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V 

RESUMO 

 

Este relatório é o resultado de um estágio de seis meses na Farmácia Azevedo, localizada 

na Freguesia da Senhora da Hora, onde ficam registados certos aspetos do seu 

funcionamento e gestão, bem como alguns momentos particulares que ocorreram neste 

período, desde o dia 16 de Dezembro a dia 20 de Junho de 2014. Este estágio ocorreu no 

âmbito do Mestrado Integrado em Ciência Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto.  

O relatório está dividido em duas partes, sendo que a Parte I trata dos aspetos técnicos e 

práticos do funcionamento da Farmácia Azevedo, e também atividades desenvolvidas do 

âmbito da Farmácia Comunitária para promoção da saúde juntos dos utentes. 

A Parte II contempla o desenvolvimento de alguns trabalhos realizados para benefício dos 

membros da equipa da Farmácia Azevedo. 
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PARTE I 
 

1. INTRODUÇÃO 

A Farmácia Comunitária representa um local de aquisição de medicamentos, produtos e 

serviços farmacêuticos, bem como um local de aconselhamento para o bem-estar e saúde 

do utente. Desta forma a Farmácia Comunitária é um local de saúde por excelência, 

essencial à comunidade de um determinado local. O estágio curricular no âmbito do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas representa o culminar de 5 anos de 

estudos teóricos e práticos de preparação ao exercício profissional. Desta forma, é-nos 

dada a possibilidade de organizar e aplicar de forma mais prática os conhecimentos 

adquiridos ao longo do curso, bem como, a complementar a nossa formação com a 

sabedoria e vivência dos mais experientes.  

É da nossa responsabilidade, enquanto especialistas do medicamento, demonstrar a 

nossa posição como uma mais-valia através do exercício de uma boa prática profissional, 

sendo que para tal precisaremos de manter uma formação contínua, que nos confira 

conhecimentos específicos relacionados com o medicamento.  

Desta forma, este relatório tem como objetivo a descrição detalhada do funcionamento da 

Farmácia Azevedo, na Senhora da Hora, e também das atividades decorridas no período 

de 16 de Dezembro a 20 de Junho de 2014, constituindo um resumo dos conhecimentos 

adquiridos neste período de estágio.  

 

2. ORGANIZAÇÃO DA FARMÁCIA 

2.1. Localização, perfil dos utentes e horário de funcionamento 

A Farmácia Azevedo localiza-se na Rua Joaquim Pinto, números 62-64 na freguesia da 

Senhora da Hora, concelho de Matosinhos, distrito do Porto. A zona residencial circundante 

confere alguma afluência de clientes. Apesar da sua localização discreta, a maioria dos 

clientes demonstram a sua preferência devido à simpatia, eficácia do atendimento, às 

várias iniciativas e serviços prestados. 

Os utentes da Farmácia são maioritariamente idosos e doentes crónicos, pertencentes à 

classe média/baixa. A ida à Farmácia por parte dos utentes relaciona-se com a aquisição 

de medicamentos de uso habitual, ou de uso esporádico e de venda livre, de produtos 

dermocosméticos, ou ainda para utilizar os serviços farmacêuticos disponíveis, ou 

comparecer a consultas de Nutrição/dietética, Podologia e Fisioterapia prestadas por 

especialistas nas respetivas áreas. 

O horário da Farmácia Azevedo encontra-se na porta de entrada, de forma perfeitamente 

visível do exterior, como exigido pelo Decreto-Lei nº 53/2007, de 8 de Março [1]. De 

segunda-feira a sexta-feira o horário de atendimento ao público é desde as 8h30 até as 
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19h30, encerrando das 13h00 às 14h00, e aos sábados das 8h30 às 13h30, sendo que 

está fechada aos Domingos e Feriados. Nos dias de serviço permanente, de acordo com 

o Decreto-lei n.º 53/2007, de 8 de Março [1], a Farmácia está em contínuo funcionamento 

por 24 horas, sendo que o estabelecimento está aberto até as 23h e a partir desta hora o 

atendimento realiza-se através de um postigo. Desta forma é garantido o atendimento 

durante toda a noite, bem como a segurança do farmacêutico em serviço. 

 

2.2 Espaço Físico Exterior 

A Farmácia Azevedo possui boa acessibilidade uma vez que não possui nenhum desnível 

nem escadas na entrada, e tem apenas um andar térreo. Está bem identificada, de acordo 

com as Boas Práticas de Farmácia (BPF) [2], através do letreiro “Farmácia Azevedo” e do 

símbolo indicativo da farmácia – cruz verde – aprovado pela Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde I.P., (INFARMED) segundo a Deliberação nº 

414/CD/2007, de 29 de Outubro [3]. Na porta de vidro é possível encontrar informação 

acerca do horário de funcionamento e a Farmácia que presta Serviço Permanente no 

próprio dia. A informação acerca da identificação da Diretora Técnica encontra-se dentro 

da Farmácia, mas visível ao público segundo as BPF.  

A montra é decorada consoante os produtos e/ou acessórios a promover sendo a escolha 

dos mesmos influenciada pela sua sazonalidade. Assim a montra é renovada 

periodicamente, mantendo o dinamismo e despertando a curiosidade e interesse do 

público.  

 

2.3 Espaço Físico Interior 

Relativamente ao espaço interior da Farmácia, este é um espaço profissional que permite 

a comunicação eficaz com os utentes, tal como requerem as BPF. O espaço é iluminado, 

com temperatura estabilizada por aparelhos de ar-condicionado e ambiente calmo e 

organizado. A Farmácia Azevedo possui apenas um andar térreo em que se encontram as 

divisões essenciais para a organização do espaço. Para permitir a segurança dos utentes, 

farmacêuticos, todos os colaboradores, a Farmácia Azevedo possui um sistema de 

videovigilância no interior da Farmácia, devidamente licenciado pela Comissão Nacional 

de Proteção de Dados. 

 

2.3.1 Local de Atendimento ao Público 

Na Farmácia Azevedo, a área de atendimento ao público (AAP) é o primeiro espaço 

existente logo após a entrada. Do lado esquerdo, perto da porta, localiza-se uma balança 

multifunções que permite também a medição da pressão arterial, devidamente calibrados. 

Ao lado desta é possível encontrar na parede a identificação da Direção Técnica, bem 

como um cartaz com os serviços disponíveis na Farmácia e os preços de cada serviço [2]. 
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Ainda do lado esquerdo e também em frente é possível encontrar expositores/lineares com 

produtos de dermocosmética e de nutrição separados por marcas e gamas. Na Farmácia 

Azevedo é possível encontrar marcas como: Avène®, Caudalie®, Dr. Scholl®, Ducray®, 

Elancyl®, Galénic®, Klorane®, Lierac®, Pedi Relax®, PHYTO®, Uriage®, entre outras. Do 

lado direito, encontra-se o balcão de atendimento que possui três postos de venda, 

separados entre si com espaço suficiente para permitir a privacidade do cliente. Estes 

postos encontram-se equipados com um computador (software informático Sifarma 2000), 

com os respetivos leitores óticos de código de barras, impressoras e um terminal 

multibanco. Entre os postos de atendimento, no balcão é possível encontrar produtos 

expostos, de forma a permitir uma maior visibilidade destes.  

Atrás do balcão, os lineares possuem medicamentos de venda livre e de venda sazonal, 

tais como antigripais, suplementos alimentares, analgésicos, anti-inflamatórios, sistemas 

transdérmicos, produtos de higiene oral e uma secção de produtos de uso veterinário. No 

período de Outono/Inverno o linear central é destinado prioritariamente à exposição de 

produtos para alívio das dores de garganta, da tosse, e suplementos vitamínicos e 

imunoestimulantes, enquanto no período de Primavera/Verão, contém medicamentos anti-

alérgicos e de alívio das rinites, bem como protetores solares e suplementos para 

emagrecimento. Abaixo destes lineares, localizadas a meio do armário, existem gavetas 

de arrumação de produtos anti-transpirantes, pensos e adesivos, seringas e termómetros, 

enquanto a parte inferior do armário encontram-se pós granulados, alimentação para 

estados desnutridos, e produtos de cosmética variados.  

Por cima da porta que liga a AAP ao interior da Farmácia, encontram-se projetados 

anúncios publicitários de produtos comercializados na Farmácia e também informação 

sobre os serviços disponíveis nesta. 

 

2.3.2 Gabinete de Atendimento Personalizado 

O gabinete de atendimento personalizado (GAP) é um espaço privado, com acesso a partir 

da zona de atendimento ao público. Este espaço permite um atendimento especializado e 

confidencial, podendo ser usado sempre que necessário. O GAP também é usado para a 

realização dos testes bioquímicos de determinação do colesterol total, triglicerídeos, 

hemoglobina e ácido úrico (Callegari® CR3000), determinação da glicémia (OneTouch® 

Ultra™), análise da urina usando tiras reativas (Roche Urisys1100), e medição da pressão 

arterial com esfigmomanómetro. Existe também um aparelho para diagnóstico do estado 

da pele (elasticidade, hidratação, oleosidade e fototipo) e estado capilar (Multi Skin Test 

Center® MC 900). Segundo a Portaria n.º 1429/2007, de 2 de Novembro [4], «as farmácias 

podem prestar serviços farmacêuticos de promoção da saúde e do bem-estar dos utentes», 

e desta forma, é no GAP que a Farmácia Azevedo reúne condições para realização de 
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testes bioquímicos, administração de vacinas não constantes no Plano Nacional de 

Vacinação (PNV), e também para disponibilizar serviços de Podologia, Fisioterapia e 

Nutrição/dietética (incluídos em meios auxiliares de terapêutica). 

 

2.3.3 Área de Armazenamento 

A área de armazenamento está dividida em três zonas todas possuindo sondas termo-

higrométricas que registam informação da temperatura e humidade daquela zona, 

informação que é verificada no final de cada mês e arquivado o registo em papel. A zona 

mais perto do local de atendimento ao público, contém gavetas deslizantes com a maior 

parte das especialidades farmacêuticas, e contém comprimidos, cápsulas, supositórios, 

drageias, vernizes, e soluções oftálmicas. Em armários protegidos com vidros, estão as 

ampolas bebíveis, antibióticos na forma de suspensões orais, alguns produtos de origem 

natural, e alguns excedentes de bucodentários, e em gavetas estão armazenados produtos 

como materiais de penso, gazes, compressas, ligaduras e champôs antiparasitários. É 

também nesta zona que estão guardadas as fichas de clientes. 

A segunda zona de armazenamento, situada num compartimento seguinte, contém 

prateleiras e um armário com vidros em que estão armazenados produtos de alimentação 

infantil e alimentação especial, bem como fraldas e excedentes de diversos produtos e 

acessórios. Na terceira zona de armazenamento, localiza-se um armário de gavetas 

deslizantes onde estão guardados os medicamentos genéricos, organizados por ordem 

alfabética, e nas gavetas restantes estão guardadas as formulações semi-sólidas. É 

também nesta zona que se localiza a biblioteca da farmácia, e o contentor VALORMED 

(Sistema de Gestão Integrado de Recolha de Embalagens e Medicamentos Fora de Uso 

após Consumo).  

 

2.3.4 Área de emissão e receção de encomendas e conferência de receituário 

A sala onde se procede ao pedido e receção de encomendas possui uma bancada onde é 

possível fazer a conferência das encomendas a rececionar, possui também prateleiras 

onde estão guardados dossiers com informação relativa a faturas, guias de remessa, notas 

de encomenda e devolução, fichas de preparação de manipulados, tabelas de 

aconselhamento, circulares da Associação Nacional de Farmácias (ANF), registo de 

movimentos de matérias-primas (bem como os respetivos boletins de análise e fichas de 

segurança), catálogos de produtos de dermocosmética e ortopédicos. Esta sala está 

preparada com sistema informático conveniente para enviar pedidos de encomenda, bem 

como dar as respetivas entradas dos produtos. Aqui também é feita a marcação dos preços 

de produtos sem Preço de Venda ao Público (PVP) afixado de origem. 

Ao serem rececionados, os produtos vão sendo separados por quatros cestos, por ordem 

alfabética e tipo de produto, sendo que a arrumação de cada cesto é da responsabilidade 
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de dois membros da equipa, que devem arrumar os produtos corretamente (segundo a 

técnica “first in first out”) controlando os prazos de validade.  

 

2.3.5 Local de Preparação de Medicamentos Manipulados 

O laboratório da Farmácia Azevedo possui todo o equipamento e material mínimo 

obrigatório à preparação, acondicionamento e controlo de medicamentos manipulados de 

acordo com a Deliberação n.º 1500/2004, de 7 de Dezembro [5] e a Portaria nº 594/2004, 

de 2 de Julho [6]. Este é utilizado para preparação de alguns medicamentos manipulados, 

preparações extemporâneas (reconstituição de antibióticos de suspensão oral), e 

realização de testes de gravidez.  

 

2.3.6 Escritório 

O escritório está localizado ao fundo do corredor, após a zona de armazenamento dos 

medicamentos genéricos, e é o local onde estão guardados os dossiers de contabilidade e 

secretaria, onde se processa a faturação, análise das propostas de encomendas, cálculos 

e preços e é também onde a Diretora Técnica efetua algumas reuniões com delegados de 

informação médica e fornecedores.  

 

2.3.7 Instalações sanitárias 

Destinam-se ao uso pela equipa da Farmácia e também pelos utentes, quando necessário. 

 

2.3.8 Sala de arrumos 

A sala de arrumos localiza-se ao lado das instalações sanitárias, e é o local onde estão 

guardados os produtos e acessórios de limpeza e outros produtos necessários à 

manutenção da farmácia.  

 

2.3.9 Recursos Humanos 

De acordo com a legislação em vigor, as Farmácias são obrigadas a dispor de pelo menos 

dois farmacêuticos, sendo um deles o Diretor Técnico (DT). Na ausência da DT da 

Farmácia, compete à Farmacêutica Adjunta Substituta (FAS) assumir toda a 

responsabilidade [7]. O quadro de pessoal da Farmácia Azevedo é atualmente constituído 

pelos seguintes elementos: 

 Dr.ª Maria Isabel Frias do Vale (DT e proprietária) 

 Eng. Fernando do Vale (Gestor Administrativo)  

 Dr.ª Cláudia Vieira (FAS) 

 Dr.ª Ana Mendonça (Farmacêutica Adjunta - FA) 

 Dr.ª Ana Raquel Castro (Técnica de diagnóstico e tratamento – TDT) 

 Dr. Ivo Pires (TDT) 

 Sr. José Henrique Frias (TDT) 
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 Sr. Felisberto Prada (TDT) 

 D.ª Maria José Paulino (Auxiliar de Limpeza)  

 

3. BIBLIOTECA E FONTES DE INFORMAÇÃO 

Como já foi referido, a Farmácia Azevedo possui uma biblioteca de informação onde é 

possível consultar livros e publicações de interesse para a prática farmacêutica como a 

Farmacopeia Portuguesa, o Formulário Galénico Nacional, o Código de Ética e o Estatuto 

da Ordem dos Farmacêuticos (OF), o Formulário Galénico Português (FGP), o Prontuário 

Terapêutico, o Índice Nacional Terapêutico, o Índice Nacional de Veterinária, o Simposium 

Terapêutico, o Simposium Veterinário, o Direito Farmacêutico, as BPF, a Legislação 

Farmacêutica Compilada, o Martindale 33ª Edição, dicionários e enciclopédias médicas e 

também outras revistas de áreas de aconselhamento farmacêutico. Neste sentido a 

biblioteca encontra-se de acordo com a Deliberação nº 414/CD/2007 [3]. 

 

4. SISTEMA INFORMÁTICO 

Atualmente a existência de um sistema informático na Farmácia é imprescindível, uma vez 

que sustenta as várias tarefas de gestão da mesma, bem como apoio ao aconselhamento 

farmacêutico, ajudando o farmacêutico a tornar o seu trabalho mais eficiente. O software 

usado na Farmácia Azevedo, é o Sifarma 2000, reconhecido pelo INFARMED [8]. Este 

software é fácil de utilizar, bastante intuitivo e permite ao farmacêutico realizar tarefas 

como: 

 Consultar informação científica relacionada com os medicamentos, como interações 

entre medicamentos, posologia, precauções e reações adversas mais comuns; 

 Consultar listagem de medicamentos que apresentam a mesma substância ativa; 

 Editar vendas já concluídas, para alteração do nome do cliente ou dos componentes da 

venda, para emissão de uma nota de anulação e novo recibo (Anexo I); 

 Analisar a rotação de um produto através da visualização do gráfico de compras/vendas 

de forma a definir um valor mínimo e máximo a ter em stock; sendo que quando o stock 

é menor que o nível mínimo o próprio sistema gera uma encomenda; 

 Colocar observações importantes que sejam visíveis nas encomendas e/ou nas vendas; 

 Controlo dos prazos de validade e gestão de stocks;  

 Criação de fichas para utentes habituais, tornando mais fácil o seguimento 

farmacoterapêutico;  

 Organização automática das receitas em lotes; 

 Controlar de forma rigorosa a entrada e saída de psicotrópicos e estupefacientes; 

 Envio de encomendas instantâneas à Alliance Healthcare; 
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 Envio de mensagens internas aos diversos operadores, de forma a alertar acerca de 

campanhas, novos produtos ou produtos parados para dinamizar as vendas e aumentar 

a rotatividade de stock; 

 Emissão de documentos individuais em cada venda, os verbetes de lote, resumo de 

lotes e fatura para cada organismo, assim como as notas de crédito e/ou débito.  

 

5. GESTÃO DE STOCK 

Uma boa gestão do stock é essencial para um balanço financeiro favorável. Não é 

desejável manter um stock excessivo, uma vez que isso comporta problemas como 

imobilização de capital, perda da rotatividade de produtos e possibilidade de não haver 

local de armazenagem suficiente, bem como risco elevado de os prazos de validade (PV) 

expirarem. Por outro lado, a situação inversa em que o stock não é suficiente para atender 

às necessidades dos utentes, também não é desejável, uma vez que pode desacreditar a 

Farmácia aos olhos do utente. Como tal, é necessário haver um equilíbrio entre custo-

benefício para que haja sempre quantidade suficiente dos produtos em stock. Esta gestão 

é feita pelo farmacêutico responsável, neste caso específico, pela Diretora Técnica, com a 

ajuda preciosa do sistema informático Sifarma 2000 que detém as informações mais 

relevantes acerca dos consumos de determinado produto/medicamento.  

A Farmácia Azevedo localiza-se numa zona central nas rotas de entrega de medicamentos 

pelos fornecedores, de forma que é possível receber encomendas no próprio dia, ou no dia 

seguinte. Esta facilidade de entrega possibilita que o stock seja reduzido a um mínimo 

viável, havendo uma melhor rentabilidade do espaço e rotatividade dos produtos. 

A quantidade de stock também depende de outros fatores como: sazonalidade do 

produto/medicamento (em certas alturas pode compensar efetuar uma compra maior, uma 

vez que certos produtos saem mais numa determinada estação do ano), publicidade (se o 

produto/medicamento está a ter publicidade em algum meio de comunicação), as 

condições de compra especiais (como descontos financeiros e comerciais, bonificações, 

promoções e condições de pagamento favoráveis por parte dos armazenistas e 

laboratórios).  

 

5.1 Fornecedores e normas legais de aquisição 

A Farmácia comunitária pode adquirir medicamentos e outros produtos a Armazenistas e 

Grossistas, ou por compra direta a Laboratórios. Desta forma, os principais fornecedores 

da Farmácia Azevedo, por ordem de preferência são a Plural, Cofanor, Cooprofar e Alliance 

Healthcare. Os Armazenistas são selecionados tendo em conta aspetos de ordem 

financeira e de garantia de qualidade do serviço, condições de armazenamento e 

transporte dos produtos, tempo e pontualidade da entrega das encomendas, flexibilidade 
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nas devoluções, condições de pagamento, bonificações e campanhas promocionais. A 

escolha de vários Armazenistas permite minimizar as faltas de produtos, porque estando 

esgotado num fornecedor é possível encontra-lo noutro alternativo. Por vezes também são 

efetuadas encomendas diretas a alguns Laboratórios, por oferecerem certas bonificações 

ou vantagens relativamente à compra através do Armazenista, como por exemplo oferta 

de cartazes ou expositores publicitários, de amostras dos produtos adquiridos para 

distribuição entre potenciais clientes, e de cartões de fidelidade para que os clientes 

usufruam de descontos ou oferta de um produto. Como desvantagem desta modalidade de 

compra, é possível referir que obriga a adquirir maior número de unidades de produtos, o 

que pode representar um problema a nível de espaço e de capital investido.  

 

5.2 Rotação de stock e ponto de encomenda 

Compete ao Farmacêutico responsável a gestão de stock, estabelecendo valores mínimos 

e máximos para cada produto. Sempre que o produto atinge o ponto de encomenda, que 

corresponde ao stock mínimo, o programa gera automaticamente uma proposta de 

encomenda, impedindo a rutura de stock. Porém, por vezes, é necessário ter em conta a 

sazonalidade de alguns produtos, podendo o Farmacêutico ajustar a quantidade 

encomendada de acordo com as necessidades, se assim o entender. 

 

6. ENCOMENDAS E FORNECEDORES 

6.1 Realização de Encomendas 

Na Farmácia Azevedo, diariamente são feitas duas encomendas para o principal 

fornecedor, a Plural. Os medicamentos esgotados no fornecedor principal, são pedidos aos 

outros fornecedores, pela ordem de preferência. Finalmente, são feitas outras encomendas 

manuais ao longo do dia, de forma a atender a pedidos individuais de utentes, e devido à 

eventual falha destes artigos na Farmácia. No caso de encomendas efetuadas diretamente 

ao Laboratório, é feita uma nota de encomenda, que é levada pelo vendedor ou enviada 

ao Laboratório e os produtos encomendados são enviados para a Farmácia, pelos próprios 

Laboratórios ou através dos armazenistas habituais. 

 

6.2 Receção e conferência de Encomendas 

As encomendas chegam à Farmácia Azevedo em caixas próprias de cada Armazenista, 

com a respetiva guia de remessa com o número da fatura e número do contentor e também 

a fatura na forma de original e duplicado (Anexo II). A receção dos produtos encomendados 

efetua-se usando o sistema informático Sifarma 2000, enquanto a fatura serve de base 

para a conferência da encomenda. Durante este processo são verificados vários 

parâmetros: 
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- se a quantidade enviada e faturada corresponde à quantidade pedida, bonificações (se 

aplicável), a forma farmacêutica, a dosagem, a integridade da embalagem, o PV, preço de 

faturação (PF) e o preço de venda ao público (PVP).  

A receção inicia-se escolhendo a opção ‘Receção de Encomendas’ no menu do Sifarma 

2000, e depois selecionando a encomenda recebida, identificada pelo número de 

encomenda. Posteriormente os produtos são passados pelo leitor ótico, através da leitura 

do código de barras. O passo seguinte é o da conferência e correção pela Fatura do 

Fornecedor. Estando o stock a zero ou o PV do produto ser inferior ao dos produtos iguais 

em stock, altera-se o PV. Finaliza-se a receção da encomenda após ter dado entrada de 

todos os produtos e quando o número de unidades e o preço faturado forem idênticos aos 

da fatura.  

No caso de receber produtos sujeitos a conservação a baixas temperaturas, o fornecedor 

deve identificar o contentor com um aviso especial e os produtos devem ser transportados 

dentro de uma caixa de esferovite com acumuladores, e armazenadas o mais rapidamente 

possível após a chegada à Farmácia. Se a encomenda incluir substâncias psicotrópicas e 

estupefacientes (SPE), o procedimento é mais rigoroso uma vez que o circuito destes é 

muito regulamentado [9-10]. Neste caso, juntamente com a fatura deverá chegar uma Guia 

de Requisição (Anexo III), em duplicado, que deverá ser assinada e carimbada, sendo o 

duplicado enviado ao fornecedor e o original arquivado na farmácia. Para além disto, é 

tirada uma fotocópia da fatura que contiver SPE, que é guardada para conferência e envio 

da informação para o INFARMED ao final de cada mês, trimestre e no final do ano. 

 

6.3 Marcação de Preços e Margens de Comercialização 

De acordo com a legislação em vigor, o PVP do medicamento (Tabela 1) é composto por:  

Tabela 1- Parcelas que constituem o PVP dos medicamentos 

Preço de venda ao armazenista; 

Margem de comercialização do distribuidor grossista; 

Margem de comercialização do retalhista; 

Taxa sobre a comercialização dos medicamentos; 

IVA. 

 

Durante o meu estágio na Farmácia Azevedo, fui confrontada com duas mudanças na 

marcação de preço impresso nas embalagens (PIE), sendo esta ocorreu em Janeiro de 

2014 ao abrigo da Portaria n.º 335-A/2013, de 15 de Novembro [11] que refere que, os 

medicamentos abrangidos por este diploma que se encontrassem nos distribuidores 

grossistas e nas farmácias marcados com o preço antigo, no dia anterior ao da entrada em 

vigor dos novos preços, poderiam ser escoados com aquele preço até: 
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a) Pelo prazo de 30 dias, no caso dos distribuidores grossistas (até 31 de Janeiro);  

b) Pelo prazo de 60 dias, contados a partir da mesma data, no caso das farmácias (até 1 

de Março). 

A segunda mudança de preços ocorreu em Fevereiro de 2014 ao abrigo do Decreto-Lei nº 

19/2014, de 5 de Fevereiro [12]. Este diploma veio alterar o preço de alguns medicamentos 

MSRM e MNSRM comparticipados) bem como o regime de comparticipações pelo Estado. 

Este refere ainda que os medicamentos abrangidos por este diploma que se encontrassem 

nos distribuidores grossistas e nas farmácias marcados com o preço antigo, no dia anterior 

ao da entrada em vigor dos novos preços, poderiam ser escoados com aquele preço até: 

a) Pelo prazo de 30 dias, no caso dos distribuidores grossistas (até 6 de Março);  

b) Pelo prazo de 60 dias, contados a partir da mesma data, no caso das farmácias (até 5 

de Abril). 

Os preços de alguns produtos são marcados pela Farmácia uma vez que nestes, o preço 

não é predefinido pelo Estado, tais como os medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM), produtos de dermocosmética e outros produtos de venda livre. O PVP destes 

produtos é calculado a partir do PVF acrescido da margem de lucro (ML), e somado o valor 

o IVA a que o produto é sujeito (6% ou 23%) [13].  

 

6.4 Armazenamento de Produtos Farmacêuticos 

Após a entrada das encomendas na Farmácia e respetiva marcação de preços, os produtos 

são colocados em cestos, como já referido anteriormente. A arrumação do conteúdo de 

cada cesto é da responsabilidade de um ou dois colaboradores. A etapa de armazenagem 

é importante que seja bem executada uma vez que a correta arrumação dos produtos 

aumenta a eficiência e rapidez do atendimento: 

 Os medicamentos de frio devem ser rapidamente arrumados no frigorífico (2-8 ºC); 

 Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes devem ser arrumados num armário 

com chave, separados dos restantes medicamentos; 

 Os restantes medicamentos são arrumados nos locais respetivos, de forma a que os 

produtos com PV anterior ou PIE mais antigo sejam dispensados em primeiro lugar. 

 

6.5 Controlo dos Prazos de Validade e Devoluções 

O controlo dos prazos de validade é feito em primeira instância, aquando da entrada de 

encomendas no Sifarma 2000, uma vez que se o PV do produto recebido for inferior ao 

que consta no sistema, este é alterado na altura. Uma vez por mês, é emitida uma lista de 

controlo dos produtos com PV a acabar nos três meses seguintes, sendo que cada 

colaborador emite a lista dos produtos pelos quais é responsável conseguindo desta forma 

a verificação de todos os produtos e uma distribuição equitativa de trabalho entre os 

colaboradores. Durante esta verificação, é aferida a coerência dos prazos de validade e a 
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quantidade dos produtos em stock, e se houver divergência esta é corrigida manualmente 

no sistema informático.  

As devoluções de produtos são feitas aos laboratórios e fornecedores respetivos, tendo 

por base diversos motivos: 

 Inconformidades nos produtos rececionados, 

 PV expirados ou a expirar, 

 Preços desatualizados, 

 Recolhas de produtos notificadas pelo INFARMED ou pelo próprio fornecedor. 

Para realizar a devolução, o Sifarma 2000 contém a opção no menu ‘Gestão de 

Devoluções’ que retira os produtos do stock ativo e permite imprimir a Nota de Devolução 

(Anexo IV) em quadruplicado. Três destas cópias são enviadas para o 

fornecedor/Laboratório juntamente com o(s) produto(s) a devolver, e a quarta cópia 

permanece na Farmácia assinada e datada pelo responsável das entregas do respetivo 

fornecedor/Laboratório. Esta Nota de Devolução contém informação acerca do fornecedor, 

produto(s) a devolver e quantidade deste(s), motivo da devolução, data e número da fatura 

onde veio debitado. Passado um período de tempo variável, a Farmácia recebe uma Nota 

de Crédito (Anexo V) que permite regularizar a devolução correspondente.  

 

7. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

A dispensa de medicamentos é o ato farmacêutico mais valorizado pelo utente, que deve 

consistir em fornecer os medicamentos necessários à manutenção ou melhoria da saúde 

do utente e sempre que necessário fornecer também o aconselhamento necessário no que 

respeita à toma, posologia, possíveis interações e recolher informações para que se 

possam identificar Problemas Relacionados com a Medicação (PRM). Em suma, a 

dispensa de medicamentos deve ser acompanhada com o ato de Aconselhamento 

Farmacêutico. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, os medicamentos podem ser 

classificados em medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e medicamentos não 

sujeitos a receita médica (MNSRM) [14]. 

 

7.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Um MSRM é aquele que só pode ser dispensado ao utente mediante apresentação 

obrigatória de uma prescrição médica válida.  

Segundo o Estatuto do Medicamento, Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, os 

medicamentos são considerados MSRM quando [14]:  



Relatório de Estágio | Farmácia Azevedo, Senhora da Hora  

 
12 

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

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

médica;  

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

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

destinam;  

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

reações adversas seja indispensável aprofundar;  

 Destinem-se a ser administrados por via parentérica. 

 Os MSRM podem ser classificados de acordo com o tipo de receita médica (RM) a que 

estão sujeitos (Tabela 2):  

Tabela 2- Classificação de MSRM de acordo com tipo de Receita Médica [14] 

Medicamentos de Receita 

Médica não Renovável 

RM válida por 30 dias; tratamentos de curta duração 

Medicamentos de Receita 

Médica Renovável – RN  

RM válida por 6 meses a partir do dia de emissão, contêm três 

vias devidamente identificadas com “1ª via”, “2ª via” ou “3ª via”; 

tratamentos de longa duração 

Medicamentos de Receita 

Médica Especial – RE 

Para Estupefacientes/psicotrópicos; propriedades específicas ou 

introdução recente 

Medicamentos de Receita 

Médica Restrita  

Utilização reservada a meios especializados; regime de 

internamento ou de ambulatório 

 

7.1.1 Tipos de receitas médicas 

Atualmente a prescrição médica é efetuada por Denominação Comum Internacional (DCI) 

[15] para que haja uma uniformização da prescrição na escolha farmacológica. A receita 

médica necessita de ter alguns componentes presentes para que possa ser considerada 

válida pela Administração Central do Sistema de Saúde – Centro de Conferência de 

Faturas (ACSS-CCF), e desta forma aceite na Farmácia [16]: 

 Número da receita;  

 Local da prescrição;  

 Identificação do prescritor;  

 Dados do utente (Nome e número de utente ou de beneficiário de subsistema e regime 

especial de comparticipação, se aplicável);  

 DCI ou nome da substância ativa, dosagem (Dos), forma farmacêutica (FF), dimensão 

da embalagem e número de embalagens ou Código representativo que agrupa, pelo 

menos, as características anteriormente referidas: DCI + Dos + FF + nº. unidades - 

Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM);  
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 Se aplicável, nome comercial do medicamento ou do respetivo titular de AIM;  

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

comparticipação de medicamentos;  

 Data de prescrição para determinar a validade da receita (receita normal- prazo de 30 

dias; receita renovável- validade de 6 meses);  

 Assinatura do médico prescritor. 

A maioria das receitas médicas recebidas na Farmácia são atualmente eletrónicas (Anexo 

VI), no entanto ainda é possível a utilização das receitas médicas manuais (Anexo VII) que 

devem ter assinalada a razão pela qual estão a ser utilizadas [15]: 

a) Falência informática; 

b) Inadaptação do prescritor; 

c) Prescrição ao domicílio; 

d) Até 40 receitas/mês. 

As receitas médicas eletrónicas ou manuais só podem conter no máximo quatro 

medicamentos prescritos limitados a um total de duas embalagens do mesmo 

medicamento, ou quatro embalagens de medicamentos distintos [16]. Se a receita médica 

contiver SPE estes terão de estar separados de outros medicamentos e o mesmo acontece 

com receitas destinadas à prescrição de dispositivos destinados ao controlo da Diabetes 

Mellitus uma vez que são faturados a um organismo diferente (DS) [15].  

 

7.1.2 Prescrição Médica, Validação Farmacêutica e Dispensa 

Para que o atendimento do utente seja eficiente e caraterizado pela qualidade do serviço 

farmacêutico, é necessário que certos cuidados sejam considerados, como [2]: 

 Verificar a receita médica relativamente aos parâmetros anteriormente referidos; 

 Averiguar se o medicamento prescrito se destina ao utente portador da receita, se o 

utente realmente sofre da situação clínica que levou à prescrição, se o medicamento é 

indicado para essa situação clínica, se a posologia é adequada (especialmente em 

crianças) e se a pessoa tem capacidade para fazer a administração do medicamento 

(dificuldades de deglutição, etc.);  

 Perceber se a medicação é habitual ou se a vai tomar pela primeira vez, para que se 

adeque o aconselhamento, promovendo sempre a adesão à terapêutica;  

 Informar o utente da existência de medicamentos genéricos similares ao prescrito, 

comparticipados pelo SNS, e qual o mais barato; caso não existam genéricos dever-se-

á informar sobre o medicamento comercializado mais barato, similar ao prescrito;  

 Informar o utente do seu direito de opção na escolha do medicamento, sempre existam 

outros medicamentos similares no mesmo Grupo Homogéneo (GH), acessível através 

da opção de substituição designada por “S” na janela de atendimento do Sifarma 2000; 
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 Reunir e colocar todos os medicamentos no balcão, de forma organizada, para que o 

utente os possa observar e reconhecer.  

O Farmacêutico deve também verificar se os medicamentos prescritos estão sujeitos a 

exceções com justificações técnicas, pois se estiverem presentes as seguintes: “Exceção 

a) Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito” ou “Exceção b) Reação 

adversa prévia”, o utente não pode optar. Se a exceção presente for a “Exceção c) 

Continuidade de tratamento superior a 28 dias”, o utente pode optar desde que o 

medicamento tenha um PVP inferior ao prescrito [15].  

Após a validação da receita e seleção dos medicamentos a dispensar, procede-se à 

impressão no verso da receita com os medicamentos dispensados (Anexo VIII). Segundo 

o Ofício Circular nº 1162/2013 [17]: 

 Se um ou mais medicamentos dispensados tiver um PVP maior que o PVP do 5º 

medicamento mais barato, o Sifarma imprimirá a frase “Exerci o direito de opção para 

medicamento com preço superior ao 5.º mais barato”; 

 Se todos os medicamentos dispensados tiverem um PVP menor ou igual ao PVP do 5º 

medicamento mais barato, é impressa a frase “Não exerci direito de opção”;  

 Caso a prescrição apresente a justificação técnica “Exceção c) continuidade de 

tratamento superior a 28 dias”, a Farmácia tem de marcar no Sifarma esta opção 

(mesmo que seja dispensado o medicamento prescrito), sendo impressa a frase “Não 

exerci direito de opção”; 

 Se os medicamentos dispensados não possuírem grupo homogéneo, o Sifarma não 

imprime qualquer frase, relativa ao exercício do direito de opção.  

Relativamente à dispensa de embalagens de dimensões diferentes às prescritas é 

permitida desde que o medicamento se encontre no mesmo Grupo Homogéneo ou caso 

haja rutura de stock ou medicamento esgotado/não comercializado, e neste caso são 

dispensadas embalagens de quantidade inferior [18].  

É autorizada a dispensa de um nº de embalagens que perfaça a quantidade prescrita (por 

exemplo, 1 embalagem de 60 comprimidos substituída por 2 de 30), nas mesmas 

condições referidas anteriormente, desde que sejam respeitados os limites impostos 

(máximo de 4 embalagens por receita e máximo de 2 embalagens por medicamento), 

estando esta dispensa sujeita a justificação no verso da receita [18].  

O atendimento deve também incluir uma breve explicação ao utente sobre a ação 

terapêutica do medicamento bem como a sua posologia e forma de tomar. Caso se trate 

de um dispositivo médico ou um medicamento de utilização diferente é importante 

demonstrar como se utiliza e garantir que o utente é capaz de reproduzir.  
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Finalizada a dispensa o utente deve assinar o verso da receita, confirmando o direito ou 

não, de opção, e que lhe foi dado o aconselhamento necessário para a utilização correta 

da medicação [18].  

Por vezes alguns utentes não querem levar, no momento, toda a medicação prescrita na 

receita por razões económicas. Deste modo também é possível levar apenas o 

medicamento pretendido por venda suspensa, em que o Farmacêutico efetua a devida 

comparticipação. O recibo da venda fica anexado à receita que permanece na Farmácia 

até fim da validade, guardada numa capa própria para este fim. A receita só é fechada 

quando o utente regressar à Farmácia para levantar os restantes medicamentos prescritos. 

 

7.1.3 Regime de Comparticipação de Medicamentos 

A comparticipação de um medicamento corresponde à fração do PVP que é paga pelo SNS 

e outras entidades através de acordos estabelecidos. As percentagens de comparticipação 

variam consoante a entidade responsável, o medicamento e o regime de comparticipação 

[19].  

Várias entidades têm acordos de comparticipação com as farmácias, como a 

Administração dos Portos do Douro e Leixões (APDL), ou o Serviço de Assistência Médico-

Social do Sindicato dos Bancários do Norte (SAMS) entre outros, sendo o Serviço Nacional 

de Saúde (SNS) a entidade de referência. Existem casos em que existe 

complementaridade da comparticipação, significando que o utente beneficia de duas 

reduções no PVP do medicamento, podendo eventualmente não pagar nada nessa venda. 

Desde o ano passado, que os encargos das entidades públicas ADSE, ADM, SAD- PSP e 

SAD-GNR migraram para o SNS [20-21]. 

A atual legislação prevê a possibilidade de comparticipação de medicamentos através de 

um regime geral e de um regime especial que se aplica a situações específicas que 

abrangem determinadas patologias [19,22]. No regime geral, o Estado paga uma 

percentagem de acordo com os seguintes escalões: Escalão A- 90%, Escalão B- 69%, 

Escalão C- 37%, Escalão D- 15%, consoante a sua classificação farmacoterapêutica, 

disponível na Portaria n.º 924-A/2010, de 17 de Setembro [23]. Já no regime especial, a 

comparticipação pode ser efetuada em função dos beneficiários, consoante o escalão do 

regime geral em que se inserem, ou de patologias ou grupos especiais de utentes [18].  

Durante a dispensa, as Farmácias assumem o valor da comparticipação, enquanto o 

restante valor do preço do medicamento é pago pelo utente.  
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7.1.4 Conferência do Receituário e Faturação 

A conferência do receituário permite confirmar a correta dispensa e os elementos 

indispensáveis na validação da receita. Após a dispensa, as receitas são separadas 

segundo os seus regimes de comparticipação pelos seguintes grupos: SNS-regime normal; 

SNS-pensionistas; Diversos (outras entidades). A conferência é efetuada por três 

Farmacêuticos de forma a distribuir melhor esta tarefa, a minimizar as hipóteses de 

eventuais erros. Se algum tipo de erro fosse detetado, o utente seria contactado de 

imediato. As receitas são organizadas sequencialmente em grupos de 30 sendo que cada 

um desses grupos corresponde a um Lote e cada Lote será identificado com uma listagem 

em tamanho A4 denominado “Verbete de identificação do lote”. Este Verbete contém [24]:  

 Identificação da Farmácia (nome e número de código atribuído pelo INFARMED);  

 Mês e ano da respetiva Fatura;  

 Entidade comparticipante e Plano de Comparticipação;  

 Número do Lote, somatório dos PVP, dos valores pagos pelos utentes e dos valores a 

suportar pela respetiva entidade;  

 Discriminação da informação por receita, que inclui:  

 Número sequencial da receita no lote;  

 Importância total (em PVP) dos produtos dispensados na receita;  

 Importância paga pelo Utente para cada receita;  

 Importância a pagar pelo Estado por receita.  

Este verbete é então carimbado e anexado ao respetivo Lote. No final do mês fecham-se 

os Lotes e emitem-se o Resumo de Lotes em quadruplicado e a Fatura também em 

quadruplicado. Estes dois documentos são então carimbados e assinados pelo 

responsável pela faturação (neste caso, a DT). Três vias do Resumo de Lotes e três vias 

das Faturas do respetivo organismo são anexas aos lotes e entregues juntamente com as 

receitas ao serviço de recolha da ACSS-CCF (tratando-se do SNS), ou enviadas para a 

ANF (tratando-se de outros organismos), sendo neste caso a ANF a encaminhar estas 

receitas e a documentação já referida para os organismos correspondentes. Habitualmente 

a faturação para o SNS é recolhida até ao dia 5 do mês seguinte. As restantes receitas são 

enviadas pela Farmácia para a ANF, até ao dia 10 do mês seguinte. A ANF efetua o 

pagamento do montante relativo às comparticipações até ao dia 20 do mês seguinte. Por 

vezes, algumas receitas são devolvidas por ter sido detetado algum erro, e neste caso 

existem situações em que podem ser corrigidas e reintegradas num lote do mês em que 

são recebidas e entretanto a Farmácia obriga-se a passar uma Nota de Crédito ou Nota de 

Débito à Associação Regional de Saúde do Norte (ARSN) consoante o erro detetado seja 

a favor ou contra a ARSN [24]. 
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7.2 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

Todos os medicamentos que não preencham os requisitos de MSRM são classificados 

como MNSRM, e a sua dispensa é usualmente efetuada com recurso da indicação 

Farmacêutica [14]. São medicamentos que não dispensam precauções, uma vez que se não 

forem tomados corretamente podem representar algum risco para a saúde da população, 

e por esta razão o Farmacêutico deve averiguar o problema, a necessidade e as condições 

do utente de forma a prestar um aconselhamento eficaz. Estes medicamentos estão 

assocados à automedicação que, se praticada de forma responsável ajuda na prevenção 

e tratamento de sintomas ligeiros, o que ajuda a reduzir a afluência aos centros de saúde 

e a aumentar a disponibilidade de cuidados de saúde a populações com difícil acesso aos 

serviços médicos [25]. 

No aconselhamento, Farmacêutico deve optar por medicamentos contendo substâncias 

ativas isoladas, em detrimento de associações (como por exemplo, os antigripais), por 

medicamentos mais inócuos possíveis e por um esquema posológico curto (aconselhando 

o doente a consultar um médico caso os sintomas persistam) [2]. 

 

8. MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

8.1 Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

Os medicamentos contendo substâncias estupefacientes e psicotrópicas são 

extremamente importantes para a terapêutica, uma vez que produzem efeitos benéficos 

quando outros medicamentos já não apresentam efeito para o tratamento de uma 

determinada situação. No entanto podem apresentar riscos mais relevantes e a sua 

utilização pode causar habituação e até dependência. Podem ainda estar associados a 

atos ilícitos como tráfico e consumo de drogas [26]. A dispensa destes medicamentos obriga 

a que estejam prescritos numa receita isoladamente, em receitas identificadas com “RE”, 

segundo o Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de Janeiro [9], e o Decreto Regulamentar nº 61/94, 

de 12 de Outubro [10]. O Sifarma 2000, aquando de uma venda deste tipo de medicamentos, 

requer ao Farmacêutico o preenchimento de dados relativos ao doente, ao adquirente e ao 

médico prescritor. Estas informações ficam registadas no Documento de Psicotrópicos 

(Anexo IX) que é impresso após a conclusão da venda [10]. Este Documento de 

Psicotrópicos é anexado a uma fotocópia da receita e guardados ambos numa gaveta 

própria na Farmácia para serem conferidos e enviados para o INFARMED as listagens com 

os relatórios das entradas e saídas destes medicamentos até ao dia 8 do mês seguinte. 

Até ao dia 31 de Janeiro do ano seguinte é enviado o Mapa do Balanço Anual dos 

movimentos de psicotrópicos e estupefacientes e o Mapa de Balanço Anual dos 

movimentos de benzodiazepinas. 
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8.2 Medicamentos Manipulados 

Segundo a definição, um Medicamento Manipulado (MM) representa qualquer fórmula 

magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico [6]. As vantagens da sua preparação e utilização são nomeadamente por 

representarem um elemento de terapêutica personalizada e preencherem lacunas no 

reportório disponibilizado pela Indústria Farmacêutica. Desta forma, é possível adquirir 

medicamentos que não são considerados rentáveis pela Indústria, logo não são produzidos 

em larga escala.  

Na Farmácia Azevedo são produzidos alguns medicamentos manipulados, na forma de 

pós e soluções e fórmulas semi-sólidas, uma vez que para estas formas farmacêuticas 

existe material de laboratório adequado para a sua preparação. Para cada MM é também 

elaborada um documento que contém a Ficha de Preparação, Ficha de Cálculo do Preço 

e Rótulos (Anexo X). Durante o meu estágio, tive uma participação ativa na preparação e 

dispensa de três medicamentos manipulados, na forma de soluções: solução de salicilato 

de sódio, solução de carbonato de cálcio e solução alcoólica saturada de ácido bórico, bem 

como carteiras de borato de sódio e bicarbonato de sódio em pó.  

 

8.3 Dispositivos Médicos 

Na Farmácia Azevedo é possível encontrar disponíveis para venda, uma grande variedade 

de dispositivos médicos. Segundo o Decreto-Lei nº 145/2009 [27], estes são usados para 

fins de diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença, lesão 

ou deficiência, bem como estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo 

fisiológico. Alguns exemplos de dispositivos médicos disponíveis são sacos coletores de 

urina, compressas de gaze, ligaduras, meias de compressão, preservativos, entre outros.  

 

8.4 Medicamentos e produtos homeopáticos 

De acordo com o Decreto-Lei nº 176/2006, 30 de Agosto, um medicamento homeopático é 

obtido a partir de substâncias denominadas por stocks ou matérias-primas homeopáticas, 

de acordo com um processo de fabrico existente na Farmacopeia Europeia ou, caso não 

exista, numa Farmacopeia oficial de um Estado Membro [14]. Segundo a abordagem 

terapêutica da Homeopatia, o grau de diluição do medicamento homeopático é dado pelo 

uso pretendido do medicamento: diluições mais baixas são usadas em doenças agudas 

com sintomas locais ou gerais, enquanto as diluições maiores são recomendadas para 

sintomas nervosos e mentais ou doenças crónicas. Esta abordagem pretende fornecer ao 

organismo pequenas quantidades extremamente diluídas do que é tido como causa dos 

sintomas em pessoas saudáveis.  
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Na Farmácia Azevedo existem alguns medicamentos homeopáticos disponíveis em várias 

formas farmacêuticas, e com variadas indicações, com a salvaguarda de que apresentam 

limitadas ou nenhuma contraindicação.  

 

8.5 Produtos Fitoterápicos 

O Estatuto do Medicamento cita que “medicamento à base de plantas” é definido como 

“qualquer medicamento que tenha exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais 

substâncias derivadas de plantas, uma ou mais preparações à base de plantas ou uma ou 

mais substâncias derivadas de plantas em associação com uma ou mais preparações à 

base de plantas” [14]. Na Farmácia Azevedo existem alguns produtos fitoterápicos para 

venda, nomeadamente infusões, cápsulas, comprimidos e líquidos com diversas 

indicações, mas principalmente tendo efeito laxativo (por exemplo Chá Bekunis®), sedativo 

(por exemplo Valdispert®), diurético (por exemplo Chá Moreno®), auxiliar da digestão (por 

exemplo Cholagutt®) e auxiliar da perda de peso (por exemplo Green Coffee®).  

 

8.6 Produtos destinados a Alimentação Especial e Produtos Dietéticos 

Os produtos destinados a uma alimentação especial permitem o aporte de macronutrientes 

(proteínas, hidratos de carbono e lípidos) e micronutrientes (eletrólitos, oligoelementos e 

vitaminas) em quantidades apropriadas à dieta alimentar de lactentes, crianças e adultos. 

São definidos como géneros alimentícios que, devido à sua composição especial ou a 

processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos alimentos de consumo 

corrente, são adequados ao objetivo nutricional pretendido e comercializados com a 

indicação de que correspondem a esse objetivo [28]. Na Farmácia Azevedo encontram-se 

disponíveis alguns produtos para alimentação especial, em particular leites adaptados, 

leites de transição, papas (lácteas ou não) e suplementos nutricionais para adultos cujos 

processos de assimilação de nutrientes estejam comprometidos (por exemplo, Fortimel®). 

Os suplementos nutricionais de adultos têm mais saída que os de bebés e crianças, uma 

vez que a população local é mais idosa e a natalidade relativamente baixa. 

 

8.7 Produtos de Cosmética e Higiene Corporal 

Segundo o Decreto-Lei nº 189/2008, de 24 de Setembro, um produto cosmético é “qualquer 

substância ou preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas partes 

superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, 

lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade 

de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, 

manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais” [29].  

Atualmente a venda de produtos de cosmética é de grande importância para a área 

financeira da Farmácia, pois normalmente a venda destes produtos representam melhores 
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margens de lucro que a venda de éticos. Um bom aconselhamento nesta área pode ajudar 

com eficácia um utente indeciso relativamente ao produto mais indicado para o seu tipo de 

pele, e ao mesmo tempo pode manter uma boa rotatividade dos produtos. Os laboratórios 

de cosmética realizam formações da linha completa e de novidades para manter os 

colaboradores das Farmácias informados e atualizados de forma a terem as competências 

necessárias para um bom aconselhamento. Também a nós estagiários, nos foi dada a 

oportunidade de participar em interessantes formações na área da cosmética, de 

suplementos alimentares, área de veterinária, etc.  

 

8.8 Medicamentos de Uso Veterinário 

Estes medicamentos são definidos como toda a substância ou composição que possua 

propriedades curativas ou preventivas das doenças e dos seus sintomas, do animal, com 

vista a estabelecer um diagnóstico médico ou a restaurar, corrigir ou modificar as suas 

funções orgânicas. Segundo o Decreto-Lei n.º 184/97, de 26 de Julho, a introdução de 

medicamentos veterinários no mercado está sujeita a autorização do Instituto Nacional da 

Farmácia e do Medicamento, (INFARMED) [30].  

Na Farmácia Azevedo, estes medicamentos e produtos ocupam um lugar de destaque no 

linear, porque está integrada no programa “Espaço Animal” que presta apoio técnico 

científico em qualquer situação de dúvida da equipa da Farmácia.  

Paralelamente a Farmácia procura o apoio de parceiros que permitam desenvolver 

diversas campanhas designadamente na área dos desparasitantes externos. Outros 

produtos de uso veterinário também dispensados com alguma frequência são 

desparasitantes internos, champôs, produtos para higiene oral, etc. 

 

9. CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS NA FARMÁCIA 

9.1 Determinação de Parâmetros Fisiológicos e Bioquímicos 

Segundo a Portaria n.º1429/2007, de 2 de Novembro, a legislação prevê a possibilidade 

de implementação de serviços farmacêuticos a serem prestados em Farmácia Comunitária 

para promoção da saúde e do bem-estar dos utentes [4]. Estes incluem a utilização de meios 

auxiliares de diagnóstico e terapêutica, como determinação dos triglicerídeos, colesterol 

total, hemoglobina, ácido úrico, glicemia, etc., e também disponibilização de consultas de 

Podologia, Fisioterapia, Nutrição/dietética com especialistas das áreas respetivas, serviços 

estes que estão implementados na Farmácia Azevedo. 

 

9.1.1 Determinação da Pressão Arterial 

Esta determinação é a mais requerida pelos utentes da Farmácia Azevedo, e efetua-se no 

na balança multifunções situada à entrada que permite medir peso, altura, percentagem de 

gordura e tensão arterial, sendo possível esta última medição ser efetuada de forma 
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isolada. Também existe um esfigmomanómetro caso o utente pretenda fazer esta medição 

na privacidade do GAP. O Farmacêutico tem um papel importante no incentivo do controlo 

deste parâmetro, uma vez que este é determinante no estado de saúde e qualidade de 

vida da população. Habitualmente esta medição é pedida por utentes que utilizam 

medicação anti-hipertensora de forma a avaliar a eficácia desta terapêutica.  

O Farmacêutico deve ajudar a realizar a medição, aconselhando o utente a descansar 

cerca de cinco minutos para que os valores obtidos não sejam afetados pelo cansaço da 

deslocação à Farmácia, e depois indicar para retirar o braço da manga, ou puxar para cima 

caso isto não implique compressão. O braço deve estar relaxado, e o utente não deve 

conversar durante a medição da pressão arterial. Os valores encontrados podem ser 

avaliados da seguinte forma (Tabela 3) [31]: 

Tabela 3 – Valores da Pressão Arterial de acordo com uma escala de categorias 
desejáveis/indesejáveis [31] 

Categoria 
Pressão Sistólica 

(mmHg) 
Pressão Diastólica 

(mmHg) 

Ótima <120 <80 

Normal 120 – 129  80 – 84  

Normal – Alta  130 – 139  85 – 89  

Alta ≥140 ≥90 

 

Caso esteja elevada, o Farmacêutico deve aconselhar o seguimento de medidas não 

farmacológicas como a redução do sal da alimentação, cafeína e bebidas alcoólicas, 

prática de exercício físico, diminuição do stress e cessação tabágica e se tais medidas 

estiverem já em prática, então o Farmacêutico deve aconselhar reavaliação da situação 

pelo Médico de Família. 

 

9.1.2. Determinação do Peso Corporal, IMC e Percentagem de Gordura 

A determinação do peso corporal e percentagem de gordura é realizada na balança 

multifunções na entrada, como referido anteriormente. Esta medição pode ser efetuada 

pelo utente sem a intervenção do Farmacêutico, uma vez que o aparelho é de utilização 

intuitiva e dá informações sobre como proceder. No entanto, quando necessário, o 

Farmacêutico pode intervir para aconselhar a não realizar esta medição com sapatos altos, 

ou muitos casacos, a olhar em frente aquando da medição da altura e a colocar as 

informações acerca do género e idade. No final o aparelho disponibiliza um pequeno talão 

com as informações pessoais do peso, altura, cálculo do IMC e os limites saudáveis dos 

valores de IMC, e mais abaixo a informação relativa à percentagem de gordura do indivíduo 

e qual o valor ideal deste parâmetro para a pessoa, dado o seu género e idade.  
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O Farmacêutico pode aconselhar um estilo de vida saudável, caso os parâmetros estejam 

desajustados do que seria saudável, e caso representem um risco para o utente. Neste 

caso, o Farmacêutico pode também aconselhar o acompanhamento do utente por um 

profissional de Nutrição, serviço este, disponível na Farmácia Azevedo, ao abrigo da 

Portaria nº 1429/2007 [4], e em que a alimentação do utente é ajustada para as suas 

necessidades diárias, e vigiada de forma a conseguir melhorar o estado de saúde e bem-

estar deste.  

 

9.1.3 Determinação da Glicemia 

Na Farmácia Azevedo, a determinação da glicemia é gratuita, e é a segunda determinação 

mais solicitada. Usualmente é pedida por utentes com DM, para controlo mais rigoroso do 

perfil glicémico uma vez que o aparelho da Farmácia é calibrado regularmente. O aparelho 

usado é da marca OneTouch® Ultra™ e esta medição é efetuada ao balcão de 

atendimento, por ser rápida e bastante precisa, sempre com a devida segurança e higiene. 

No entanto, se o utente pretender, é possível também a realização desta determinação, na 

privacidade do GAP. O valor de referência normal para glicemia em jejum é até 100 mg/dL 

e até 140 mg/dL após refeição [32].  

 

9.1.4 Determinação do Colesterol Total, Triglicerídeos, Ácido Úrico e Hemoglobina 

Estes parâmetros são medidos usando uma gota de sangue do utente que enche um 

capilar de tamanho predefinido, e este capilar é adicionado a uma cuvete já preparada com 

os reagentes adequados para a medição pretendida. É realizada uma calibração no 

espectrofotómetro que servirá como valor base (o valor zero), e de seguida é adicionada 

na cuvete a enzima que irá reagir especificamente com o parâmetro a medir e produzir 

uma cor que será mais ou menos intensa de forma quantitativa. Para a medição do 

colesterol total, triglicerídeos e ácido úrico, aconselham-se os utentes a estar em jejum, 

uma vez que a alimentação pode afetar o valor real desse parâmetro.  

Os valores de referência para estes parâmetros são, respetivamente (Tabela 4) [33-36]: 
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Tabela 4 – Valores de referência para os parâmetros avaliados na Farmácia Azevedo [33-

36] 

Parâmetro Ideal Limite máximo 

Colesterol total <200 mg/dL 240 mg/dL 

Colesterol total 

(diabéticos, pessoas com doença 

cardiovascular) 

<175 mg/dL Não definido 

Triglicerídeos <150 mg/dL 499 mg/dL 

Ácido Úrico >1,5 mg/dL (mulheres) 

>2,5 mg/dL (homens) 

6,0 mg/dL (mulheres) 

7,0 mg/dL (homens) 

Hemoglobina >12 g/dL (mulheres) 

>14 g/dL (homens) 

16 g/dL (mulheres) 

18 g/dL (homens) 

 

9.1.5 Teste de Gravidez 

O teste de gravidez de uso profissional é usado para detetar a Gonadatrofina Coriónica 

Humana (hCG) na urina, pois se presente é sinal de gravidez confirmada. O resultado deve 

ser lido aos cinco minutos após a colocação da urina (cerca de 7 gotas), e nunca após os 

10 minutos [37]. 

 

9.2 Administração de Vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação 

Segundo a Portaria n.º 1429/2007, de 2 de Novembro [4], as Farmácias podem efetuar a 

administração de vacinas não incluídas no PNV como é o caso da vacina contra a Gripe 

Sazonal e do HPV. Esta administração só pode ser executada por Farmacêuticos com 

formação adequada reconhecida pela OF, como é o caso das Farmacêuticas da Farmácia 

Azevedo. 

 

9.3 Protocolo VALORMED 

A Valormed é uma empresa responsável pelo tratamento dos resíduos e das embalagens 

de medicamentos fora de uso recolhidos nas Farmácias [38]. Os utentes devem ser 

sensibilizados para o impacto ambiental que os resíduos de medicamentos provocam, se 

não forem tratados. Desta forma é esperado que entreguem as embalagens de 

medicamentos fora do prazo de validade ou inutilizados ou embalagens vazias para que 

possam ser colocadas no contentor fornecido à Farmácia pela Valormed, que é 

posteriormente fechado e selado, pesado e a ficha anexa é preenchida. Depois deste 

procedimento, o contentor é recolhido pelo Armazenista que finaliza o preenchimento da 

ficha anexa e deixa uma cópia desta na Farmácia onde ficará arquivada. 
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9.4 Farmacovigilância 

A Farmacovigilância visa melhorar a qualidade e segurança dos medicamentos, em defesa 

do utente e da Saúde Pública, através da deteção, avaliação e prevenção de Reações 

Adversas a Medicamentos (RAM’s). Justifica-se a implementação da Farmacovigilância, 

uma vez que há reações nocivas não intencionais a medicamentos que se podem verificar 

tardiamente e não serem detetadas na fase experimental. Se o Farmacêutico detetar 

alguma RAM deve notificar usando o Portal RAM, uma plataforma que permite a recolha 

de reações adversas a medicamentos criada pelo Sistema Nacional de Farmacovigilância 

(SNF) [39].  

 

9.5 Rastreios realizados 

Os rastreios têm como finalidade a identificação de indivíduos que apresentem fatores de 

risco para uma determinada condição. Podem ser muito úteis numa fase de prevenção, 

pois a deteção dos fatores de risco podem alertar para a doença e para a alteração dos 

comportamentos determinantes que poderão conduzir a essa doença. 

 O Rastreio de Fisioterapia no dia 8 de Abril, e também dia 26 de Junho de 2014 teve o 

intuito de identificar população com problemas de circulação a nível dos membros 

inferiores, nomeadamente pernas cansadas, celulite, entre outros. Foi criado um horário 

e os utentes que foram abordados ao balcão e que se identificaram com este tipo de 

sintomas, marcaram uma hora para realizar o rastreio. No dia do rastreio, os utentes 

eram encaminhados para o GAP, onde se encontrava uma especialista de Fisioterapia 

que avaliava a situação dos membros inferiores e dava conselhos para melhorar a 

condição destes e a saúde e bem-estar do utente. 

 No dia 21 de Maio de 2014 realizou-se o rastreio cardiovascular na Farmácia Azevedo 

com o intuito de informar a população acerca dos comportamentos ideais para manter 

o bom funcionamento do sistema cardiovascular, e identificar indivíduos em risco. Os 

utentes da Farmácia foram abordados acerca do rastreio, tendo sido dada preferência 

a utentes com aparente excesso de peso, diabetes ou hipertensão. Foi criado um horário 

para o dia em questão, e os utentes que escolheram participar, foram colocados numa 

hora específica para que não tivessem de esperar, e de forma a não obstruir em demasia 

o espaço da Farmácia e foram também distribuídos panfletos informativos acerca do 

tema. No dia do rastreio, o primeiro passo seria a medição da glicemia junto ao balcão 

de atendimento, depois o utente dirigia-se para o GAP onde se encontrava uma 

especialista de Nutrição, que procedia à medição do peso, altura e perímetro abdominal, 

e seguidamente ao cálculo do IMC e utilizando um aparelho próprio, à descoberta da 

percentagem de gordura corporal. No final destes procedimentos, eram dados alguns 

conselhos relativamente ao estilo de vida e à melhor forma de promover a saúde 
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cardiovascular. Ao utente era também oferecido um saco com panfletos informativos e 

algumas amostras, no âmbito da Diabetes Mellitus, hipertensão e nutrição.  

 Avaliação do Fototipo de pele, no dia 4 de Junho de 2014, com o objetivo de incentivar 

ao uso de protetores solares durante a época de verão, e mais especificamente, ao uso 

do protetor solar ideal para o tipo de pele individual. O esquema deste rastreio seguiu o 

dos anteriores, com abordagem dos utentes ao balcão, criação de um horário e 

marcação dos utentes nesse horário. No dia do rastreio, foi usado um aparelho que 

avalia o fototipo de pele, bem como estado de hidratação para avaliar o perfil de pele 

da/o utente, e a especialista em Dermocosmética que compareceu na Farmácia 

Azevedo nesse dia, aconselhava qual o Fator de Proteção Solar (FPS) ideal do protetor 

solar para a pessoa.  

 

10. FORMAÇÃO CONTÍNUA 

No decorrer do meu estágio na Farmácia Azevedo tive a oportunidade de assistir a 

diferentes formações promovidas por diversos Laboratórios, de forma a aprofundar os 

meus conhecimentos: 

 Lierac – Fotossensibilidade Capilar e Anticelulíticos – 5 de Fevereiro 

 Ducary – Estados Descamativos e Couro Cabeludo Sensível – 6 de Fevereiro 

 Klorane Bebé – Linha completa – 18 de Fevereiro 

 Chicco – Cuidados da Mãe e do Bebé – 18 de Fevereiro 

 Casa Uriage – Novidades Uriage Bebé, Proteção Solar XP50+, Antienvelhecimento 

Isoliss – 25 de Fevereiro 

 Elancyl – Linha completa: Hidratantes, Anticelulítico e Anti-estrias – 26 de Fevereiro 

 Formação de Veterinária – Cuidados de higiene, desparasitação, cuidado de feridas, 

banhos, coriza – 3 de Março 

 Corega – Limpeza e fixação de próteses – 12 de Março 

 Bioactivo da PharmaNord – Linha completa – 2 de Abril 

 Lierac – Antienvelhecimento corporal, desmaquilhante de olhos, novidade PHYTO – 8 

de Abril 

 Avène – Linha de solares – 30 de Abril 

 Uriage – Linha completa – 13 de Maio 

 Galénic – Linha completa – 28 de Maio 

 

11. CONCLUSÃO 

A experiência de estágio em Farmácia Comunitária foi essencial para a aquisição de 

conhecimentos teóricos e práticos que suportam a atividade Farmacêutica. Os estudantes 

do curso de Ciências Farmacêuticas iniciam este estágio com muitos conhecimentos 
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teóricos acerca do medicamento e acerca de patologias humanas, mas com pouca 

formação sobre aspeto práticos do trabalho de um Farmacêutico na Farmácia Comunitária. 

Desta forma, penso que o estágio é uma mais-valia para a formação do Farmacêutico, uma 

vez que permite aplicar certos conhecimentos teóricos adquiridos e permite aprender novos 

conceitos que levam ao bom exercício da profissão. Ao longo destes 6 meses, tive a 

oportunidade de perceber a real importância do papel do Farmacêutico numa comunidade. 

As pessoas reconhecem o Farmacêutico como um profissional de saúde em quem podem 

confiar e com quem se podem aconselhar, o que significa que o Farmacêutico deve exercer 

as suas funções com responsabilidade social e ética, tendo sempre em mente as Boas 

Práticas em Farmácia.  

O papel do Farmacêutico deve então ir além da pura dispensa de medicamentos, passando 

pela promoção da saúde individual e populacional, pelo aconselhamento do uso correto do 

medicamento, pelo incentivo de práticas não farmacológicas que melhorem ou mantenham 

a saúde e por fim, pela manutenção de conhecimentos científicos atualizados que 

permitam ir ao encontro das necessidades do utente em outras áreas como 

dermocosmética, dispositivos médicos e suplementos alimentares.  

A Farmácia Azevedo constituiu um local de estágio muito enriquecedor, uma vez que me 

foram disponibilizadas todas as condições para contactar com uma grande diversidade de 

situações e realidades. A nível de cronograma, o plano de estágio foi muito bem 

conseguido, uma vez que as primeiras 2 semanas consistiram em conhecer o espaço da 

Farmácia, os locais de Armazenamento e o sistema de arrumação, e também a contactar 

com a receção e conferência de encomendas. Nas 2 semanas seguintes tive oportunidade 

de me familiarizar com o funcionamento do Sifarma 2000, com a gestão de stocks, pedidos 

de devolução e verificação de preços e PV. Este período com a duração de um mês, foi 

extremamente útil no sentido em que foi possível contactar com os nomes comerciais dos 

medicamentos e aprender a sua localização na área de armazenamento. Após este 

período, e nas 2 semanas subsequentes, pude observar o atendimento ao público de forma 

a familiarizar-me com os cuidados e procedimentos a ter nesta tarefa. Posteriormente, e 

até ao final do estágio, desempenhei esta função de atendimento de forma independente.  

A fase de atendimento ao público foi muito enriquecedora, pois tive inúmeras 

oportunidades de contactar com utentes, de praticar o domínio do sistema informático, de 

relembrar e associar nomes de fármacos a nomes de medicamentos, e de prestar 

aconselhamentos de MNSRM, dispositivos médicos, suplementos alimentares e de 

produtos de dermocosmética.  

As Farmácias são imprescindíveis à sociedade, e representam um local de saúde cada 

mais polivalente, que se esforça por de adaptar às dificuldades da atualidade de forma a 

responder às necessidades da população que servem. Contactar com esta verdade, 
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permitiu-me ganhar competências técnicas, científicas e também pessoais, uma vez que 

me ajudou a desenvolver autonomia, sentido de responsabilidade e espírito de equipa. A 

equipa da Farmácia Azevedo preza pela colaboração entre os diferentes elementos, para 

que o trabalho seja equitativamente distribuído e ninguém tenha sobrecargas, e para 

quando houverem dúvidas haja uma discussão produtiva de ideias, de forma a chegar à 

melhor solução.  

Esta experiência foi muito educativa e superou as minhas expectativas pois foi também 

muito agradável. Completou a minha formação com sucesso, e sem dúvidas que sem ela 

não me sentiria preparada para o mundo de trabalho. 

 

PARTE II 
 

1. CASO PRÁTICO | ACONSELHAMENTO VETERINÁRIO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

O curso de Ciências Farmacêuticas possibilita aos seus estudantes um estudo 

aprofundado sobre o medicamento, com alguma abordagem acerca das patologias e 

caraterísticas químicas das substâncias. O estudante chega ao estágio com poucas 

noções acerca do funcionamento da Farmácia Comunitária, bem como o aconselhamento 

aos utentes nas áreas de medicamentos, dermocosmética, suplementos alimentares, 

dispositivos médicos e entre outras, a área de veterinária. Na verdade, o Farmacêutico 

pode acabar por ter pouco conhecimento na área de veterinária se não tentar informar-se 

atualizar-se, e ser desvalorizado pelo utente se não tiver a resposta para a necessidade 

imediata deste.  

A área circundante da Farmácia Azevedo, na Senhora da Hora, tem várias moradias e 

alguns prédios, e vários dos utentes que visitam a Farmácia têm pelo menos um animal de 

estimação. Desta forma, a Farmácia Azevedo possui o Espaço Animal que cria um espaço 

no linear para os produtos veterinários, e para além disto, permite à Farmácia tirar qualquer 

dúvida com um Médico Veterinário disponível à distância de um telefonema, e também 

marcar sessões de esclarecimento e formações na área de veterinária na Farmácia.  

Apesar de muito úteis estas formações, as informações são obtidas oralmente, o que faz 

com que possa haver esquecimentos e confusões. Na sequência da perceção que não há 

uma fonte de informação única na Farmácia Azevedo, onde estejam reunidas todas as 

informações necessárias ao aconselhamento de produtos de veterinária, de forma 

organizada e fácil de consultar, surgiu o intuito deste caso prático. O objetivo deste trabalho 

consistiu então na elaboração de um guião de aconselhamento de Veterinária, em que 

estivessem presentes as informações mais úteis acerca dos animais de estimação e seus 
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cuidados e que pudessem constituir dúvidas pelos utentes da Farmácia, bem como um 

estudo acerca da prevalência de cães e gatos, como animais domésticos, na população da 

Senhora da Hora. Houve um interesse da parte da Farmácia Azevedo, na elaboração deste 

guião, uma vez que poderia trazer benefícios na eficácia do atendimento farmacêutico no 

âmbito da área de veterinária, e desta forma tive a oportunidade de participar ativamente 

na melhoria destas condições e deixar neste local de trabalho, algo que enriquecesse o s 

conhecimentos do pessoal.  

As informações contidas no Guião de Veterinária (Anexo XI) elaborado por mim, foram 

recolhidas após a formação de Veterinária, da qual poderiam ter surgido algumas dúvidas, 

e então realizei uma pesquisa e reuni informações de folhetos informativos, e de diversas 

páginas disponíveis na Internet, que foram consultadas de forma a complementar as 

informações cedidas na formação de Veterinária.  

 

1.2 ESTUDO DA POPULAÇÃO  

Para avaliar a diversidade dos animais de estimação entre as famílias constituídas pelos 

utentes da Farmácia Azevedo, foi elaborado um questionário simples e rápido de responder 

(Anexo XII).  

 

1.2.1 DESCRIÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

Este questionário foi proposto responder aos utentes da Farmácia durante o mês de Março 

de 2014. Neste questionário, as primeiras perguntas tinham o objetivo de saber qual o 

animal de estimação, que tipo de cão de acordo com o seu peso. Com estas perguntas, é 

possível perceber o tipo de manutenção que o animal necessita. As perguntas seguintes 

aferiam se o utente costumava adquirir produtos de higiene e de saúde para o seu animal 

de estimação, e se a resposta fosse afirmativa, quais os produtos que costumava adquirir. 

A última pergunta, questionava acerca se os produtos adquiridos costumavam ser 

comprados na Farmácia. Esta pergunta permite perceber se a Farmácia é um local de 

confiança e preferência dos utentes para a compra deste tipo de produtos.  

 

1.2.2 AVALIAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Foram realizados um total de 31 questionários a utentes da Farmácia Azevedo que 

possuem animais domésticos, durante o período do mês de Março de 2014. Todas as 

respostas foram analisadas, podendo obter os seguintes resultados: 

 48,4% dos utentes possuem gatos enquanto que 41,9% possuem cães, e 9,7% 

possuem aves (Figura 1). 

 A maioria dos utentes que possui cão, são cães de porte pequeno ou médio – cão até 

10 Kg (46,1%); cão entre 10 e 25 Kg (38,5%), cão com mais de 25 Kg (15,4%). 
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 Os utentes adquirem mais produtos de Saúde do que Higiene para os seus animais – 

74,2% dos utentes adquirem algum produto de Saúde para os seus animais enquanto 

41,9% adquirem algum produto de Higiene. 

 

 Os produtos de Higiene mais adquiridos, por ordem decrescente de preferência: 

o Champô; 

o Snacks enzimáticos para os dentes/ escovas de pelo; 

o Produtos para limpeza auricular. 

 Os produtos de Saúde mais adquiridos, por ordem decrescente de preferência: 

o Desparasitante externo; 

o Desparasitante interno; 

o Pasta para bolas de pelo (gatos). 

 48,4% dos utentes compra alguns/todos os produtos para os seus animais na 

Farmácia. 

 

1.2.3 CONCLUSÕES  

Os animais domésticos são largamente apreciados, uma vez que proporcionam 

companhia, brincadeiras e a ligação afetiva com um animal permite uma sensação mútua 

de satisfação pela atenção dada e recebida. Quando se é responsável por um animal, 

devem-se tomar os devidos cuidados para manter a saúde e bem-estar deste, de forma a 

evitar doenças e situações de recorrência ao consultório Veterinário que representarão 

gastos mais elevados. Mas nem todas as pessoas estão cientes dos cuidados a ter com 

os animais, e por vezes recorrem à Farmácia para se aconselharem. 

No geral este pequeno estudo acerca da população da Senhora da Hora, no que toca aos 

seus animais de estimação permitiu, antes de mais, uma pequena conversa com os utentes 

Animais domésticos

Gato Cão Aves

Figura 1- Distribuição do tipo de animais domésticos dos utentes da Farmácia Azevedo 
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acerca dos cuidados prestados aos seus animais de estimação. Permitiu também informar 

a alguns utentes, acerca dos produtos disponíveis na Farmácia, que na maior parte das 

vezes são mais económicos do que se comprados no consultório Veterinário.  

Os resultados do estudo não são muito conclusivos, uma vez que a população é muito 

reduzida e os próprios resultados não apresentam nenhuma novidade em termos 

quantitativos.  

 

2. CASO PRÁTICO | RASTREIO CARDIOVASCULAR 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

O mês de Maio foi o mês escolhido pela Fundação Portuguesa de Cardiologia para ser 

considerado “o mês do Coração”. Durante o mês de Maio, foram promovidas diversas 

atividades e programas, tendo como objetivo alertar a população para a problemática das 

doenças cardiovasculares, sendo que todos os anos esta iniciativa é dedicada a um fator 

de risco, em particular [40].  

A Farmácia Azevedo decidiu aderir a esta iniciativa e promover a saúde cardiovascular 

entre os utentes e moradores da Senhora da Hora, através da realização de um rastreio 

onde se avaliaram certos parâmetros relacionados com o risco cardiovascular. Os rastreios 

são iniciativas que promovem a Saúde Pública, pois permitem identificar alvos que se 

situem numa situação marginal de risco, ou seja, em que o risco ainda é moderado/leve e 

ainda é possível reverter a situação com mudanças no estilo de vida. Os rastreios também 

permitem informar a população que se encontra com baixo risco, acerca das atitudes que 

mais ajudam a manter a situação, atuando então na fase de prevenção da doença.  

Para a divulgação deste rastreio, a Farmácia Azevedo pretendia efetuar a distribuição de 

panfletos, e desta forma ofereceu-me a possibilidade de realizar um folheto informativo 

contendo informações acerca de doenças cardiovasculares, fatores que aumentam a sua 

incidência e atitudes que podem ajudar a prevenir, ou a melhorar a condição destas. 

Neste caso particular, o rastreio Cardiovascular realizado no dia 21 de Maio de 2014, 

consistiu em avaliar os utentes através dos seguintes parâmetros: 

 Nível de glicémia; 

 Peso e Altura (e cálculo do IMC); 

 Perímetro abdominal; 

 Percentagem de gordura; 

 Tensão Arterial. 

Participei no rastreio através da medição dos níveis de glicémia quando os utentes 

chegavam à Farmácia, e encaminhando-os seguidamente para a avaliação dos restantes 

parâmetros realizada por uma profissional especialista em Nutrição, que através dos 

resultados nestes parâmetros, efetuou o cálculo do risco cardiovascular do utente, e 
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forneceu conselhos nutricionais e de alteração do estilo de vida, de forma a alertar o utente 

quanto às consequências da manutenção de um risco cardiovascular elevado, se aplicável. 

Tive também a oportunidade de estudar um pouco mais acerca do tema, e atualizar os 

meus conhecimentos acerca do risco cardiovascular, estatísticas em Portugal e quais os 

melhores comportamentos para a prevenção, aquando da pesquisa para as informações 

contidas no panfleto. Este caso prático consistiu então no estudo da situação atual do risco 

cardiovascular, bem como na realização de um folheto informativo com as informações 

mais pertinentes para a divulgação do rastreio a ser realizado no dia 21 de Maio. 

 

2.2 ESTUDO DO CASO 

2.2.1 DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

Doenças Cardiovasculares (DCV) são um grupo de patologias que afetam o coração e os 

vasos sanguíneos e que incluem [41]: 

 Doença cardíaca coronária – doença dos vasos sanguíneos que fornecem o músculo 

cardíaco; 

 Doença cerebrovascular – doença dos vasos sanguíneos que fornecem o cérebro; 

 Doença arterial periférica – doença dos vasos sanguíneos que fornecem os braços e as 

pernas; 

 Doença cardíaca reumática – dano no músculo cardíaco e nas válvulas cardíacas 

causado pela febre reumática proveniente de infeção bacteriana por Streptococcus sp.; 

 Doença cardíaca congénita – malformações na estrutura cardíaca existentes na altura 

do nascimento; 

 Trombose venosa severa e Embolismo pulmonar – coágulos de sangue existentes nas 

veias das pernas podem descolar e deslocar-se para o coração e pulmões.  

Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM) e Acidente Vascular Cerebral (AVC) são considerados 

eventos agudos e são em grande parte, causados por um bloqueio que impede o fluxo de 

sangue para o coração ou cérebro. A maior causa para estes eventos são acumulações de 

depósitos de gordura nas paredes internas de vasos sanguíneos que fornecem o coração 

ou cérebro. Os AVCs podem também ser causados por rutura de um vaso sanguíneo no 

cérebro ou por coágulos sanguíneos [41]. 

Um grande problema inerente às DCV, é que frequentemente não apresentam sintomas, 

e um EAM, um AVC ou uma trombose podem ser os primeiros sinais de alarme de uma 

doença instalada. Os sintomas de um EAM incluem: 

 Dor ou desconforto no centro do peito; 

 Dor ou desconforto nos braços, no ombro esquerdo, cotovelos, mandíbula ou costas. 
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Para além destes sintomas, o indivíduo pode ainda experienciar dificuldade em respirar, 

falta de ar, enjoo e vómitos, fraqueza, desmaio, suores frios e palidez. As mulheres têm 

maior tendência a sentir falta de ar, náuseas, vómitos e dores nas costas e mandíbula. 

No caso de o evento súbito ser um AVC, os sintomas mais comuns são sentir fraqueza, 

insensibilidade na face, braço ou perna, mas marcadamente num dos lados do corpo. 

Outros sintomas que se instalam rapidamente incluem: 

 Confusão, dificuldade em falar ou entender o discurso; 

 Dificuldade em ver com um ou ambos os olhos; 

 Dificuldade em andar, tonturas, perda de equilíbrio e de coordenação; 

 Dor de cabeça aguda e intensa sem causa aparente; 

 Desmaio ou perda de consciência. 

 

2.2.2 RISCO CARDIOVASCULAR 

Existem métodos para cálculo do risco cardiovascular, nomeadamente o algoritmo de 

Framingham e o projeto europeu SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation), que se 

baseiam em estudos epidemiológicos coortes, onde a presença dos fatores de risco foi 

relacionada com a incidência posterior de eventos cardio-cerebrovasculares [42]. O risco é 

calculado tendo em conta os seguintes parâmetros: género, idade, pressão arterial, 

colesterol total e se é ou não fumador e determina a probabilidade de um evento fatal por 

DCV num período de 10 anos. Existem tabelas SCORE de alto e baixo risco, dependendo 

do país onde são utilizadas. Para Portugal aplica-se a tabela SCORE de baixo risco [43,44] 

(Anexo XIII). Pacientes com doença aterosclerótica documentada, hipertensão arterial 

grave (nível 3), dislipidémia familiar, diabetes tipo 2 ou tipo 1 com um ou mais fatores de 

risco cardiovascular (CV) e/ou lesão em órgãos-alvo ou doença renal crónica moderada a 

grave, considera-se que têm risco CV alto ou muito alto sem necessidade de consultar a 

tabela SCORE [45].  

Os fatores de risco comportamentais mais importantes para DCV são dieta pouco 

saudável, sedentarismo, ser fumador e abuso de bebidas alcoólicas. Os efeitos de uma 

dieta pouco saudável e sedentarismo podem aparecer através de indicadores fisiológicos 

alterados como: pressão arterial aumentada, níveis de glicemia aumentados, colesterol 

total aumentado, aumento de peso e obesidade [41]. Estes indicadores apresentam-se 

alterados quando os seus valores atingem um limiar de risco, conforme indicado na Tabela 

5. 
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Tabela 5 – Valores indesejáveis de parâmetros biológicos que determinam o 
aparecimento de DCV 

Parâmetro Valores indesejáveis 

IMC 25-29,9 – Excesso de peso 

>30 – Obesidade [46] 

Perímetro abdominal ≥94 cm (sexo masculino) – risco aumentado 

≥102 cm (sexo masculino) – risco muito aumentado 

≥80 cm (sexo feminino) – risco aumentado 

≥88 cm (sexo feminino) – risco muito aumentado [47] 

Pressão arterial 130-139 mmHg / 85-89 mmHg (normal-alta) 

≥140 mmHg / ≥90 mmHg (alta) [31] 

Glicemia >100mg/dl (jejum) – pré-diabetes 

>126mg/dl (jejum) – diabetes 

>140mg/dl (2horas após refeição) – pré-diabetes 

>200mg/dl (2horas após refeição) – diabetes [32] 

Colesterol HDL <50 mg/dl (sexo feminino) 

<40 mg/dl (sexo masculino) [48] 

Colesterol LDL ≥100 mg/dl (diabéticos) 

≥160 mg/dl [48] 

 

2.2.3 ESTATÍSTICAS DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

As DCV constituem a causa de morte mais relevante na Europa, incluindo em Portugal. 

Nas últimas duas décadas tem-se verificado um decréscimo da taxa de mortalidade por 

DCV em Portugal ou doenças do aparelho circulatório, no entanto, esta ainda se mantém 

como a principal causa de morte. Dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) de 2013, 

apontam para uma redução de 22,4% nos últimos 5 anos na taxa de mortalidade por DCV, 

em Portugal (Figura 2) [49].  

Esta redução da taxa de mortalidade deve-se a uma consciencialização que se iniciou há 

uns anos atrás, de que o estilo de vida e fatores ambientais a que a população está sujeita, 

Figura 2 – Taxa de mortalidade padronizada por DCV, por 100000 
habitantes, em Portugal Continental (2007-2011) [48] 
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contribuem grandemente para o aumento da incidência das DCV, entre outras. Desta 

consciencialização, surgiram programas de apoio e incentivo à alteração de atitudes e 

adoção de medidas preventivas e de proteção da saúde pública. 

A Organização Mundial de Saúde (World Health Organization – WHO) determinou a taxa 

de mortalidade por DCV e diabetes, por 100000 habitantes em 2008 (Figura 3 e 4) [50] e é 

possível observar que estes valores são mais elevados para o sexo masculino e no geral, 

em países com baixos ou médios rendimentos. 

 

 

2.2.4 PREVENÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR 

A prevenção do risco cardiovascular é um conjunto de ações a nível público e individual, 

com o objetivo de eliminar ou minimizar o impacto de doenças cardiovasculares e a sua 

Figura 3 – Taxa de mortalidade por 100000 habitantes por DCV e diabetes no 
mundo: sexo masculino (dados de 2008, WHO) 

Figura 4 - Taxa de mortalidade por 100000 habitantes por DCV e diabetes no 
mundo: sexo feminino (dados de 2008, WHO) 
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morbilidade [44]. As DCV têm um grande impacto na sociedade pois afetam indivíduos de 

meia-idade, condicionando o futuro das famílias economicamente dependentes destes e o 

desenvolvimento de nações por privação de recursos humanos valiosos nos seus anos 

mais produtivos [51]. A nível individual, o cuidado clínico das DCV é dispendioso e 

prolongado, logo apostar na prevenção é a estratégia mais eficaz. 

A transição económica da urbanização, industrialização e globalização trouxe mudanças 

no estilo de vida que promovem a doença cardíaca, como uso do tabaco, sedentarismo e 

dieta pouco saudável, que afeta tanto países desenvolvidos como países em 

desenvolvimento. Nos países em desenvolvimento, a esperança média de vida está a 

aumentar, o que significa que as pessoas estão expostas a estes fatores de risco por 

períodos mais prolongados. Nestes países estão também a surgir novos fatores de risco 

CV entre os mais pobres como baixo peso à nascença, deficiência em ácido fólico e 

infeções [51], o que determina a importância da implementação de programas de prevenção 

e controlo das DCV. A Organização Mundial de Saúde é responsável pelo “WHO 

Programme on Cardiovascular Diseases”, um programa de prevenção, gestão e 

monitorização das DCV a nível global [51].A nível nacional, nas últimas duas décadas a 

progressiva redução da taxa de mortalidade por DCV tem sido atribuída a diversos fatores: 

 A progressiva adoção de medidas e estratégias preventivas que fazem parte do 

Programa Nacional de Prevenção e Controlo das Doenças Cardiovasculares 

(PNPCDCV) [46] como a Lei de Cessação Tabágica [52], a iniciativa legislativa de redução 

do conteúdo de sal no pão [53], ou as frequentes campanhas promovidas por sociedades 

científicas e outras organizações, visando a adoção de estilos de vida saudáveis; 

 Substancial melhoria no diagnóstico e correção dos fatores de risco modificáveis 

(hipertensão arterial e dislipidémia); 

 Avanços significativos no tratamento das duas situações clínicas associadas a maior 

mortalidade: AVC e EAM [49]. 

Há fatores de risco CV que apesar de modificáveis, são pontos onde os programas de 

apoio continuam a insistir, porque fazendo parte do estilo de vida da população em geral e 

estando já enraizados, são de difícil alteração. Alterações favoráveis à redução do risco 

CV são então: 

 Os fumadores devem ser aconselhados a deixar de fumar e devem receber assistência 

para maior sucesso desta intenção. Os fumadores passivos devem fortemente evitar 

ambientes de fumo, uma vez que esta exposição é um forte e independente fator de 

risco CV [44]; 

 Uma dieta saudável é fundamental para a prevenção do risco CV [44]: 

o Substituir os ácidos gordos saturados por ácidos gordos polinsaturados; 
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o Ácidos gordos trans-insaturados devem ser evitados: preferivelmente evitar 

ingestão de alimentos processados, limitar a ingestão a <1% para alimentos de 

origem natural; 

o Ingerir menos de 5g de sal por dia; 

o Ingerir entre 30-45g de fibras por dia, provenientes de produtos integrais, frutas e 

vegetais; 

o Ingerir cerca de 200g de fruta por dia (2-3 peças); 

o Ingerir cerca de 200g de vegetais por dia (2-3 peças); 

o Ingerir peixe pelo menos duas vezes por semana, em que uma das vezes deve ser 

um peixe gordo; 

o O consumo de bebidas alcoólicas deve ser limitado a 2 copos por dia para homens 

(20g/dia) e 1 para mulheres (10g/dia); 

 Redução do peso em pessoas com excesso de peso e obesidade, uma vez que tem 

efeitos benéficos na redução da pressão arterial e dislipidéma [44]; 

 Adultos saudáveis de todas as idades deve praticar 2,5-5 horas de atividade física de 

intensidade moderada, ou 1-2,5 horas de atividade física de intensidade física intensa. 

Indivíduos sedentários devem ser encorajados a começarem programas de atividade 

física leve [44]. 

Existem ainda algumas falhas de conhecimento relativamente ao impacto socioeconómico 

das DCV, nomeadamente não estão completamente compreendidos os mecanismos pelos 

quais, mudanças comportamentais se traduzem em alterações nos padrões da doença e 

também é necessária mais investigação para apoiar a tomada de decisões clínicas quanto 

ao tratamento de populações mais jovens em alto risco CV [44]. Estas falhas e outras que 

ainda existem, necessitam ser colmatadas para que se possa ter uma perceção mais real 

da situação atual das DCV, e se possa atuar de acordo com isso.  

 

2.3 REALIZAÇÃO DO FOLHETO INFORMATIVO 

O folheto (Anexo XIV) foi realizado por mim com base nas informações recolhidas e 

apresentadas anteriormente, de forma simples e acessível à população alvo, com recursos 

a imagens apelativas mantendo o texto às informações mais relevantes. De forma 

resumida, o folheto informa acerca do que são DCV, os fatores de risco CV e valores ideais 

dos parâmetros biológicos que representam os mesmos fatores de risco CV, conselhos 

para a prevenção das DCV (atitudes saudáveis) e por fim os testes, análises bioquímicas 

e consultas disponíveis na Farmácia Azevedo. O folheto foi cedido à Farmácia, e usado 

para a divulgação do rastreio CV, podendo também ser usado como modelo para outros 

rastreios a ser realizados no futuro. 
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3. CASO PRÁTICO | ACONSELHAMENTO DE PRODUTOS DE VENDA LIVRE 

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Os produtos de venda livre como Suplementos Alimentares, Dispositivos Médicos, 

MNSRM, produtos de Dermocosmética, Higiene, Nutrição e Dietética, são produtos cuja 

venda origina margens de lucro consideráveis para a Farmácia. No entanto, por vezes pode 

haver alguma dificuldade em saber qual o produto mais adequado para um determinado 

utente com uma necessidade específica, devido a existirem diversos produtos com a 

mesma finalidade. Representa um desafio, ter em mente as vantagens de cada produto, a 

posologia e as indicações específicas ou mais alargadas de alguns, derivadas da sua 

composição.  

Neste sentido, juntamente com a minha colega Joana Freitas, e em consentimento mútuo 

com a Diretora Técnica da Farmácia, que sentiu um interesse neste trabalho, elaboramos 

um conjunto de tabelas onde reunimos informações úteis ao aconselhamento de diversos 

produtos de venda livre. Estas tabelas estão separadas por temas, sendo estes temas, 

necessidades para as quais os utentes procuram ajuda ou solução.  

 

3.2 GUIA DE ACONSELHAMENTO 

Foram elaboradas tabelas com os seguintes temas: “Ansiedade e Perturbação do Sono”, 

“Articulações/Ossos”, “Celulite”, “Cessação Tabágica”, “Colesterol”, “Concentração e 

Memória”, “Excesso de Peso”, “Fadiga Física”, “Menopausa”, “Multivitamínicos”, “Nutrição”, 

“Perturbações digestivas”, “Queda de Cabelo/Unhas Frágeis”, “Reforço da Visão”, 

“Reguladores do Trânsito Intestinal” e “Sistema Imunitário”. Cada tabela contém os 

diversos produtos existentes na Farmácia Azevedo para atenuar ou solucionar os 

problemas referidos como temas, e para cada um, informação acerca da sua indicação, 

vantagens, toma diária, e %DDR (Dose Diária Recomendada) ou dentro desta coluna, a 

constituição mais relevante de cada produto, de forma a poder compara-la dentro do 

mesmo grupo, com a de outros produtos. Com o conjunto destas tabelas, criámos então o 

“Guia de Aconselhamento de Produtos de Venda Livre” (Anexo XV). A informação 

constante nestas tabelas de aconselhamento foram retiradas das embalagens e folhetos 

informativos dos produtos, e também do Sifarma 2000. Os temas desenvolvidos foram 

escolhidos de acordo com as necessidades mais relatadas e para as quais existe uma 

variedade maior de produtos.  

O objetivo deste trabalho foi criar um Guia fácil de consultar, e que permitisse melhorar a 

rotatividade de todos os produtos e as vendas cruzadas. Um exemplar deste Guia foi 

deixado na Farmácia Azevedo para consulta pelo staff.  
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4. CASO PRÁTICO | NOVAS ABORDAGENS NA TERAPIA DA HELICOBACTER 

PYLORI 

4.1 CONTEXTUALIZAÇÃO  

O tratamento de erradicação da bactéria Helicobacter pylori, presente no estômago de uma 

parte da população mundial é feito com recurso aos inibidores das bombas de protões [54] 

(IBP), como complemento do tratamento com antibióticos, sendo estes: Esomeprazol, 

Lanzoprazol, Omeprazol, Pantoprazol e Rabeprazol [55]. Atualmente devido ao aumento 

das resistências aos antibióticos, têm sido usadas outras abordagens terapêuticas. Na 

verdade, durante a minha estadia na Farmácia Azevedo recebemos uma receita com uma 

associação invulgar de medicamentos para o tratamento de infeção por H. pylori, 

nomeadamente antibióticos com um IBP diferente dos que são tradicionalmente usados. 

Pareceu-me uma boa oportunidade de investigar um pouco acerca das novas abordagens 

terapêuticas da H. pylori. Como Farmacêuticos devemos estar atualizados, e as novas 

informações foram transmitidas aos meus colegas da Farmácia Azevedo.  

 

4.2 NOVAS ABORDAGENS TERAPÊUTICAS PARA H. PYLORI 

Em intervalos de 4-5 anos, um grupo europeu de especialistas em gastroenterologia (“The 

European Helicobacter Study Group”) junta-se para rever e discutir todos os dados 

relevantes de forma a chegar a recomendações para o controlo da infeção por H. pylori, 

criando as “Maastricht Guidelines” [54,56,57]. O tratamento tradicional consiste na utilização 

de amoxicilina e claritromicina com um IBP, podendo ser o omeprazol ou esomeprazol 

20mg duas vezes ao dia [58] e esta é chamada de terapia-tripla. Apesar de esta terapia 

apresentar boas taxas de sucesso e ser a primeira-linha de tratamento [59], são cada vez 

mais os casos de resistência, especialmente à claritromicina [60]. Há vários fatores que 

contribuem para o aumento destas resistências entre eles, uso inapropriado de antibióticos 

e tentativas falhadas na erradicação de H. pylori ou até pontos de mutação em rRNA [61].  

Alguns estudos indicam que aumentar a dose de IBP, ou alterar o IBP, nomeadamente 

usar esomeprazol ou rabeprazol 40mg, duas vezes ao dia em vez de omeprazol 20 mg 

duas vezes ao dia [62], ou mesmo aumentar a duração do tratamento tem resultados 

benéficos no sucesso do tratamento [63]. Em alternativa à terapia-tripla existe também a 

terapia-quadrupla que consiste em tomar omeprazol 20mg uma vez ao dia, com sal de 

bismuto, metronidazol e uma tetraciclina [58], de forma a tentar contornar as resistências 

aos antibióticos mais recentes, esta terapia faz uma abordagem mista de medicamentos já 

usados anteriormente na terapia da H. pylori. Outra abordagem que vai no mesmo sentido 

é chamada de terapia-sequencial que consiste em cinco dias de tratamento com um IBP e 

amoxicilina seguida de mais cinco dias de um IBP com claritromicina e metronidazol (ou 

tinidazol) [63].  
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As alternativas de tratamento mais recentes apresentam alguns benefícios em relação à 

terapia tradicional, no entanto alguns cuidados devem ser tomados de forma a potenciar o 

sucesso do tratamento, e como tal deve-se questionar o doente acerca da toma recorrente 

de antibióticos para outras patologias que possam ter deixado resistências, de forma a 

averiguar qual a classe de antibióticos que mais poderá ter efeito [64]. Também se aconselha 

a, caso a segunda-linha de tratamento falhe ou antes do tratamento de primeira-linha em 

áreas de grande resistência à claritromicina, efetuar cultura de biópsias gástricas e testes 

de suscetibilidade a antibióticos [61]. 

 

4.3 EFEITOS SECUNDÁRIOS DA TERAPIA  

Como Farmacêutico há também um interesse em estar informado acerca dos efeitos 

secundários da terapêutica, de forma a poder alertar o utente, caso seja necessário e dessa 

forma promover a adesão à terapêutica. Dessa forma, é possível resumir os efeitos 

secundários mais frequentes da seguinte forma (Tabela 6) [64]: 

 

Tabela 6 – Efeitos secundários frequentes dos medicamentos usados na terapêutica de 
H. pylori (adaptado de [64]) 

Agente Antimicrobiano Efeitos Secundários 

Inibidores da Bomba de 

Protões (IBP) 

Tosse 

Faringite 

Dor abdominal 

Diarreia 

Claritromicina Dor abdominal 

Paladar alterado 

Amoxicilina Rash 

Diarreia 

Metronidazol Tromboflebites 

Náusea 

Dor de cabeça 

Descarga vaginal 

Sais de Bismuto Escurecimento das fezes, 

dentes e língua 

Diarreia 

Náusea 

Vómitos 

Tetraciclina Fotossensibilidade 
 

A escolha da terapêutica de H. pylori deve-se basear na gravidade da situação, perfil do 

doente, outras patologias que possam estar presentes bem como eventual medicação 

crónica, sempre pesando os prejuízos e benefícios que a nova medicação possa trazer. 

Embora este não seja papel do Farmacêutico, este deve estar preparado a responder a 

eventuais dúvidas do utente, na fase imediatamente antes ao início da terapêutica. 
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6. ANEXOS 

Anexo I - Exemplo de recibo da Farmácia Azevedo 
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Anexo II - Fatura de Encomenda 
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Anexo III - Guia de Requisição de Psicotrópicos 
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Anexo IV - Nota de Devolução 
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Anexo V - Nota de Crédito 
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Anexo VI - Receita Médica Eletrónica 
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Anexo VII - Receita Médica Manual 
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Anexo VIII - Impressão do verso de uma Receita Médica 
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Anexo IX - Documento de Psicotrópicos 
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Anexo X - Ficha de Preparação de Medicamento Manipulado com Ficha de Cálculo 

do preço e Rótulos (1/4) 
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Anexo X - Ficha de Preparação de Medicamento Manipulado com Ficha de Cálculo 

do preço e Rótulos (2/4) 
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Anexo X - Ficha de Preparação de Medicamento Manipulado com Ficha de Cálculo 

do preço e Rótulos (3/4) 
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Anexo X - Ficha de Preparação de Medicamento Manipulado com Ficha de Cálculo 

do preço e Rótulos (4/4) 
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Anexo XI – Guião de Aconselhamento de Veterinária (1/20) 
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Anexo XI – Guião de Aconselhamento de Veterinária (2/20) 
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Anexo XI – Guião de Aconselhamento de Veterinária (3/20) 
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Anexo XI – Guião de Aconselhamento de Veterinária (4/20) 
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Anexo XI – Guião de Aconselhamento de Veterinária (5/20) 
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Anexo XI – Guião de Aconselhamento de Veterinária (6/20) 
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Anexo XI – Guião de Aconselhamento de Veterinária (7/20) 
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Anexo XI – Guião de Aconselhamento de Veterinária (8/20) 
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Anexo XI – Guião de Aconselhamento de Veterinária (9/20) 
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Anexo XI – Guião de Aconselhamento de Veterinária (10/20) 
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Anexo XI – Guião de Aconselhamento de Veterinária (11/20) 
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Anexo XI – Guião de Aconselhamento de Veterinária (12/20) 
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Anexo XI – Guião de Aconselhamento de Veterinária (13/20) 
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Anexo XI – Guião de Aconselhamento de Veterinária (14/20) 
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Anexo XI – Guião de Aconselhamento de Veterinária (15/20) 
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Anexo XI – Guião de Aconselhamento de Veterinária (16/20) 
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Anexo XI – Guião de Aconselhamento de Veterinária (17/20) 

 



Relatório de Estágio | Farmácia Azevedo, Senhora da Hora  

 
75 

Anexo XI – Guião de Aconselhamento de Veterinária (18/20) 
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Anexo XI – Guião de Aconselhamento de Veterinária (19/20) 
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Anexo XI – Guião de Aconselhamento de Veterinária (20/20) 
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Anexo XII – Questionário de Veterinária, Março 2014 
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Anexo XIII – Tabela SCORE 2012  
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Anexo XIV – Folheto do Rastreio Cardiovascular, 21 de Maio de 2014 

(Parte externa) 
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Anexo XIV – Folheto do Rastreio Cardiovascular, 21 de Maio de 2014  

(Parte interna) 
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Anexo XV – Guia de Aconselhamento de Produtos de Venda Livre 

 

  



Relatório de Estágio | Farmácia Azevedo, Senhora da Hora  

 
83 

Anexo XV – Guia de Aconselhamento de Produtos de Venda Livre 
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Anexo XV – Guia de Aconselhamento de Produtos de Venda Livre 
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Anexo XV – Guia de Aconselhamento de Produtos de Venda Livre 
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Anexo XV – Guia de Aconselhamento de Produtos de Venda Livre 
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Anexo XV – Guia de Aconselhamento de Produtos de Venda Livre 
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Anexo XV – Guia de Aconselhamento de Produtos de Venda Livre 
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Anexo XV – Guia de Aconselhamento de Produtos de Venda Livre 
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Anexo XV – Guia de Aconselhamento de Produtos de Venda Livre 
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Anexo XV – Guia de Aconselhamento de Produtos de Venda Livre 
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Anexo XV – Guia de Aconselhamento de Produtos de Venda Livre 
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Anexo XV – Guia de Aconselhamento de Produtos de Venda Livre 
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Anexo XV – Guia de Aconselhamento de Produtos de Venda Livre 
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Anexo XV – Guia de Aconselhamento de Produtos de Venda Livre 
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Anexo XV – Guia de Aconselhamento de Produtos de Venda Livre 
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Anexo XV – Guia de Aconselhamento de Produtos de Venda Livre 
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Anexo XV – Guia de Aconselhamento de Produtos de Venda Livre 
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Anexo XV – Guia de Aconselhamento de Produtos de Venda Livre 
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Anexo XV – Guia de Aconselhamento de Produtos de Venda Livre 
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Anexo XV – Guia de Aconselhamento de Produtos de Venda Livre 
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Anexo XV – Guia de Aconselhamento de Produtos de Venda Livre 
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Anexo XV – Guia de Aconselhamento de Produtos de Venda Livre 
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Anexo XV – Guia de Aconselhamento de Produtos de Venda Livre 
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Anexo XV – Guia de Aconselhamento de Produtos de Venda Livre 

 

 

 


