva, 200505347

6

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia do Campo

O dia a dia na Farmácia do Campo
Localização:
A Farmácia do Campo situa-se na Praça da República, nº 118/9, assumindo um
posicionamento privilegiado nas imediações da baixa portuense. Devido ao públicoalvo da Farmácia (população idosa), o funcionamento da mesma é influenciado por
este, tendo repercussões a nível de medicamentos, stocks e realização da profissão.
Está, de resto, localizada junto ao Centro de Apoio aos Toxicodependentes, o Quartel
General da Região Norte e o Hospital da Irmandade da Lapa.
Uma vez que a instalação da Farmácia do Campo é anterior à Portaria
nº1430/2007, de 2 de novembro, a sua abertura foi regida pela Portaria nº936-A/99 de
22 de outubro, que definia como requisitos para a abertura de uma nova farmácia os
seguintes:
1.

Capitação mínima de 3500 habitantes por farmácia aberta ao público no

município, salvo quando a farmácia é instalada a mais de 2Km da farmácia mais
próxima;
2.

Distância mínima, em linha reta, de 350m entre farmácias;

3.

Distância mínima de 100m entre a farmácia e uma extensão de saúde,

um centro de saúde ou um estabelecimento hospitalar, contados, em linha reta, a
partir dos limites exteriores, salvo em localidades com menos de 4000 habitantes.

Perfil dos Utentes
Devido às razões anteriormente descritas, os utentes que normalmente se
deslocam às instalações da Farmácia são geralmente idosos com prevalência de
doenças como a Diabetes Mellitus, diferentes tipos de dislipidémias, problemas
cardiovasculares e depressões/ansiedade ou então doentes/auxiliados do Hospital e
do CAT, respetivamente.

Horário de Funcionamento
A Farmácia do Campo está aberta ao público em geral, de segunda a sexta, das 9h
às 19.30h sem interrupção para almoço, aos sábados das 9h às 13h ou ainda durante
24h nos dias em que está de serviço; é diariamente afixada, na porta, uma lista
relativa às Farmácias de Serviço para informação dos utentes.

Luís Pedro Bezerra da Silva, 200505347
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Recursos Humanos
A Farmácia do Campo emprega 5 funcionários devidamente identificados com o
cartão da Ordem dos Farmacêuticos obedecendo ao capítulo IV do Decreto-Lei nº
307/2007, de 31 de agosto, que dita que as Farmácias têm de dispor, pelo menos, um
Diretor Técnico e outro farmacêutico.

Diretora
Técnica

• Dra. Raquel Freitas

Farmacêutica
Adjunta

• Dra. Inês Marques

Técnicos
Auxiliares de
Farmácia

• Sr. Paulo Sousa
• Sr. António Mendes
• Sr. Emanuel Caetano

O estagiário na Farmácia
A grande empatia e entreajuda entre os membros da Farmácia auxilia o trabalho do
estagiário, que é orientado com paciência, compreensão e motivação, potenciando as
qualidades do estagiário de forma a o ajudar a melhorar todos os aspetos necessários
à profissão. Nos meus 4 meses de estágio, a integração nunca foi problema e
aconteceu naturalmente, o acompanhamento do meu trabalho foi constante e
prestável, permitindo a familiarização com a nova realidade e, assim, que exigisse e
desse o melhor de mim para auxiliar o corpo técnico em tudo o que me fosse possível,
com a responsabilidade que a profissão acata, permitindo o crescimento pessoal e o
crescimento em grupo.
i.

Espaço físico exterior

A entrada da Farmácia está virada para a Praça da República, com vista para todo
o Jardim Teófilo Braga. Está identificada no toldo pela inscrição “Farmácia do Campo”
e apresenta um sinal luminoso em forma de cruz verde característico das Farmácias
em Portugal. Na porta de acesso do exterior para o interior estão bem visíveis os
seguintes parâmetros:
• Identificação da Diretora Técnica, Drª Ana Raquel Freitas
• Horário de funcionamento da Farmácia (já descrito)

Luís Pedro Bezerra da Silva, 200505347
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• Identificação das Farmácias de serviço
• Informação acerca da existência de um livro de reclamações
• Postigo e Campainha, usados para atendimento de clientes quando a Farmácia
se encontra de serviço.
À entrada da porta existe uma rampa, para facilitar o acesso a utentes que
apresentem mobilidade reduzida. Existe ainda uma montra, ao lado da porta, de
renovação sazonal da responsabilidade da Farmácia ou de acordo com promoções
existentes na mesma, com publicidade a produtos de venda livre à venda na
Farmácia.
ii.

Espaço físico interior

A Farmácia do Campo está organizada de acordo com as exigências impostas pelo
artigo 29º do decreto-lei 307/2007, de 31 de agosto, apresentando uma área de
atendimento ao público e uma área multifuncional que engloba o escritório/biblioteca, o
local de receção de encomendas, o local de armazenamento dos medicamentos
genéricos, produtos de pediatria e uso animal, bem como outros produtos que não
possam ser armazenados no seu local de origem e, por último, o laboratório, sendo
esta área acessível por um corredor que comunica com a área de atendimento ao
público, sendo que este contém prateleiras afixadas na parede onde são armazenados
alguns MSRM, bem como medicamentos de uso oftálmico (prateleira superior) e
medicamentos de uso retal e injetáveis (prateleira inferior). Existe ainda uma porta,
neste corredor, que dá acesso à zona de descanso da Farmácia.
O acesso às instalações sanitárias e à cave é feito a partir da zona multifuncional. A
cave serve de arquivo de documentos que, de acordo com a legislação, têm de ser
mantidos nas instalações da Farmácia durante um certo período de tempo.

a.

Área de atendimento ao público

A parte entre a entrada e o corredor de acesso à zona multifuncional é denominada
de área de atendimento ao público. É aqui que existem os três postos de atendimento
da Farmácia, sendo que cada um é composto por um computador associado a uma
impressora de receitas e um leitor ótico de código de barras. Esta área contém
também dois terminais multibanco, para os utentes que efetuam o pagamento com
cartão multibanco.
O balcão que separa a zona dos farmacêuticos da zona dos utentes é feito em
vidro, de maneira a que sejam expostos produtos que possam interessar ao utente,
como pastas dentífricas e escovas de dentes, pastilhas, rebuçados e sprays para a
Luís Pedro Bezerra da Silva, 200505347
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tosse ou dor de garganta, entre outros. No local inferior do balcão existem gavetas
usadas para o armazenamento de produtos como ligaduras, termómetros, pensos,
adesivos, preservativos, etc). Algumas gavetas, devidamente identificadas com o
organismo e código do mesmo, servem para armazenar uma parte do receituário.
Nas paredes desta divisão encontram-se imbutidos armários com portas de vidro.
No armário da zona exterior ao balcão (zona dos utentes) estão expostos produtos de
cosmética, dermofarmácia e puericultura (sabonetes, cremes, chupetas, etc.). Na zona
interior ao balcão existem 3 partes. Na superior estão organizados os medicamentos
que se encontram na forma líquida (soluções e suspensões orais/cutâneas); na central
existem os produtos de venda livre (multivitamínicos, elixires/colutórios, suplementos
vitamínicos/alimentares,

entre

outros);

na

inferior

estão

armazenados

os

medicamentos na forma sólida.
b.

Zona multifuncional

Corresponde à maior zona da Farmácia e engloba os seguintes locais:
• O Escritório/Biblioteca é o local de gestão/administração da Farmácia; é
também o local onde se medem os diversos parâmetros bioquímicos como a medição
de glucose e colesterol; a biblioteca contém as diferentes referências bibliográficas,
como o Formulário Galénico Português, Farmacopeias, Simposium Terapêutico, Mapa
Terapêutico, Índice Nacional Terapêutico, e outros de importância para a Farmácia e
atividades da mesma.
• A zona de receção de encomendas contém outro posto de atendimento, sendo
aqui que se efetua a impressão de diversos documentos de importância (como
listagens de stock, comprovativos de devolução de medicamentos, entre outros), onde
se dá entrada dos medicamentos e se inserem no stock e onde se efetua a devolução
de medicamentos.
• O Laboratório é o sítio da área multifuncional onde se armazena os produtos
usados na produção de medicamentos manipulados – as matérias primas e o material
necessário à produção, como varetas, gobelés, etc.. À direita do laboratório encontrase o frigorífico, onde são armazenados os medicamentos cuja conservação é feita
entre 2 e 8ºC. É ainda no laboratório que se efetuam os testes de gravidez, quando
requeridos pelas utentes.

Luís Pedro Bezerra da Silva, 200505347
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Administração e Gestão
A administração e gestão de uma Farmácia são muito importantes para o seu
funcionamento, englobando a prestação dos serviços de saúde, a situação financeira e
a sustentabilidade da mesma.
Receção e
Gestão de
encomendas

Facturação
mensal

Gestão
da
Farmácia

Análise e
processamento
do receituário

Gestão
de Stocks

Verificação
e controlo
de prazos
de validade

Sistema informático:
O sistema informático de uma Farmácia é o seu principal meio de trabalho que
permite conduzir as tarefas do dia a dia com muito maior facilidade. Permite um
controlo administrativo completo através de qualquer posto e também possibilita que o
atendimento ao público seja seguro, eficaz e rápido, permitindo consultar a consulta de
histórico de diversos parâmetros. Na Farmácia do Campo, o Sistema escolhido para
este efeito é o Sifarma2000®, que permite ao corpo técnico realizar as múltiplas
tarefas necessárias para o normal funcionamento da farmácia. A rever: gestão de
stock, emissão e receção de encomendas, atendimento ao público e faturação mensal.
Este sistema, elaborado pela Glintt®, é um dos mais completos a nível nacional. Por
exemplo, aquando do atendimento, permite que o Farmacêutico tenha acesso a
múltiplas informações, como a informação científica de um medicamento (uso, reações
adversas, interações, entre outros) e precauções especiais (no caso de o paciente
levar dois medicamentos que interagem entre si, por exemplo). As funcionalidades e a
importância atribuídas a este sistema de software irão ser estudadas ao longo deste
relatório.

Luís Pedro Bezerra da Silva, 200505347
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Gestão de stocks
A gestão de stocks é essencial na Farmácia. Se se falhar neste ponto há
consequências prejudiciais ao normal funcionamento, a nível da qualidade de serviço
e atendimento de utentes e, claro, a nível de rentabilidade.
Tal como a montra, na realização de encomendas é necessário ter em conta as
necessidades dos utentes; o tipo de prescrição, altura do ano e a publicidade de certos
produtos têm de ser tidos em conta. Relativamente à sazonalidade, no inverno existe
mais prescrição de antibióticos, medicamentos para a tosse e garganta irritada e no
verão a maior procura é de produtos de dermofarmácia e cosmética (protetores
solares, cremes pós-solar, entre outros) e produtos para emagrecer.
O armazenamento de produtos em quantidades em demasia (stocks elevados)
diminui seriamente a rentabilidade na farmácia (a não ser que seja um medicamento
com uma rotação mensal elevada, paracetamol por exemplo), pois a probabilidade de
se exceder o prazo de validade dos mesmos aumenta e, assim, ocorre um empate
financeiro. O armazenamento de produtos em baixas quantidades pode não responder
às necessidades dos utentes, causando rutura de stock e perda de utentes.
Mediante todos estes fatores é possível concluir que o sistema informático é um
auxílio precioso a todas estas atividades pois apresenta um histórico detalhado de
compras e vendas de cada produto.

Encomendas
A Farmácia do Campo interage com três distribuidores grossistas diariamente:
Alliance Healthcare, Cooprofar e Dimoura, Lda. Uma encomenda tem duas maneiras
de ser realizada: via telefone (em caso de urgências – medicamento não pode esperar
pela próxima encomenda) ou através do Sifarma2000®, sendo esta a encomenda
mais fiável (não ocorrem erros de interpretação), rápida e comum. Sempre que a
encomenda é feita via sistema informático, um operador da empresa grossista
contacta a Farmácia para avaliar a integridade e conclusão correta da mesma.
Normalmente há quatro entregas diárias distribuídas entre os três grossistas.
Na zona de atendimento, são apontados todos os produtos pedidos pelos utentes e
que estão em falta na Farmácia, sendo estes usados para criação de encomendas, em
conjunto com a gestão de stocks efetuada pelo próprio sistema informático (permite a
geração automática de encomendas diárias e baseia-se nos stocks mínimos e
máximos estabelecidos pela Farmácia na ficha de cada produto).

Luís Pedro Bezerra da Silva, 200505347
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Para além de tudo isto, determinados produtos são ainda adquiridos diretamente
aos delegados de informação médica que representam laboratórios, tendo assim a
Farmácia acesso a vantagens comerciais (descontos e bonificações) que, de outra
forma, não estariam disponíveis. Esta é uma maneira bastante utilizada para adquirir
medicamentos genéricos e produtos de venda livre, por exemplo.

Pontualidade
e tempo de
reposição de
produtos em
falta

Oferta de
melhores
preços

Melhores
condições
de
pagamento

Rentabilidade
e qualidade
do serviço

Receção de encomendas
A melhor forma de iniciar um estágio numa Farmácia é entrar em contacto com a
área de receção de encomendas. Isto permite o contacto com a realidade de produtos,
distribuidores, prazos de validade, entre muitos outros, permitindo o aumento do
conhecimento

de

diversas

formas

farmacêuticas,

nomes

comerciais,

ações

terapêuticas e os princípios ativos de cada formulação. Os produtos são logo
recebidos à sua chegada, para evitar a acumulação de contentores, para permitir dar
entrada de medicamentos que sejam necessários com urgência, para guardar
medicamentos com necessidades especiais de armazenamento (no frigorífico, por
exemplo) e para detetar possíveis erros na entrega das encomendas. Estas vêm em
contentores de plástico ou de cartão, acompanhadas de um documento com várias
informações (fatura):
• Identificação do fornecedor e da farmácia
• Número de encomenda/fatura
• Identificação dos produtos enviados
• Quantidades encomendadas/enviadas (pode ser diferente caso o fornecedor
não tenha em stock todas as embalagens pedidas)
• Preço de venda à Farmácia
• Taxa de IVA
• PVP (exceto produtos de venda livre)
• Possíveis descontos e bonificações
• Total da fatura
Luís Pedro Bezerra da Silva, 200505347
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Como referi anteriormente, o programa usado para este efeito é o Sifarma2000®;
seleciona-se o fornecedor, o número da fatura, o valor e, posteriormente, através da
leitura ótica dos códigos de barras ou por inserção manual dos códigos (produto pode
não ter código de barras que esteja associado ao Sifarma); durante a receção da
encomenda deve proceder-se da seguinte maneira:
• Medicamentos

com

necessidades

especiais

de

conservação

(referido

anteriormente) são prioritários a todos os outros;
• Danos na embalagem (verificar se está íntegra ou não);
• Informações relativas ao produto recebido (código, DCI ou nome comercial,
forma farmacêutica e dosagem);
• Quantidade pedida vs. quantidade enviada (escrito anteriormente);
• PVP;
• Prazo de validade, que deverá ser alterado apenas no caso das embalagens
que chegaram terem um prazo inferior às que se encontram na farmácia;
Estas informações são válidas para todos os produtos que não sejam de venda
livre. Para estes aplicam-se regras específicas relativas ao PVP (nos outros
parâmetros são iguais aos acima indicados). Calcula-se o preço com base no preço de
venda à Farmácia, no IVA e na margem de lucro da venda destes medicamentos. Na
Farmácia do Campo, as margens de lucro são: 13,05% nos leites para bebés, 20%
nas farinhas infantis e 30% nos restantes produtos de venda livre.
Após todas estas verificações serem feitas, ao terminar a encomenda, são
impressas as etiquetas dos produtos de venda livre, onde constam informações
idênticas às que existem nas caixas de MSRM (nome do produto e forma de
apresentação, PVP, IVA, e código de barras) e o Sifarma2000® oferece a
possibilidade de enviar os medicamentos em falta na encomenda recebida para outro
distribuidor se assim for desejado, aumentando a rapidez do processo gerando o
programa essa encomenda e enviando-a automaticamente.
Junto dos recipientes de envio vem sempre o original e duplicado da fatura,
armazenados de forma independente em diferentes arquivos, para permitir comparar
preços com o resumo de faturas mensais enviado pelos fornecedores. No caso de a
encomenda conter estupefacientes e/ou psicotrópicos, o fornecedor envia também
junto do recipiente um documento identificativo (guia) dos psicotrópicos enviados em
duplicado, sendo que o duplicado tem que ser carimbado e assinado e devolvido ao
fornecedor e o original tem de ser arquivado, pelo menos, durante 5 anos.
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Armazenamento
O armazenamento correto dos medicamentos no espaço da Farmácia é essencial
para o bom funcionamento da mesma. Poupa-se imenso tempo no atendimento se se
souber o sítio onde um medicamento está, de modo que, se houver já um lugar
rotinado, não se pode alterar o mesmo sem aviso prévio. Deve também seguir-se a
regra “FIFO” (“First In, First Out, ou seja, em caso de haver múltiplas embalagens do
mesmo medicamento, a que se vende primeiro na Farmácia é a que tem prazo de
validade mais curto), de modo a ter a certeza que não há nenhum medicamento que
seja “esquecido” e ultrapasse o seu prazo de validade sem que a Farmácia dê conta.
É um dos principais desafios da Farmácia evitar que um medicamento atinja o seu
prazo de validade; assim sendo, é possível devolver o produto aos distribuidores se tal
estiver próximo de acontecer:
• Medicamentos de uso veterinário e protocolos diabéticos: devolução até 5
meses antes da expiração do prazo de validade;
• Medicamentos de uso humano, nutrição e cosmética: devolução até 2 meses
antes da expiração do prazo de validade;
• Matérias-primas: até à data de validade indicada na embalagem.
Gestão de devoluções: existem várias causas válidas para a devolução de
medicamentos:
• Remoção do produto do mercado pelo INFARMED ou pelo produtor
(irregularidades em determinados lotes);
• Embalagem danificada ou incompleta;
• Alteração do produto;
• Envio do produto errado ou de quantidades diferentes das pedidas de um certo
produto.
• Pedidos efetuados por engano;
• Prazo de validade (como descrito anteriormente).
Existe um menu no Sifarma relativo a este ponto (Gestão de Devoluções), que
permite a criação de Notas de Devolução com a seguinte informação necessária:
• Identificação da Farmácia que pretende devolver os produtos
• Número da fatura da entrada do medicamento na Farmácia
• Nome comercial do produto, código e quantidade do mesmo a devolver
• Motivo de devolução (acima descritos).
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A nota de devolução é então impressa em triplicado, assinada e carimbada pelo
Diretor Técnico e colocada junto do produto a devolver num contentor do fornecedor
em questão; duas cópias vão para o fornecedor e uma fica na Farmácia assinada, com
nome e data, pelo condutor que a veio recolher (o mesmo que traz a próxima
encomenda a receber). Se a devolução incluir casos especiais, como psicotrópicos e
estupefacientes, tem de se imprimir outra nota de devolução em separado dos outros
produtos que se vai devolver.
A nota de devolução pode ser logo resolvida pelo fornecedor, procedendo este à
troca imediata do produto ou, em caso contrário, emite uma nota de crédito a
beneficiar a Farmácia. Estas resoluções devem ser regularizadas na base de dados do
sistema informático assim que possível. Se a devolução não for aceite, o produto em
questão é devolvido à Farmácia, onde é integrado nas quebras do ano em questão.

Processamento do receituário e faturação:
As receitas são um dos componentes chave para uma gestão eficiente da
Farmácia. Para além de permitirem o acesso dos utentes a medicamentos que sejam
sujeitos a receita médica, o total da comparticipação das receitas é agrupado numa só
fatura emitida pelo Estado ou pelo organismo de comparticipação correspondente. Ou
seja, quando o utente entrega a receita à farmácia de um MSRM (que seja
comparticipado) vai pagar o valor que resulta da subtração do(s) valor(es)
comparticipado(s) ao valor de PVP do(s) medicamento(s) impresso(s) na receita; no
fim do mês, esse valor de comparticipação é atribuído à Farmácia pela respetiva
entidade. É necessário ter atenção quando se processa o receituário que se recebe do
utente pois a inserção incorreta do organismo altera a comparticipação da receita,
gerando erros de receitas e receituário devolvido.
Aquando da dispensa de MSRM, o Sifarma2000®, após terminar a venda e antes
de imprimir a fatura, imprime no verso da receita a seguinte informação, que vai
auxiliar ao correto processamento e correção (se necessário) da mesma:
• Nome e número de contribuinte da farmácia e nome da Diretora Técnica;
• Identificação do operador que processou a receita, data e número da venda,
número do lote e número da receita nesse lote;
• Nome do medicamento, dosagem e tamanho da embalagem;
• PVP, preço de referência, quantidade do medicamento aviado, valor da
comparticipação e valor pago pelo utente;
• Códigos de barras dos medicamentos aviados.
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Após a dispensa, a receita impressa é separada de acordo com o seu organismo e
organizada em lotes, sendo que cada lote contém 30 receitas do mesmo organismo.
Para o fecho do lote é necessário conferir cada receita para verificar se ocorreram
erros quando a mesma foi aviada. Os seguintes parâmetros são os que se têm em
conta:
• Identificação do utente, do médico (e sua assinatura) e respetiva vinheta;
• Regime de comparticipação, portarias e despachos;
• Data de prescrição e prazo de validade (30 dias ou seis meses);
• Existência de exceções;
• No caso de receituário manual, verificar se exceção é válida e se está
devidamente assinalada.
• Medicamentos dispensados;
• Assinatura do utente no verso;
• Carimbo da farmácia, data e assinatura do profissional que aviou a receita (que
deve coincidir com a data impressa);
Se, ao atentar a todos estes passos, existir alguma erro no processamento da
receita, esta deve ser corrigida pelo Farmacêutico ou, sempre que seja necessário, o
utente deve ser contactado.
Quando o lote está completo e revisto/corrigido, procede-se à impressão do
Verbete de Identificação do Lote. Neste documento identificativo de lote figuram os
seguintes elementos:
• Nome e código ANF da Farmácia;
• Mês e ano de emissão;
• Entidade e planos de comparticipação;
• Número do lote, de receitas e etiquetas do lote;
• Valor total das comparticipações;
• Valor a pagar pelo organismo;
• Valor pago pelo utente;
• Carimbo e rubrica do farmacêutico.
No final do mês, procede-se ao fecho de todos os lotes de todos os organismos,
lembrando sempre que o último (que por vezes pode ser único) lote pode ser fechado
com menos de 30 receitas.
Antes do envio dos lotes aos respetivos organismos, é necessária a impressão do
resumo mensal dos lotes (com todos os documentos faturados) e a fatura mensal,
impressa em quadruplicado; uma das impressões é arquivada na Farmácia e as outras
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3 são enviadas para o Centro de Conferência de Receitas (CCR), assinadas com data
e carimbadas pela Diretora Técnica. As restantes receitas são enviadas à ANF, sendo
a data limite o dia 10 de cada mês. Todos os envios são via CTT.
Receitas enviadas que não são aceites pelo CCR devido a alguma inconformidade
são devolvidas à Farmácia sem que esta receba qualquer valor de comparticipação.
As receitas devolvidas são corrigidas correctamente na Farmácia, sendo depois
refaturadas.
Para este Centro são também enviados todos os lotes relativos ao SNS e toda a
documentação necessária dos mesmos (Verbetes, relação resumo de lotes e faturas),
rubricada e carimbada pela Diretora Técnica.

Dispensa do
MSRM

Verificação e
Correção das
receitas

Impressão dos
Verbetes e
Faturação
mensal

Envio do
receituário para
o organismo
comparticipador

Classificação dos produtos da Farmácia
Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM)
Pela definição do Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de agosto, os MSRM
correspondem a todos os medicamentos 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;

•

Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam
utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes
daquele a que se destinam;
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•

Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja
atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar;

•

Se destinam a ser administrados por via parentérica.
Esta definição permite que os medicamentos que se incluem nestes parâmetros

sejam apenas vendidos em Farmácias e com apresentação de receita médica.
O Decreto-Lei citado neste capítulo divide ainda os MSRM nas seguintes classes:
Medicamentos de receita médica renovável; Medicamentos de receita médica
especial; Medicamentos de receita médica restrita, de utilização reservada a certos
meios especiais.

Medicamentos não sujeitos a receita médica.(MNSRM)
São considerados MNSRM todos os medicamentos que não integram os
parâmetros descritos no ponto anterior. Destinam-se ao alívio de sintomas menores
(tosse, por exemplo); o utente não precisa de ter uma receita médica para comprar
este tipo de medicamentos na Farmácia. Contudo, é necessário associar a estes
mesmos indicações terapêuticas que possam existir na lista de situações de
automedicação, como descrito no Despacho 17690/2007. É importante então
esclarecer o utente quanto à escolha do medicamento, posologia e duração do
tratamento.

Produtos cosméticos e de higiene corporal (dermofarmacêuticos)
O Decreto-Lei nº 189/2008, de 24 de setembro, refere que, nesta classe, se integra
“qualquer substância ou preparação destinada a ser posta em contacto com as
diversas partes superficiais do corpo, designadamente epiderme, unhas, sistemas
piloso e capilar, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas
bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar,
modificar o seu aspeto, manter o bom estado ou de corrigir odores corporais”. Este
mesmo decreto informa ainda da informação que deve constar no rótulo destes
produtos.
Este tipo de produtos exige que o Farmacêutico compreenda bem as suas
características e que se mantenha ao corrente das constantes mudanças de mercado
destes produtos, pois estes são regularmente alvo de pedidos de aconselhamento por
parte dos utentes. Para tal efeito existem ações de formação, patrocinadas pelos
laboratórios, onde estes fornecem informações sobre os seus produtos para o
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Farmacêutico usar no aconselhamento de utentes. A sua venda depende de vários
parâmetros:
• Época do Ano, necessidade do utente e nível socioeconómico do mesmo;
• Publicidade nos diversos meios de comunicação;
• Padrões de beleza
Estão aqui reunidos os parâmetros a ter em conta quando se realizam as
encomendas dos produtos de dermofarmácia e cosmética. No entanto, estes produtos
não ganham grande expressão nas Farmácias devido ao seu elevado custo e ao baixo
nível socioeconómico do utente. De salientar que as marcas mais trabalhadas na
Farmácia do Campo são a Uriage®, Avène® e Vichy®.

Preparações oficinais e fórmulas magistrais
A Portaria nº 594/2004, de 2 de junho, refere que as preparações oficinais são
“quaisquer medicamentos preparados segundo as indicações compendiais, de uma
farmacopeia ou de um formulário, em Farmácia de oficina ou nos serviços
farmacêuticos hospitalares, destinado a ser dispensado diretamente aos doentes
assistidos por essa farmácia ou serviço” e que as fórmulas magistrais são “quaisquer
medicamentos preparados numa Farmácia de oficina ou serviços farmacêuticos
hospitalares, segundo uma receita médica e destinado a um determinado doente”.
Devido à constante atualização do mercado, aos esforços por parte de empresas
farmacêuticas de criar fórmulas rentáveis e à necessidade de um atendimento rápido e
prático, estas preparações têm vindo a cair em desuso nos dias que correm. Não
obstante, são hipóteses terapêuticas viáveis devido à sua especificidade para cada
doente.
No meu período de estágio tive oportunidade de realizar uma Pomada Salicilada
cuja ficha de preparação estará anexada mais à frente.

Instalações e equipamentos:
As condições mínimas obrigatórias, relativas às instalações, para preparação de
preparados oficinais e fórmulas magistrais, estão descritas na Portaria nº 594/2004, de
2 de junho, juntamente com a Deliberação nº 1497/2004, de 7 de dezembro; estes
documentos determinam as características que o laboratório deve ter, juntamente com
o material mínimo obrigatório para as diversas etapas (preparação, acondicionamento
e controlo) que deve existir no mesmo para se preparar as fórmulas acima descritas.
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Receção e armazenamento de matérias-primas
O Decreto-Lei nº 72/91, de 8 de fevereiro, rege os princípios relativos às matériasprimas, relatando que “matéria-prima é toda a substância ativa, ou não, que se
emprega na produção de um medicamento, quer permaneça inalterável quer se
modifique ou desapareça no decurso do processo”. O mesmo Decreto-Lei refere ainda
que as matérias-primas que são passíveis de serem usadas na obtenção de
manipulados devem constar na Farmacopeia Portuguesa ou na Farmacopeia Europeia
ou ainda na documentação científica compendial, e, se os medicamentos que as
contém não foram alvo de qualquer suspensão ou retirada da sua AIM, são adotadas
por uma autoridade competente para o efeito.
É também regido por legislação todo o processo relativo à aquisição das mesmas,
sendo que estes produtos devem ser adquiridos a fabricantes, importadores,
reembaladores e distribuidores que sejam reconhecidos pelo INFARMED. Todas as
matérias-primas, aquando da chegada à Farmácia, têm de ser acompanhadas por um
Boletim de Análises que comprove que o conteúdo acondicionado é, de facto, a
matéria-prima requerida e que se encontra em condições de ser utilizada, sendo que é
da responsabilidade do fornecedor qualquer erro na quantidade, na qualidade ou na
falta de correspondência com a monografia oficial da mesma.
É de salientar que existem algumas matérias-primas que não podem ser utilizadas
no fabrico de manipuladas, estando estas descritas na Deliberação 1498/2004, de 7
de dezembro.
Na Farmácia deve ainda existir um registo de uso de cada matéria-prima,
correspondente ao anexo e estas devem ser armazenadas em local fresco e seco.

Manipulação
A manipulação deve seguir as indicações das Boas Práticas na preparação de
medicamentos manipulados tanto na Farmácia Comunitária como na Farmácia
Hospitalar; as Boas Práticas estão descritas na Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho.
O Farmacêutico deve atender ao espectro de segurança das substâncias ativas e
ainda possíveis interações que possam pôr em perigo a saúde dos utentes ou a
própria ação do medicamento.
Sempre que o Farmacêutico receber uma receita médica de um produto
manipulado, se não compreender ou tiver dúvidas acerca de determinado ponto da
mesma, deve sempre contactar o médico prescritor ou, se tal não for necessário, deve
consultar as bibliografias propostas, como a Farmacopeia Portuguesa, Farmacopeia
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Europeia, Formulário Galénico Português ou, em caso de persistência da dúvida, deve
contactar o LEF (Laboratório de Estudos Farmacêuticos).

Determinação do Prazo de Validade do medicamento manipulado
O prazo de Validade do manipulado corresponde ao tipo de forma farmacêutica em
que se apresenta. Assim sendo, no caso de preparações sólidas ou líquidas não
aquosas, o prazo de validade deverá ser até 25% do prazo de validade do produto
industrializado até um máximo de 6 meses. Se a preparação for líquida aquosa, o seu
prazo de validade não deve ultrapassar os 14 dias e deve sempre recomendar-se que
o recipiente seja mantido no frio. As preparações não abrangidas nestes dois pontos
devem ter um prazo de validade de acordo com a duração da terapêutica pretendida,
sendo que costuma ser no máximo 30 dias.

Cálculo do PVP do medicamento manipulado
Este preço está sujeito a regulação, baseando-se na Portaria nº 769/2004, de 1 de
julho, onde consta uma formulação que tem em conta os honorários, os custos das
matérias-primas e dos recipientes acondicionadores:
PVP = (Honorários + Preçomatérias-primas + Preçomateriais de embalagem) x 1,3 x IVA em vigor

(1,3 corresponde à margem de lucro de 30% das Farmácias)

Produtos dietéticos e para alimentação especial
Englobam os produtos definidos pela Diretiva 1999/21/CE, de 25 de março, que cita
que estes produtos são “produtos alimentares nutricionalmente completos, com
fórmula dietética padrão” ou “adaptada a uma doença” ou ainda “produtos alimentares
nutricionalmente incompletos”. O Decreto-Lei nº 227/99, de 22 de junho, também é
relativo a estes produtos, citando que “os produtos para alimentação especial são
todos os produtos alimentares que, devido à sua composição ou a processos
especiais de fabrico, se distinguem claramente dos géneros alimentícios de consumo
corrente, são adequados ao objetivo nutricional pretendido e são comercializados com
a indicação de que correspondem a esse objetivo”.
Como exemplo, os doentes que sofrem certas patologias crónicas ou incisivas
(cancro, síndrome do cólon irritável, doença de Crohn) devem ingerir produtos de
alimentação especial.
A Farmácia do Campo possui um elevado leque de escolhas relativamente a estes
produtos, nomeadamente os destinados a alimentação de lactentes, representados
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pelas marcas Nutribén® e Enfalac®, e no complemento da alimentação diária (para
quem tem necessidades especiais de nutrição, por exemplo, regimes hipo ou
hipercalóricos), como é o caso do Fortimel® e do Fresubin®.

Produtos fitoterapêuticos
São referidos no Estatuto do Medicamento e dizem respeito ao uso das
propriedades curativas e de prevenção que as plantas medicinais apresentam,
usando-as para tratamento de algumas doenças. São medicamentos constituídos por
plantas ou parte delas (folhas, caules, entre outros) que apresentem potencial
terapêutico. Podem estar presentes em comprimidos, cápsulas e chás e temos, como
exemplo, as Arkocápsulas®.

Produtos e medicamentos de uso veterinário
De acordo com o Decreto-Lei nº 148/2008, de 29 de julho, estes produtos “são um
bem público e recursos cruciais para a defesa da saúde e do bem–estar dos animais e
para a proteção da saúde pública, sendo igualmente um instrumento de salvaguarda
das produções animais, com impacto considerável na economia das explorações
agropecuárias e alimentares”.
Tal como a tendência de procura da Farmácia para aconselhamento antes do
médico, também os utentes procuram primeiro a Farmácia antes do médico
veterinário. Nestes casos o aconselhamento é muito importante, pois deve-se
desaconselhar a administração de medicamentos de uso humano em animais
(situação cada vez mais recorrente – gatos morrem com a administração de
paracetamol, por exemplo) e deve-se encaminhar para os médicos veterinários os
casos que se mostrem mais severos. É necessário também, muitas vezes, aconselhar
o utente acerca dos medicamentos de uso animal que adquire na Farmácia, sendo os
mais comuns os antiparasitários e os contracetivos, fornecendo informações acerca da
posologia e via de administração, por exemplo.

Dispositivos médicos
Estão definidos no Decreto-Lei nº 30/2003, de 14 de fevereiro, como “qualquer
instrumento, aparelho, equipamento, material ou artigo utilizado isoladamente ou
combinado, incluindo os suportes lógicos necessários para o seu funcionamento”.
Dividem-se em 3 classes:
• Classe I - dispositivos médicos de baixo risco (como é o caso de coletes e
colares cervicais, fraldas, entre outros)
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• Classe IIa e IIb - dispositivos médicos de médio risco (compressas de gaze,
preservativos, por exemplo)
• Classe III - dispositivos médicos de alto risco (por exemplo, preservativos com
espermicida, DIUs que não libertem estrogénios, testes de gravidez)
Na Farmácia do Campo, os dispositivos médicos mais procurados são testes de
gravidez,

preservativos,

compressas,

auxiliares

de

locomoção

(canadianas,

andarilhos), entre outros, podendo afirmar-se que os dispositivos médicos ocupam a
sua quota parte no mercado.

Produtos de Puericultura
O Decreto-Lei n.º 10/2007, de 18 de janeiro, enuncia que um produto de
puericultura corresponde a “qualquer produto que se destine a facilitar o sono, o
relaxamento, a higiene, a alimentação e a sucção das crianças”, ou seja, chupetas,
tetinas, escovas, colheres, sendo alvo de pedidos de aconselhamento dos utentes por
parte do Farmacêutico, que deve suscitar confiança nos utentes para a escolha de
produtos.

Dispensa de medicamentos
O Farmacêutico é a ponte entre o Médico e o utente e assume um papel de
extrema importância nos dias de hoje; o Farmacêutico não fornece apenas as
embalagens

de

medicamentos,

sendo

uma

parte

revelante

ao

nível

do

aconselhamento que fornece ao utente relativamente à sua terapia e às informações
acerca da sua receita médica (como a posologia, administração, duração do
tratamento, possíveis interações/reações adversas, etc.).

Medicamentos sujeitos a receita médica:
i.

Apresentação da receita e validação da mesma:

Este passo, o mais comum e, certamente, o mais importante que se verifica no dia
a dia das Farmácias, funciona como uma regulação entre o Médico, Farmacêutico e
Utente, de maneira a que seja assegurado o melhor tratamento possível para o utente.
Está regulado pela Lei 11/2012, de 8 de março:
1.

“A prescrição de medicamentos inclui obrigatoriamente a denominação

comum internacional da substância ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, a
apresentação e a posologia.
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2.

A prescrição de medicamentos pode ainda incluir uma denominação

comercial, por marca ou indicação do nome do titular da autorização de introdução no
mercado.
3.

O médico pode indicar, na receita, de forma expressa, clara e suficiente,

as justificações técnicas que impedem a substituição do medicamento prescrito com
denominação comercial, nos seguintes casos:
a.

Prescrição de medicamento com margem ou índice terapêutico

estreito, de acordo com informação prestada pelo INFARMED, I. P.;
b.

Fundada suspeita, previamente reportada ao INFARMED, I. P.,

de intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância
ativa, mas identificado por outra denominação comercial;
c.

Prescrição

de

medicamento

destinado

a

assegurar

a

continuidade de um tratamento com duração estimada superior a 28 dias.
4.

A prescrição de medicamentos é feita por via eletrónica ou, em casos

excecionais, por via manual, sendo definidas por portaria do membro do Governo
responsável pela área da saúde as regras de prescrição e modelos de receita médica,
a informação sobre os medicamentos de preço mais baixo disponíveis no mercado,
bem como a indicação da opção por parte do doente, face a eventual alteração do
medicamento a ser vendido na farmácia.»”
A dispensa de medicamentos também está regulada na mesma lei:
1.

“No ato de dispensa do medicamento, o farmacêutico, ou o seu

colaborador devidamente habilitado, deve informar o doente da existência dos
medicamentos disponíveis na farmácia com a mesma substância ativa, forma
farmacêutica, apresentação e dosagem do medicamento prescrito, bem como sobre
aqueles que são comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde e o que tem o preço
mais baixo disponível no mercado.
2.

As farmácias devem ter sempre disponíveis para venda no mínimo três

medicamentos com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, de
entre os que correspondem aos cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo,
devendo dispensar o de menor preço, salvo se for outra a opção do doente.
3.

O doente tem direito a optar por qualquer medicamento que contenha a

mesma denominação comum internacional da substância ativa, forma farmacêutica e
dosagem do medicamento constante da prescrição médica, salvo nos casos de:
a.

O medicamento prescrito conter uma substância ativa para a

qual não exista medicamento genérico ou para a qual só exista original de marca
e licenças;
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b.

O

médico

prescritor

ter

justificado

tecnicamente

a

insuscetibilidade de substituição do medicamento prescrito, nos termos das
alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 120.º
4.

No caso previsto na alínea c) do n.º 3 do artigo 120.º, o doente pode

exercer o direito de opção, mediante assinatura da receita médica, quando pretender
medicamento de preço inferior ao do medicamento prescrito, sendo vedado, na
farmácia, proceder -se a qualquer substituição por medicamento de preço superior ao
medicamento prescrito.”
ii.

Informação para o utente

As Boas Práticas Farmacêuticas indicam que os Farmacêuticos devem “fornecer
toda a informação necessária para um uso correto, seguro e eficaz dos medicamentos
de acordo com as necessidades individuais do utente”, ou seja, devem relatar toda a
informação necessária (como foi descrito anteriormente), requerida ou não, ao utente.
Sendo o elo intermédio entre o médico e o doente, é da responsabilidade do
Farmacêutico que o doente tenha toda a informação de que necessita para o seu
tratamento e esteja esclarecido em todos os pontos da mesma. Um dos erros de
tratamento mais frequentes e que deve ser sempre alvo de correção é, por exemplo, a
toma de antibióticos, que muitas vezes é feita apenas até à melhoria dos sintomas,
mas deve sempre reforçar-se que esta deve ser feita até ao fim da embalagem.
´Para além disto, de modo a manter a eficácia dos fármacos e do tratamento,
devem ser também fornecidas informações acerca da conservação dos medicamentos
(por exemplo, as injeções de insulina, gotas oftálmicas, algumas suspensões orais,
entre outros. têm de ser conservadas no frigorífico).
É também importante para o Farmacêutico verificar o decurso do tratamento
quando este é de longo prazo, pois pode obter informações únicas acerca da adesão
ao tratamento, da existência de efeitos secundários não previstos inicialmente, da
eficácia do tratamento e, claro, ajudar em dúvidas que os utentes possam ter acerca
da sua terapêutica. Assim sendo, são evitadas filas de espera em centros de saúde e
hospitais, não desgastando o utente nem o próprio SNS.
iii.

Comparticipações

O Decreto-Lei nº 48-A/2010, de 13 de Maio, é o que rege o regime de
comparticipações, procurando facilitar o acesso dos utentes ao medicamento e
também a compra e utilização de medicamentos genéricos.
Os utentes, se se fizerem acompanhar de uma receita médica válida, podem ter
acesso a este sistema de comparticipação, pagando menos pelos seus medicamentos
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na Farmácia. O SNS é o que mais beneficiários abrange, e os 4 escalões de
comparticipação do mesmo variam da seguinte maneira: Escalão A (comparticipação
de 95%), B (69%), C (37%) e D (15%). Os regimes especiais de comparticipação da
ADSE e da força policial deixaram de existir aquando do meu estágio, passando a ser
contabilizados no regime de comparticipação do SNS.
Para além deste, existem outras entidades, como a SAMS e SAVIDA, entre outros,
que podem comparticipar receitas até 100% ou então comparticipar a percentagem
relativa à percentagem não comparticipada pelo SNS (por exemplo, se o SNS
comparticipa em 37%, o organismo pode comparticipar até 63%), sendo por isso
necessário a impressão desta informação no verso de uma cópia da receita, indicando
ou o número do cartão de beneficiário dessa entidade ou então uma fotocópia do
mesmo (são então impressos dois documentos de faturação, no total). Este processo
é chamado de complementaridade de subsistema.

Medicamentos de cuidados especiais:
Certos tipos de medicamentos são sujeitos a cuidados especiais, com regras
diferentes para a sua aquisição tanto por parte da Farmácia como por parte do utente.
Estão abrangidos no Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de janeiro, e preenchem as seguintes
condições: contêm uma substância estupefaciente psicotrópica abrangida por este
Decreto-Lei; possam, em caso de utilização anormal, dar origem a riscos importantes
de abuso medicamentoso, criar toxicodependência ou ser utilizados para fins ilegais;
contenham uma substância que, pela sua novidade ou propriedades, se considere, por
precaução, incluída nas situações previstas na alinha anterior.
Estes medicamentos, devido a estas características, eram sujeitos a uma receita
especial, que deixou de ser usada aquando da entrada em vigor da Portaria nº
198/2011, de 18 de maio, passando a ser controlados por receita eletrónica
(ligeiramente diferente das normais).
i.

Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos

Este grupo engloba os fármacos capazes de induzir alterações temporárias no
Sistema Nervoso Central, podendo causar mudanças nos sentidos, comportamento e
afetividade e ainda, em caso de abuso, dependência psíquica e física. São
normalmente usados na terapêutica devido ao seu elevado grau de analgesia
(nalgumas doenças com um quadro clínico de dor generalizada forte) ou então na
terapia de substituição de drogas (toxicodependência), sob elevada vigilância médica.
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O Decreto-Lei nº 15/93 de 22 de janeiro, revisto a posteriori pelas leis n.º 45/9, de 3
de setembro, n.º 3/2003 de 15 de janeiro, n.º 47/2003 de 22 de agosto e n.º 14/2005
de 26 de janeiro e os Decretos-Regulamentares n.º 61/94 de 12 de outubro e n.º
28/2009 de 12 de outubro, controlam juridicamente o tráfico e consumo destes
medicamentos através de regras para o seu controlo, fiscalização e penalização.
Todas as substâncias pertencentes a esta classe estão descritas em 6 tabelas no
Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de janeiro, sendo que a última revisão aquando do meu
estágio era a Lei 13/2012, de 26 de março, e a última revisão atual é a Lei 22/2014, de
28 de abril.
ii.

Aquisição de medicamentos psicotrópicos

Neste aspeto não são muito diferentes de outros MSRM, podem ser adquiridos na
Farmácia mediante receita médica e a Farmácia pode adquiri-los normalmente nos
seus distribuidores habituais.
A sua receção é feita como foi redigido anteriormente.
iii.

Dispensa e Registo dos movimentos dos medicamentos estupefacientes ou
psicotrópicos:

Quando um utente leva uma receita médica de estupefacientes ou psicotrópicos e
esta é autenticada, logo que se leia opticamente o código de barras do produto e se
proceda ao ecrã de validação da venda, o Sifarma2000® vai requerer informação
adicional para poder finalizar a venda. Esta informação é a seguinte:
• Nº da Receita e Médico Prescritor;
• Identificação do utente (nome, morada com código postal e localidade)
• Identificação do adquirente (nome, morada com código postal e localidade, nº
do Cartão do Cidadão, data de validade, idade)
Após a inserção dos dados, e o Sifarma os validar como corretos, imprime-se a
receita e um duplicado da mesma, sendo que o duplicado é armazenado na Farmácia
durante um período mínimo de 3 anos.
O ano de 2012 trouxe uma reforma a esta área, sendo que a Portaria nº 137A/2012, de 11 de maio mudou por completo o regime geral de prescrição e venda de
medicamentos contendo substâncias estupefacientes/psicotrópicas, como é descrito a
seguir:
1.

“A receita especial (manual – amarela) deixou de ser válida a partir de 1

de junho de 2012. As receitas especiais com data de prescrição anterior a 1 de junho
são válidas para dispensa dentro do respetivo prazo de validade;
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2.

A prescrição de medicamentos contendo substâncias estupefacientes

ou psicotrópicas passou a ser efetuada como a de qualquer outro medicamento, em
receita normal manual ou informatizada;
3.

A prescrição destes medicamentos não pode constar em receita onde

sejam prescritos outros medicamentos. Em cada receita podem ser prescritos até
quatro medicamentos distintos, não podendo o número total de embalagens prescritas,
em caso algum, ultrapassar o limite de duas por medicamentos, nem o total de quatro
embalagens;
4.

Os procedimentos a adotar no que respeita à validação do receituário,

dispensa e controlo destes medicamentos foi alterado ao nível do registo de saídas,
passando o envio ao INFARMED a ter de ser efetuado mensalmente (anteriormente, o
envio era trimestral);
5.

A farmácia deverá manter um arquivo, pelo período de 3 anos, com

cópia em papel ou em suporte informatizado, das receitas manuais ou informatizadas
dispensadas, ordenadas por data de dispensa.”

Outros cuidados de saúde prestados na Farmácia
A Farmácia assume vital importância no controlo de certos parâmetros de saúde,
permitindo por vezes auxiliar em diagnósticos precoces de algumas doenças e uma
melhor vigilância dos parâmetros de uma terapêutica. Assim sendo, a Portaria nº
1429/2007, de 2 de novembro, lista os diversos serviços Farmacêuticos de promoção
de saúde e bem-estar dos doentes que uma Farmácia pode prestar. Nos que estão
descritos na Portaria acima referida, a Farmácia do Campo efetua a medição de
pressão arterial, índice glicémico, colesterol e também testes de gravidez.

Medição da Tensão Arterial:

A Hipertensão Arterial é cada vez mais um fator de relevância no aumento de
incidência de doenças cardiovasculares. A deteção precoce de um quadro clínico de
Luís Pedro Bezerra da Silva, 200505347

29

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia do Campo
hipertensão arterial pode prevenir, em muitos casos, enfartes e ataques cardíacos,
sendo que estas medições rotineiras acabam por ter muita importância para ajudarem
a diagnosticar prematuramente a hipertensão e, por conseguinte, diminuir a taxa de
doenças cardiovasculares. Para além deste benefício, a medição é também importante
para avaliar a terapêutica antihipertensora.
É considerado, nos dias de hoje, que uma pessoa apresenta hipertensão arterial
quando os seus valores de pressão sistólica e diastólica ultrapassam os 140/90
mmHg; apesar das suas causas serem em parte desconhecidas, foram já identificados
diversos fatores de risco que podem potenciar o aparecimento desta enfermidade,
como obesidade, ingestão elevada de sal e/ou álcool, entre outros. Com base nisto, o
aconselhamento por parte de um Farmacêutico nestes casos deve incidir na mudança
de estilo de vida do utente (sedentarismo e dieta) e, em casos mais graves, referenciar
para uma consulta médica com base nas leituras consecutivas de pressão arterial
durante o período de uma semana.
Na Farmácia do Campo a pressão arterial é medida com um tensiómetro de pulso
digital da marca Omron (similar ao da figura). Como tal, e para aumentar a fiabilidade
da medição (aproximar o resultado obtido o mais possível à realidade do paciente),
deve-se ter os seguintes cuidados: repousar o doente durante 5 ou 10 minutos,
considerando o esforço físico antecedente que o paciente realizou (por exemplo, a
caminhar para a farmácia) e sentá-lo confortavelmente, verificar que o doente não
ingeriu substâncias que possam alterar o valor da medição (estimulantes, café, tabaco,
entre outros) e se a roupa do paciente não aperta o braço durante a medição.

Determinação do índice glicémico
A Diabetes Mellitus (tipo 1 ou 2 mas, nesta abordagem, irei referir-me à 2) é uma
doença caracterizada pelo aumento da resistência à insulina, causando um aumento
generalizado dos níveis de glucose no corpo (hiperglicemia) e incapacitando o mesmo
de processar toda a glucose proveniente da dieta. Isto causa problemas graves na
saúde dos pacientes, aumentando o risco de doenças cardiovasculares e de
dislipidemias, por exemplo.
O aconselhamento farmacêutico prende-se, neste caso, à prevenção e controlo da
Diabetes, enfatizando a importância de uma dieta saudável com uma ingestão baixa
de açúcares, acompanhado de exercício físico.
A determinação do índice glicémico engloba-se no quadro de prevenção e controlo
da doença, bem como da verificação da eficácia e controlo da terapêutica. Na
Farmácia do Campo é efetuada através da punção capilar (método simples, rápido e
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eficaz), considerando um jejum de no mínimo de 8 horas, idealmente 12, para obter
valores fiáveis.
Determinação do colesterol e perfil lipídico: Pelas mesmas razões descritas para o
índice glicémico, a determinação do colesterol e perfil lipídico (é desejável que os
valores se apresentem abaixo de 200 mg/dL) assume relevância na prevenção e
controlo de várias doenças e avaliação da eficácia da terapêutica para as mesmas
(como é exemplo as dislipidémias). Na Farmácia do Campo é usado o método da
punção capilar, aconselhando-se um jejum de 12 horas para ter a certeza que o teste
irá apresentar valores corretos.

Controlo do peso corporal
O controlo do peso corporal assume-se como a etapa preliminar de todos os testes
anteriormente referidos, pois o descontrolo do mesmo assume-se como fator de risco
para as doenças referidas neste capítulo.
Assumindo as regras internacionais, o peso deve ser correlacionado com a altura
para cálculo do IMC, que oferece uma avaliação correta do risco de obesidade.
Valores normais estão entre 18 e 25, valores entre 25 e 30 indicam excesso de peso e
acima de 30 obesidade, sendo que a severidade desta aumenta quanto maior o valor
de IMC. Este é calculado pela seguinte fórmula:

Teste de gravidez
Os testes de gravidez usados na Farmácia do Campo são aqueles disponibilizados
pelos fornecedores, que funcionam detetando a hormona coriónica gonadotrófica
humana (hCG) na urina da mulher; sendo o funcionamento do teste relativamente
simples, permite que este se realize em casa ou noutro espaço pela utente ou na
Farmácia pelo Farmacêutico. Se a utente estiver grávida, o Farmacêutico pode prestar
aconselhamento acerca do processo da gravidez.

Farmacovigilância
É um direito e um dever das Farmácias participar na farmacovigilância dos diversos
fármacos existentes. O Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto, instaura que “as
farmácias colaboram com o INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento e
Produtos de Saúde, I. P. (INFARMED), na identificação, quantificação, avaliação e
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prevenção dos riscos do uso de medicamentos, uma vez comercializados, permitindo
o seguimento das suas possíveis reações adversas”. O SNF (Serviço Nacional de
Farmacovigilância), por sua vez, está regulado pelo Decreto-Lei nº 242/2002, de 5 de
novembro, permitindo a descoberta de reações adversas medicamentosas e
contribuindo para a qualidade, eficácia e segurança dos diversos medicamentos. Muita
da Farmacovigilância é feita através da página das RAMs, um ramo do site do
INFARMED, que surge à luz do novo conceito de Farmacovigilância proposto pela
nova legislação europeia (Diretiva 2010/84/EU, de 15/12/2010), que criou a
possibilidade de reportar RAMs online.

Valormed
A VALORMED é uma sociedade que se responsabiliza pelos resíduos
farmacêuticos (embalagens e medicamentos fora de uso/prazo já adquiridos pelos
utentes). É o resultado da união de esforços entre Indústria, Distribuidores e
Farmácias, tornando o processo de recolha dos resíduos mais seguro e evita que o
público em geral tenha acesso a estes resíduos. É da responsabilidade da Farmácia a
sensibilização para este processo e também da recolha dos mesmos, em contentores
criados para o efeito: depois de cheios, são fechados, é registado o peso do contentor
(juntamente com o código da farmácia e rúbrica de quem o fechou), selado (para
garantir que ninguém voltou a abrir a embalagem) e enviado através dos motoristas
dos armazenistas da Farmácia. São feitas quatro cópias (processo de autocópia)
todas de cores diferentes e com destinos diferentes: branca (segue com o contentor
durante todo o processo), verde (arquivada na farmácia), azul e rosa (documentos
enviados ao INFARMED pelos armazenistas quando recebem a encomenda) e
amarela (arquivada pelo armazenista)

Ações de Formação
São

muitas

as

oportunidades

propostas

por

diversos

laboratórios

para

apresentarem o seu produto ou para divulgarem informações relativas a novos
medicamentos no mercado ou novas pesquisas. É, então, do dever dos
Farmacêuticos, estagiários ou não, enriquecer a sua experiência profissional, trabalhar
para melhorar o seu aconselhamento e atendimento na Farmácia, sendo que pode
também compartilhar estas informações com quem trabalha, e atualizar-se com as
tendências do mercado e inovações que surjam.
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Para além disto, a ANF, INFARMED, entre outros, realizam diversas sessões de
esclarecimento e formações que contribuem para aumentar a formação científica dos
Farmacêuticos.
Enquanto estagiei tive oportunidade de estender a minha experiência profissional,
através destas formações, em diversas situações.
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Considerações finais
Considero que o Estágio na Farmácia do Campo foi o culminar perfeito para os
anos de curso que passei. É sempre bom enriquecermo-nos na teoria, mas pôr em
prática aquilo que aprendemos é o verdadeiro passo desafiante no MICF. A Farmácia
foi o local ideal para crescer enquanto trabalhador e enquanto profissional, surgindo
novos desafios todos os dias que consegui superar com a ajuda de todos os meus
mentores da Farmácia do Campo, cada um me auxiliando preciosamente nas
diferentes áreas de cultivo de experiência.
A lição básica que aprendi foi que não importa o quão bem preparados estamos, o
contacto com a realidade é algo que nos ultrapassa enquanto estudantes. Ser
Farmacêutico é muito mais do que vender medicamentos, é muito mais do que ouvir
os utentes, é ser perfeito em todas as abordagens da Farmácia, não só ao balcão,
como no “trabalho de escritório”. É necessário um leque muito especial de atributos,
que nunca teria ganho sem este período de aprendizagem.
Agradeço a todos os elementos da Farmácia do Campo que me permitiram concluir
este estágio com o grau de Farmacêutico e não de apenas um estudante.
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O programa Erasmus é uma oportunidade única de ganhar experiência
internacional ao nível de trabalho, de vida e de nos adaptarmos a uma realidade de
trabalho em países estrangeiros. É um programa mais complexo do que é pensamento
geral e de árdua execução para quem escolhe hipóteses mais remotas em
comparação aos países mais próximos. Foi neste âmbito que eu decidi escolher a
República Checa, nomeadamente Brno, para realizar três meses de Erasmus na área
de investigação. Foi uma oportunidade única de testar outra hipótese de carreira,
atingindo maior relevância sendo no estrangeiro, pois a nossa emigração está a atingir
valores muito elevados e nunca se saberá o que o futuro nos reserva.
Após o processo de candidaturas, conduzido pelo Prof. Dr. Fernando Remião
(auxiliado por alunos pertencentes à Associação de Estudantes), entrei na minha
primeira opção, em Brno. Escolhi o país pelas parecenças a nível económico a
Portugal, pela beleza do mesmo que sempre me foi relatada e por ter um amigo a
estudar medicina em Brno. O estágio consistiu num projeto de investigação, conduzido
pelo Ing. Pavel Bobál, Ph. D., na área de Química Orgânica, com o título “Quinoline
derivatives - inhibitors of various enzymes used as potential antineoplastics”.
Na faculdade, a Veterinární a Farmaceutická Univerzita Brno, trabalhei no
edifício 44, o Pavilhão de Farmácia. O meu objetivo de trabalho consistiu na
elaboração e execução de um protocolo para obter um intermediário na síntese de
uma quinona.
Após contactar com o Professor que me devia orientar, dei início ao projeto.
Este consistia, em primeiro lugar, na escolha de um composto inicial (havia três à
disposição), depois à escolha do protocolo pesquisando artigos nos quais me pudesse
basear e, de seguida, efetuar a experiência.
Para a escolha da molécula inicial tive em conta quatro aspetos importantes: a
toxicidade das experiências necessárias ao processo total, o custo do composto inicial,
o rendimento dos passos necessários usando cada um dos compostos propostos e na
simplicidade do protocolo a adotar. Após algum debate e pesquisa, foi então escolhido
o composto inicial e deu-se início à síntese do composto final.
A experiência consistia num protocolo adaptado de um artigo publicado (“IonTriggered

Multistate

Molecular

Switching

Device

Based

on

Regioselective

Coordination-Controlled Ion Binding”), em que, a partir do composto inicial proposto,
obtia-se o primeiro intermediário, ou I1, depois, o intermediário 2 (I2) e, por fim, o
composto final (F), com um rendimento esperado de 58% na primeira reação, 92% na
segunda e 35% na primeira. As reações efetuadas foram as seguintes, relativas a
cada passo da experiência:

1. A primeira reação consistia na adição de ácido acético ao composto inicial,
refluxo da solução, remoção do solvente e secagem do composto, obtendo-se
o I1 com confirmação através de uma cromatografia em camada fina.
2. Na segunda reação efetuava-se o aquecimento do I1 com anidrido acético em
atmosfera de azoto, seguido da secagem e neutralização do composto, de
maneira a sintetizarmos o I2.
3. Na terceira reação o I2 era adicionado a um composto bromado, procedendose ao refluxo desta mistura em clorofórmio em atmosfera de árgon, sendo a
solução arrefecida, filtrada, purificada e concentrada, obtendo-se o F.
As minhas dificuldades foram algo evidentes devido à enorme complexidade dos
passos que realizei e à falta de acompanhamento por parte do Professor responsável.
No entanto, consegui realizar a primeira e segunda reação, não tendo hipótese de
realizar a terceira pois o Professor não me deixou concluir a experiência mesmo tendo
algum tempo de sobra.
No primeiro passo efetuei a remoção do solvente num rotavapor (após o refluxo),
secagem da solução com sulfato de sódio, tendo dificuldades na obtenção de um
produto que fosse puro, talvez devido a algum passo de protocolo que devia ser
efetuado em melhores condições ou ao uso de solventes e substâncias adicionadas
que não estivessem puras, dificultando a manutenção da pureza do composto inicial. A
quantidade que devia obter era a mesma que obtia no fim dos passos, mas o produto
não estava puro. Sendo assim, foi necessário recristalizar o produto, testando o
mesmo em 10 solventes até encontrar o necessário. Repeti algumas vezes este
primeiro passo até obter o composto mais puro, única e exclusivamente da minha
responsabilidade, sem qualquer ajuda.
No segundo passo tive menos dificuldade, apesar de trabalhar com elementos que
nunca tinha trabalhado. Mais uma vez não tive qualquer apoio e, inclusive, estraguei a
experiência uma vez (o sólido foi arrastado juntamente com a solução no rotavapor)
devido ao mau aconselhamento do estudante de doutoramento ao qual o Professor
me deu a tarefa de reportar alguma situação em que precisasse de ajuda.
Não tive oportunidade de fazer o terceiro passo, depois de conseguir purificar e
obter o I2 em quantidades apreciáveis. Foi-me negada a possibilidade de continuar o
trabalho devido, ao que me foi dito, a falta de tempo (era o passo mais simples a
efetuar). Tive de abandonar, então, a experiência, guardando o material para um
próximo estudante retomar a experiência.
Apesar de todas as dificuldades que encontrei com o meu orientador, posso dizer
que Erasmus foi uma das melhores experiências que tive na minha vida. Ensinou-me

muitas coisas, a nível de trabalho, relações interpessoais e permitiu-me ver uma boa
parte da Europa de Leste. Conheci muito bons amigos e aproveitei o que pude. Seria
algo que, se tivesse tido um orientador mais presente, teria sido perfeito. É algo que
todos os estudantes deveriam aproveitar, pois o Programa Erasmus é uma experiência
multicultural e absolutamente única.

