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INTRODUÇÃO 

 

 Após cinco longos anos de conhecimentos adquiridos durante a formação do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, o farmacêutico toma finalmente 

contacto com a realidade da sua profissão. É então aqui que se inicia a sua jornada e 

que o mesmo se apercebe que os conhecimentos científicos não são suficientes, 

necessitando igualmente de desenvolver a sua vertente social e humanitária, tão 

necessária para chegar ao utente. 

 

 

A Farmácia Peixinho, sob direção técnica da Dr.ª Fátima Peixinho, foi a farmácia 

comunitária que me acolheu durante o meu estágio curricular. Durante seis meses tive 

a oportunidade de colaborar com uma equipa fantástica que esteve sempre disponível 

para me ensinar e auxiliar quando mais necessitei, a qual passarei a apresentar: 

 

 

Dr.ª Fátima Peixinho – Farmacêutica, Diretora Técnica e Proprietária 

Dr. Carlos Carrilho – Farmacêutico Substituto e Proprietário 

Dr. Carlos Filipe – Farmacêutico e Proprietário 

Dr.ª Diva Henriques – Farmacêutica Grau 1 

Dr.ª Filipa Alves – Farmacêutica Grau 3 

D. Zelinda Abrantes – Técnica de Farmácia Grau 1 

Sr. Armando Ferreira – Técnico de Farmácia Grau 1 

Sr. Rui Madail – Técnico Auxiliar de Farmácia Grau 1 

Mariana Louros – Fiel de Armazém 

Ana Cunha - Indiferenciada 

 

 

 Todo este relatório reflete o meu percurso vivido durante estes seis meses na 

farmácia Peixinho. Nele estão registadas todas as etapas que constituem um estágio 

em farmácia comunitária, bem como todas as minhas evoluções e dificuldades. 
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1 ORGANIZAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA FARMACIA 
 

A farmácia Peixinho, da qual a Dr.ª. Maria de Fátima Peixinho Rodrigues é um dos 

sócios, tem sob responsabilidade da mesma pessoa a direção técnica da farmácia. A 

farmácia encontra-se associada à Associação Nacional de Farmácias (ANF) e colabora 

com o projeto das Farmácias Portuguesas. 

A farmácia Peixinho situa-se na Freguesia de São Bernardo, concelho de Aveiro, 

distrito de Aveiro, mais concretamente no número 76 da Rua Cónego Maio. São 

Bernardo é uma freguesia com 3,98 km2 de área, e com cerca de 4960 habitantes (2011) 

(1). A farmácia encontra-se inserida num bloco habitacional, sendo por isso servida de 

uma zona de estacionamento acessível e ampla. A Extensão de Saúde de S. Bernardo, 

o Centro de Atendimento de Toxicodependentes (CAT) e consultórios médicos privados 

constituem a área de influência da farmácia. O horário de funcionamento em dias úteis 

e ao Sábado é das 9:00 às 20:00, encontrando-se encerrada aos Domingos e feriados, 

salvo em dias de regime de serviço de disponibilidade permanente. 

O aspeto físico exterior da farmácia Peixinho encontra-se de acordo com o 

Decreto-Lei (DL) 307/2007, de 31 de Agosto (2), com a inscrição “farmácia” bem visível, 

permitindo, deste modo, uma fácil identificação. A presença de uma “cruz verde” no 

exterior facilita, de igual forma, a sua identificação. 

A farmácia Peixinho dispõe de modernas instalações, sendo o seu acesso 

efetuado por escadas ou rampa, estando por isso adaptada a pessoas com mobilidade 

reduzida. Possui duas montras, separadas pela porta de entrada, onde o conceito de 

educação para a saúde está sempre presente. 

Todo o espaço interior da farmácia Peixinho se caracteriza por ser moderno, bem 

iluminado e bem organizado. De acordo com as Boas Práticas da Farmácia e a 

deliberação 2473/2007, de 28 de Novembro (3), a qual regula as áreas mínimas das 

farmácias e respetivas divisões, qualquer farmácia deve dispor obrigatoriamente de uma 

sala de atendimento ao público, um armazém, um laboratório, instalações sanitárias, e 

de um gabinete de atendimento personalizado, requisitos que a farmácia Peixinho 

cumpre. 

 

o Sala de atendimento ao público 

A farmácia Peixinho dispõe de uma ampla sala de atendimento ao público, onde 

existem 5 balcões de atendimento ao utente, cada um equipado com o seu próprio 

sistema informático e de impressão, sendo por isso totalmente individualizados.  
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Toda a sala está rodeada por expositores, nos quais se encontram produtos de 

cosmética e higiene corporal (PCHC), medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM), leites e papas para bebés e 

ainda diversos produtos adequados à 

altura do ano. Toda esta organização 

permite que o utente se sinta à vontade 

para fazer a sua escolha, dispondo 

sempre do aconselhamento do 

farmacêutico. Ainda na sala de 

atendimento ao público existe uma zona 

reservada às crianças, na qual se encontram alguns brinquedos, um banco onde os 

utentes podem descansar e uma balança/tensiómetro. 

Por último, à entrada é disponibilizado um expositor com os mais diversos folhetos 

alusivos à educação para a saúde, assim como um dispensador de senhas. 

 

o Gabinete de Atendimento Personalizado 

Constitui uma zona resguardada, a qual 

permite salvaguardar a privacidade do utente 

sempre que seja solicitada uma conversa em 

particular ou a prestação de cuidados de 

saúde, como a medição de parâmetros 

bioquímicos ou a administração de vacinas. Na 

farmácia Peixinho o gabinete de atendimento é 

também utilizado para a realização de serviços 

de Podologia e Osteopatia.   

 

o Armazém – zona de receção de encomendas e armazenamento 

Isoladamente da zona de atendimento ao público encontra-se a zona de receção 

e armazenamento de encomendas. A arrumação é feita de acordo com o tipo de 

produtos, sendo divididos em Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) éticos 

e genéricos, Medicamentos de Uso Veterinário (MUV), PCHC, leites e papas e MNSRM. 

A maioria encontra-se disposta por ordem alfabética, respeitando sempre a ordem 

crescente de dosagem e a quantidade de unidades da embalagem. 

 

o Laboratório 

O laboratório constitui a zona reservada à manipulação de medicamentos, no 

qual são preparados medicamentos manipulados. Todo o material necessário à 

Fig. 1 Sala de Atendimento ao Público. 

Fig. 2 Gabinete de Atendimento ao Utente. 
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preparação de medicamentos, como almofarizes, provetas ou varetas, bem como as 

matérias-primas, encontram-se arrumados em 

armários. Nas bancadas existem duas 

balanças, uma das quais analíticas, assim como 

uma pedra para a preparação de pomadas. 

Todo o equipamento é sujeito a manutenção, 

calibração e validações periódicas, garantindo o 

perfeito funcionamento do mesmo.  

 

o Instalações sanitárias 

As instalações sanitárias encontram-se reservadas aos funcionários, sendo 

utilizadas pelos utentes sempre que necessário. 

 

o Gabinetes dos Proprietários 

É nesta zona que são tratados todos os assuntos relativos à gestão e 

contabilidade da empresa. Para além disso, ocorrem também aqui as reuniões com os 

delegados de informação médica/comerciais. 

 

o Fontes bibliográficas 

Na Farmácia Peixinho existe um espaço reservado às fontes bibliográficas, onde 

podemos encontrar a Farmacopeia Portuguesa VIII e respetivos suplementos, o 

Formulário Galénico Nacional, as disposições gerais, o Código de Ética da Ordem dos 

Farmacêuticos, os Estatutos da Ordem dos Farmacêuticos e as Boas Práticas da 

Farmácia. Para além disso é também facultada a toda a equipa bilbiografia 

recomendada, tal como Prontuário Terapêutico, Índice Nacional Terapêutico ou o 

Simposium Terapêutico. A existência de dossiers onde são guardados todos os 

documentos importantes, como acordos ou circulares informativas, após conhecimento 

de todos funcionários, permite igualmente uma consulta rápida sempre que necessário. 

Todos os computadores se encontram equipados com Internet, permitindo o fácil 

e rápido acesso ao Resumo das Características do Medicamento ou a sites de interesse 

como o Infarmed. 

Próximo do telefone encontram-se igualmente registados diversos números 

telefónicos de interesse, como por exemplo do Centro de Informação do Medicamento 

(CEDIME). 

A existência de uma biblioteca atualizada e organizada é, portanto, indispensável 

ao trabalho de qualquer farmacêutico, contribuindo para melhorar a qualidade do seu 

trabalho. 

Fig. 3 Laboratório. 
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Durante o meu estágio tive a necessidade de contactar o CEDIME. Um utente 

procurou a farmácia por aconselhamento da sua médica de família para se informar 

sobre a correspondência de um medicamento francês que tomava. O CEDIME informou-

me que realmente não existia nenhum medicamento português com a mesma 

composição. Esclareci o utente e fiz o aconselhamento farmacêutico sobre um MNSRM 

para a mesma função. 

 

 

2 ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTO 
 

 A função de aprovisionamento numa farmácia é essencial uma vez que este 

conceito visa garantir o fornecimento de todos os materiais indispensáveis à farmácia, 

de modo a preservar o seu bom funcionamento. Assim, é crucial existir um eficaz 

sistema logístico de abastecimento, com vista a evitar rutura de stocks que possam 

comprometer o pleno funcionamento da farmácia. 

  

 2.1 Gestão de Stocks 

 Um stock define-se como um conjunto de artigos existentes, cuja utilização se 

espera próxima, o qual resulta de uma cuidada análise das necessidades. 

 Numa farmácia, tal como em todas as empresas, a gestão de stock é fulcral para 

o equilíbrio económico e financeiro, já que é a mesma que garante o fornecimento aos 

utentes de todos os produtos que necessitam ou procuram. 

 Na Farmácia Peixinho a gestão de stocks está sob responsabilidade do Dr. 

Carlos, da Dr.ª Fátima, do Dr. Carlos Filipe e da D. Zelinda. Para ser feita esta gestão 

são analisados pontos fundamentais, nomeadamente: 

i. Características dos utentes habituais, como a idade ou as patologias 

predominantes; 

ii. Rotatividade de cada produto; 

iii. Prazo de validade 

iv. Época do ano (Ex.: compra de protetores solares no Verão ou antigripais 

no Outono/Inverno); 

v. Capacidade financeira da farmácia 

vi. Capacidade de armazenamento. 
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De acordo com todas estas informações é estipulado o stock mínimo e máximo 

de cada produto, o qual é registado na ficha do produto dentro do programa informático. 

 

2.1.1 O Sistema Informático 

A Farmácia Peixinho encontra-se recentemente equipada com o sistema 

informático Sifarma 2000®, o qual é gerido pela ANF e de uso exclusivo das farmácias. 

Todo o sistema está formulado tendo em vista o domínio profissional e o domínio de 

gestão. 

No domínio profissional, o Sifarma 2000® disponibiliza ao farmacêutico, de uma 

forma rápida, informação atualizada sobre o medicamento, como por exemplo a sua 

composição, contraindicações, reações adversas, interações medicamentosas, 

posologias ou conselhos importantes que devem ser dados ao utente durante a 

dispensa. Para além disso, a possibilidade de criação de fichas de dados pessoais dos 

utentes, com registo do perfil farmacoterapêutico, planos de comparticipação ou outros 

dados clínicos relevantes constitui também uma mais-valia no acompanhamento do 

utente. 

Relativamente ao domínio de gestão, o Sifarma 2000® é igualmente uma 

vantagem, uma vez que o mesmo permite o controlo de todos os produtos existentes na 

farmácia. Cada produto possui a sua própria ficha, a qual contém toda a informação, 

como quantidade em stock, stocks mínimo e máximo, histórico de compras e vendas ou 

encomendas em curso. 

Sempre que é dada a saída de um produto, ficando o stock inferior ao stock 

mínimo, o sistema gera automaticamente uma proposta de encomenda com esses 

produtos, a qual é cuidadosamente analisada pela D. Zelinda antes de ser enviada, para 

garantir que satisfaz as necessidades da farmácia. 

 

2.1.2 Critérios de Aquisição, Fornecedores e Encomendas 

A aquisição de produtos na Farmácia Peixinho faz-se segundo uma série de 

critérios, os quais são analisados por forma a garantir uma racional gestão de stocks. 

Assim, fatores como a sazonalidade dos produtos, promoções, características dos 

utentes, condições de pagamento e aceitabilidade/popularidade dos produtos no 

mercado são pontos-chave no momento da aquisição. 

A Farmácia Peixinho trabalha diretamente com três cooperativas diferentes: a 

Cooprofar, a Cofanor e a Plural. São elas que satisfazem diariamente as encomendas 

enviadas pela D. Zelinda, tendo a Cooprofar maior destaque no fornecimento. 
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A D. Zelinda é também responsável pelas duas grandes encomendas mensais: 

a Encomenda Valor e a Encomenda 50+. 

A Encomenda Valor é a encomenda realizada no início de cada mês, em que 

são pedidas quantidades consideráveis de medicamentos com elevada rotatividade na 

farmácia, como por exemplo antidiabéticos orais ou anti hipertensores. Por sua vez, por 

volta de dia 15 de cada mês, é feita a Encomenda 50+, uma encomenda bastante maior 

do que a Encomenda Valor. Nesta encomenda as quantidades de produtos são pedidas 

em múltiplos de 5, o que permite muitas vezes usufruir de descontos/bonificações, dado 

o volume da encomenda. Nos dias de receção destas encomendas, toda a equipa é 

mobilizada para que o armazenamento esteja concluído o mais rápido possível. 

Por sua vez, o Dr. Carlos, a Dr.ª Fátima e o Dr. Carlos Filipe são responsáveis 

pelas encomendas feitas diretamente aos laboratórios, reunindo frequentemente com 

os delegados de informação médica/comerciais que se deslocam à farmácia para 

apresentação dos seus produtos. Estas encomendas estão muitas vezes relacionadas 

com a sazonalidade dos produtos, permitindo a compra em grandes quantidades e o 

consequente usufruto de descontos ou bonificações. Este fator demonstra-se essencial 

pois assim a farmácia coloca ao dispor dos seus utentes preços mais acessíveis, 

promovendo a competitividade com outras farmácias. 

Por último, sempre que se verifica a falta de algum produto durante o 

atendimento, é feita a solicitação do mesmo diretamente ao fornecedor, por telefone ou, 

no caso da Cooprofar, através do gadjet, uma ferramenta existente no computador que 

permite verificar de imediato a existência do produto no armazém do fornecedor e 

processar a encomenda (Artigo 35º do DL 307/2007). (2) 

 

2.1.2.1 Verificação e Receção das Encomendas 

Todas as encomendas que chegam à 

Farmácia Peixinho são depositadas na zona de 

receção de encomendas. A Mariana, responsável 

pelas encomendas, verifica em primeiro lugar se 

algum dos contentores contém “produtos de frio”, 

guardando-os de imediato no frigorífico e 

registando na fatura a sua receção e o respetivo 

prazo de validade.  

Cada cooperativa possui contentores com diferente cor, o que permite uma 

rápida identificação da mesma. Em todos eles, juntamente com a encomenda, são 

Fig. 4 Zona de Receção de Encomendas. 
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enviadas faturas em duplicado, que se fazem acompanhar de requisições específicas 

sempre que a encomenda inclui benzodiazepinas, psicotrópicos ou estupefacientes. 

Todos os pedidos por telefone são rececionados em primeiro lugar. Nestes casos 

é necessário criar manualmente a encomenda no sistema, enviá-la em papel e, 

finalmente, rececioná-la. Sempre que é registado um produto durante a receção, é 

verificado o preço de venda à farmácia (PVF), o prazo de validade, o preço impresso na 

cartonagem (PIC) e eventuais bonificações, para que no final o preço da fatura seja 

concordante com o preço gerado durante a receção no computador. 

Seguidamente a Mariana dá entrada das restantes encomendas, tendo sempre 

o cuidado de conferir as quantidades para excluir qualquer inconformidade. É de 

salientar também que é feito um registo diário dos produtos esgotados ou rateados, 

procurando a aquisição dos mesmos diariamente e por telefone, recorrendo às três 

cooperativas. 

Relativamente às encomendas realizadas diretamente aos laboratórios, é da 

responsabilidade da Mariana conferi-las, com o objetivo de garantir que foram enviados 

os produtos pedidos e em quantidade correta, e criá-las no sistema. Por sua vez, o 

responsável pela encomenda (Dr. Carlos, Dr.ª Fátima ou Dr. Carlos Filipe) procede à 

sua receção. 

Quaisquer não conformidades detetadas, como ausência de produtos faturados, 

produtos danificados ou pedidos por engano, são registadas pela Mariana e reportadas 

ao fornecedor, o qual envia um novo produto ou emite uma nota de crédito/devolução 

consoante o problema em causa. 

 

2.1.2.2 Armazenamento 

O armazenamento dos produtos é da responsabilidade da Ana e da Mariana, 

sendo o mesmo feito de acordo com a natureza dos produtos. Os medicamentos, sejam 

MSRM, éticos ou genéricos, ou MNSRM, são 

ordenados por ordem alfabética, havendo 

sempre o cuidado de colocar primeiramente 

aqueles cujo prazo de validade expira mais 

rápido. Já os restantes produtos, como por 

exemplo os PCHC, estão normalmente 

expostos na zona de atendimento, sendo o 

único critério o prazo de validade.   

Fig. 5 Armazenamento de Medicamentos 

Éticos. 
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Todas as zonas de armazenamento estão sob condições de temperatura e 

humidade controladas. A Dr.ª Filipa é responsável pelo seu registo diário, procurando 

garantir valores de temperatura inferiores a 25ºC e de humidade inferiores a 60%. 

 

Foi durante a 2ª semana do meu estágio que adquiri todos os conhecimentos 

sobre a logística das encomendas, tendo ficado responsável por esta secção nas 

semanas em que a Mariana se ausentou para férias. 

 

3 DISPENSA DE MEDICAMENTOS 
 

Foi durante a 3ª semana de estágio que iniciei o meu atendimento ao balcão. Na 

1ª semana estive ao lado da Dr.ª Diva, observando atentamente todos os procedimentos 

de dispensa e como trabalhar com o sistema informático. A Dr.ª Diva chamou-me 

igualmente a atenção a pormenores importantes durante a dispensa, como precauções 

ou conselhos a prestar ao utente. Na semana seguinte comecei então a fazer o 

atendimento sozinha, sempre sob o olhar atento e auxílio da Dr.ª Diva. 

Foi nesta fase que pude começar a aplicar todos os conhecimentos teóricos e 

práticos adquiridos durante a minha formação. Ainda que muitos dos conhecimentos 

que possuo sejam fruto de cinco anos de aprendizagem na faculdade, constatei que é 

a vida prática que nos ensina muito, que nos torna aptos para enfrentarmos o mundo de 

trabalho.  

Todos os dias são diferentes e todos eles trazem novos desafios, para os quais 

temos que aprender a arranjar soluções. 

 

3.1 Classificação dos Medicamentos 

De acordo com o DL 176/2006, de 30 de Agosto (4), um medicamento é definido 

como “toda a substância ou associação de substâncias apresentada como possuindo 

propriedades curativas ou preventivas de doenças em seres humanos ou dos seus 

sintomas ou que possa ser utilizada ou administrada no ser humano com vista a 

estabelecer um diagnóstico médico ou, exercendo uma ação farmacológica, 

imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas.”  

Os medicamentos encontram-se divididos em duas categorias, tendo em conta 

a dispensa ao público: 

i. Medicamentos sujeitos a receita médica; 

ii. Medicamentos não sujeitos a receita médica. 
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3.1.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Todos os medicamentos incluídos neste grupo cumprem obrigatoriamente um 

dos seguintes requisitos, conforme descrito no DL supra citado: 

1) 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; 

2) Possam constituir um risco, direto ou indireto, quando sejam 

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daquele a que se destinam; 

3) Contenham substâncias, ou preparações à base dessas 

substâncias, cuja atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; 

4) Se destinem a ser administrados por via parentérica (injetável). 

 

Assim, para a dispensa destes medicamentos é obrigatória a apresentação de 

uma receita médica, a qual deverá cumprir determinados requisitos. 

A venda destes medicamentos está apenas autorizada em Farmácias e todos 

eles possuem um preço fixo imposto pelo INFARMED, que se apresenta impresso na 

cartonagem. 

 

3.1.1.1 Receitas Médicas 

O atual modelo de receita médica em vigor para a prescrição de medicamentos, 

o qual se distingue do antigo modelo pelo número da receita (13 dígitos em vez de 9), 

obedece a regras (5,6) que deverão, obrigatoriamente, ser cumpridas para que seja 

garantida a sua validade, nomeadamente: 

i. Número da receita; 

ii. Nome e assinatura do médico e respetiva vinheta ou entidade 

requisitante; 

iii. Nome e número do utente; 

iv. Medicamentos: 

v. Data da prescrição (dd.mm.aaaa): 

vi. Período de validade; 

vii. Entidade responsável pelo pagamento. 
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Desde a entrada em vigor da nova legislação (6) que é obrigatória a 

apresentação de receitas eletrónicas, salvo algumas exceções em que ainda podem ser 

aceites receitas manuais, como falência do sistema informático, prescrição média 

inferior a 40 receitas/mês, prescrição no domicílio ou inadaptação fundamentada do 

prescritor. 

Consoante a duração do tratamento, as receitas médicas podem ser renováveis 

ou não renováveis: 

1. Receita médica não renovável, com validade de 30 dias contados a partir 

da data indicada na prescrição e que se destina a doentes cujo tratamento é de 

curta duração; 

2. Receita médica renovável, a qual possui validade de 6 meses contados 

a partir da data indicada na prescrição e é constituída por 3 vias. Este modelo 

destina-se a doentes que necessitam de tratamentos prolongados, facilitando 

assim o acesso à medicação. 

 

Em cada receita médica existe um limite máximo de prescrição de 4 embalagens, 

até 4 medicamentos diferentes. Cada medicamento tem um limite máximo de 2 

embalagens, exceto nos casos em que o medicamento se apresenta sob forma unitária, 

em que é permitida a prescrição até 4 embalagens iguais por receita. (6) 

Para além da denominação comum internacional, na receita deve constar 

também a dosagem, a forma farmacêutica e o número de unidades da embalagem. 

 

3.1.1.2 Prescrição por Designação Comum Internacional (DCI) 

Desde o dia 1 de Junho foram introduzidas novas regras na prescrição de 

medicamentos, devendo a mesma ser feita por DCI, isto é, pelo nome da substância 

ativa do medicamento. Assim, o utente aquando do ato de dispensa terá o total direito 

de exercer a sua opção, podendo optar pela aquisição do medicamento de marca ou do 

respetivo medicamento genérico. 

No entanto, existem algumas exceções impostas pelo médico que impedem o 

direito de opção do utente, garantindo assim, ao médico, que é dispensado exatamente 

o medicamento que consta na receita, designadamente: 

i. Exceção a) do nº 3 do artigo 6º – Medicamento com margem ou índice 

terapêutico estreito. Desta exceção fazem parte 3 substâncias ativas constantes 

da deliberação 070/CD/2013: ciclosporina, levotiroxina sódica e tacrolímus; 

ii. Exceção b) do nº 3 do artigo 6º - Reação adversa prévia. 
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Existe ainda uma terceira exceção - exceção c) do nº 3 do artigo 6º - continuidade 

de tratamento superior a 28 dias - em que o utente pode optar apenas pelo medicamento 

prescrito ou escolher um medicamento de preço igual ou inferior ao prescrito. 

 

Durante o meu estágio foi notório que a introdução da prescrição por DCI causou 

alguma confusão nos utentes, em especial nos mais idosos, e sobretudo quando se 

tratava de medicamentos genéricos, pois na maioria dos casos não sabiam identificar o 

laboratório que costumavam levar. Tudo isto pode levar à confusão dos doentes no 

momento da toma da medicação, pelo que era constantemente pedido que os mesmos 

levassem as tampas das caixas juntamente com as receitas de modo a evitar estas 

situações. 

 

3.1.1.3 Medicamentos Genéricos 

Os medicamentos genéricos são medicamentos cuja composição qualitativa e 

quantitativa em substância ativa é a mesma relativamente ao medicamento de 

referência, tendo sido, por isso, demonstrada a 

sua biodisponibilidade através de estudos 

apropriados.   

Estes medicamentos, segundo o DL 

176/2006 de 30 de Agosto (4), encontram-se 

sujeitos às mesmas disposições legais dos 

outros medicamentos no que diz respeito à 

autorização de introdução no mercado (AIM), estando dispensados de ensaios pré-

clínicos e clínicos desde que demonstrada a sua bioequivalência por estudos 

apropriados. 

 

3.1.1.4 Regimes de Comparticipação 

Uma farmácia não constitui uma entidade isolada, estando estreitamente 

relacionada com outras entidades, como o ANF ou o Serviço Nacional de Saúde (SNS), 

os quais, trabalhando em conjunto, garantem o bom funcionamento dos cuidados de 

saúde e o seu acesso por parte dos utentes. 

A ANF participa ativamente na criação de acordos com distintas entidades, de 

modo a reduzir os custos dos medicamentos para os utentes através da 

comparticipação total ou parcial da medicação por parte dessas entidades.  

 

Fig. 6 Armazenamento de Medicamentos 

Genéricos. 
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Todos estes acordos encontram-se compilados num dossier bem organizado, o 

que permite uma fácil e rápida consulta para o esclarecimento de qualquer dúvida. 

 

Existem quatro escalões fixados pelo Estado no que diz respeito à 

comparticipação dos medicamentos: (7,8,9) 

i. Escalão A: comparticipação de 90% do preço de venda ao público (PVP), 

aplicado, por exemplo, a medicamentos antidiabéticos orais; 

ii. Escalão B: comparticipação de 69% do PVP, onde se enquadram, entre 

outros, medicamentos anti-infeciosos – Grupo 1; 

iii. Escalão C: comparticipação de 37% do PVP, aplicado a medicação 

antialérgica (anti-histamínicos H1 sedativos e não sedativos – Grupo 10); 

iv. Escalão D: comparticipação de 15% do PVP, o qual integra novos 

medicamentos incluídos num regime de comparticipação transitório. 

 

Para além dos quatro escalões, existem também dois regimes distintos: 

i. Regime geral: inclui todos os utentes do SNS, assim como trabalhadores 

migrantes; 

ii. Regime especial: inclui doentes crónicos especiais (paramiloidose ou 

lúpus), doentes profissionais e pensionistas cuja pensão é inferior ao salário 

mínimo nacional. Os utentes sob este regime usufruem de um acréscimo de 

comparticipação de 5% no escalão A e de 15% nos escalões restantes. 

 

Existem ainda alguns casos de complementaridade com o SNS, em que o utente 

beneficia de 2 sistemas de comparticipação, como por exemplo SNS-PT/CTT, SNS-

SAMS ou SNS-EDP (Savida). 

Todo o regime especial deverá estar claramente indicado na receita médica pelo 

prescritor. 

 

3.1.2 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os MNSRM são medicamentos destinados à prevenção, alívio ou tratamento de 

problemas menores que não exigem cuidados médicos e que, de uma forma geral, são 

bastante procurados pelos utentes junto do farmacêutico. 

O dia-a-dia de um farmacêutico é preenchido por atendimentos em que há 

necessidade de fazer uma avaliação do estado do doente e indicar a terapia mais 

adequada. Estes casos são chamados de “Indicação Farmacêutica” e constituem uma 

das mais relevantes áreas de atuação de um farmacêutico em farmácia comunitária. 
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Todos os dias nos deparamos com casos em que o utente solicita medicamentos 

sem apresentar qualquer receita ou “explicação”. Nestas situações é dever do 

farmacêutico explorar a situações, de modo a avaliar a adequação e necessidade do 

tratamento. O primeiro ponto prende-se com a perceção a quem se destina o 

medicamento, inquirindo-se posteriormente quais os sintomas, a duração e a sua 

intensidade, existência de outras patologias ou se está a fazer alguma medicação que 

possa interagir. Após a fase de recolha de informação, aconselha-se ao utente a opção 

terapêutica que mais se adequa ao seu problema, sendo esta sempre acompanhada de 

conselhos de utilização e medidas não farmacológicas úteis para atenuar a situação. É 

também de salientar a importância do farmacêutico distinguir casos de indicação 

terapêutica de casos mais complexos, os quais devem ser encaminhados para o 

médico. 

 

Ao longo destes meses deparei-me com inúmeras situações de indicação 

farmacêutica, pelo que tive grande necessidade de conhecer rapidamente todos os 

produtos disponíveis na farmácia. Nesta aprendizagem destaco o apoio da Dr.ª Diva e 

da Dr.ª Filipa, as quais foram incansáveis na ajuda e transmissão dos seus 

conhecimentos. 

Uma vez que o meu estágio se prolongou durante 6 meses, pude observar a 

“sazonalidade” dos pedidos por parte do utente. Durante os meses de Verão foi-me 

bastante solicitada informação sobre protetores solares, produtos de emagrecimento, 

anticelulíticos, cremes para o combate às estrias ou mesmo para os pés, como pés 

secos e calcanhares gretados. Para além disso foram bastantes os clientes que se 

queixavam de cansaço e falta de memória, sintomas clássicos de um fim de ano de 

trabalho. Com o culminar do Verão e a entrada no Outono, chegaram então as gripes e 

constipações, pelo que diariamente atendia utentes com os sintomas habituais e à 

procura de soluções rápidas e eficazes para o seu estado. 

Em todos os casos procurei proceder como descrito anteriormente, com o 

objetivo de transmitir a melhor e mais completa informação ao utente. 

 

3.1.3 Medicamentos Sujeitos a Legislação Especial 

 

3.1.3.1 Protocolo da Diabetes 

Desde a década de 70 que existe em Portugal um Programa Nacional de 

Controlo da Diabetes, o qual tem vindo a ser atualizado e adaptado no sentido de se 

conseguir uma integração entre cuidados de saúde primários e cuidados hospitalares. 
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Todos estes esforços visam evitar complicações e proporcionar, ao doente diabético, 

uma melhoria na sua qualidade de vida. (10) 

Doença coronária, cegueira ou insuficiência renal terminal são exemplos de 

complicações da patologia, as quais podem ser evitadas através da ação conjunta entre 

o doente e os profissionais de saúde. (11) 

É dever do farmacêutico, como profissional de saúde, estar atento a qualquer 

sinal ou sintoma alarmante do seu doente, bem como consciencializá-lo para os perigos 

que podem advir da doença e incentivá-lo a descrever qualquer sintoma anormal, para 

que se consiga estabelecer um diagnóstico precoce e implementar o mais adequado 

tratamento. 

Como resultado de toda esta preocupação foram estabelecidos protocolos de 

colaboração envolvendo diversas partes, desde o Ministério da Saúde à indústria 

farmacêutica, passando pelo próprio doente e pela farmácia, com o objetivo de 

proporcionar uma melhoria da acessibilidade dos doentes aos dispositivos 

indispensáveis à sua autovigilância. A dispensa direta dos dispositivos nas farmácias, 

bem como a fixação do preço de venda e margem de comercialização constituem 

medidas nesse sentido. Para além disso, a comparticipação dos medicamentos foi 

fixada em 85% para as tiras teste e em 100% para as seringas, agulhas e lancetas, 

permitindo que o utente pague apenas uma pequena parte, sendo o restante suportado 

pelo Estado. (12)  

A Farmácia Peixinho fornece gratuitamente os dispositivos de medição de 

glicemia correspondentes às tiras prescritas pelo médico, o que constitui também um 

incentivo para toda esta causa. 

 

3.1.3.2 Medicamentos Psicotrópicos, Estupefacientes e Benzodiazepinas 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, devido às suas 

características especiais, são processados de forma distinta das restantes classes. As 

substâncias que constituem os medicamentos integrados nesta classe atuam 

principalmente a nível do SNC, possuindo uma estreita margem terapêutica e estão, 

frequentemente, associados a tolerância e dependência física e/ou psíquica, podendo 

originar severos efeitos de privação com alterações comportamentais ou mesmo de 

consciência.  

As benzodiazepinas compõem a classe mais comum de tranquilizantes, 

exercendo efeitos ansiolíticos, sedativos e hipnóticos e sendo utilizados no tratamento 

da ansiedade e insónia. A utilização destes fármacos tem-se tornado banal, constituindo 

uma das classes de medicamentos mais prescritas no mundo. (13) Ainda que sejam 
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tidas como fármacos seguros, as benzodiazepinas são capazes de causar habituação, 

tolerância e dependência física quando utilizadas durante períodos demasiado 

prolongados. Durante o meu estágio apercebi-me que os utentes “tratam” estas 

substâncias de modo banal, não entendendo muitas vezes o porquê de estes 

medicamentos não poderem ser dispensados sem receita médica visto serem “tão 

baratos”. É neste sentido que é necessário consciencializar os utentes para os riscos do 

uso recorrente destas substâncias, procurando evitar o seu uso abusivo. 

 

3.1.3.2.1 Aquisição, Receção e Armazenamento 

A aquisição de benzodiazepinas e medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes é feita do mesmo modo que os restantes medicamentos. No 

computador é gerada a encomenda dos produtos, a qual é enviada ao fornecedor. 

No momento da receção, os medicamentos de ambas as classes são 

acompanhados de uma guia específica, em duplicado, com número próprio de 

requisição, na qual vêm descritos todos os medicamentos adquiridos bem como as 

quantidades pedidas e enviadas. O número da requisição é introduzido no computador 

no momento da receção, sendo o original arquivado na farmácia e o duplicado devolvido 

ao fornecedor, depois de carimbado e assinado pelo diretor técnico (DT).  

Relativamente aos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, quando são 

rececionados é tido o cuidado de ser feita a contagem de stock, de modo a evitar 

qualquer falha com este tipo de medicação. 

O armazenamento dos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes é feito em 

gaveta própria, fora da zona de atendimento ao utente, ao contrário das 

benzodiazepinas, que não requerem tais cuidados e são, por isso, armazenadas 

conjuntamente com os restantes medicamentos. 

 

3.1.3.2.2 Dispensa 

Ao contrário do que acontecia anteriormente, a prescrição de medicamentos 

psicotrópicos e estupefacientes passou a ser feita em receita médica normal, sendo 

necessário, no entanto, que na receita conste apenas esta classe de medicamentos, 

não podendo ser prescrito qualquer outro tipo de medicação conjuntamente. (6) 

Todo o processo de dispensa é alvo de um rigoroso controlo, tendo o 

farmacêutico o poder de recusar o aviamento caso tenha alguma dúvida quanto à 

autenticidade da receita ou se aperceba que o adquirente é menor ou que não se 

encontra em plenas condições mentais. 
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Antes de finalizar a venda, o sistema informático está já preparado para 

apresentar a ficha relativa à dispensa deste tipo de medicamentos, a qual tem que ser 

inteiramente preenchida com: 

i. Nome do médico prescritor; 

ii. Nome e morado do doente; 

iii. Nome e morada do adquirente; 

iv. Número e data de emissão do bilhete de identidade/cartão de cidadão e 

idade do adquirente. 

Após o preenchimento de todos os campos é possível terminar a dispensa, 

sendo impresso um documento com todos os dados introduzidos e respetivo número da 

receita, o qual é anexado a uma fotocópia da receita. 

Mensalmente, até ao dia 8 do mês seguinte, são enviadas ao Infarmed 

fotocópias das receitas manuais, assim como a listagem referente a essas receitas. 

Trimestralmente, até 15 dias do termo de cada trimestre é enviada a listagem do registo 

das receitas médicas aviadas. Por fim, até ao dia 31 de janeiro do ano civil seguinte, 

procede-se ao envio do relatório anual, o qual é constituído pelo registo de entradas e 

saídas, bem como pelo nome e quantidade das substâncias e preparações existentes 

no dia 31 de Dezembro. Todos estes documentos enviados são devidamente 

carimbados e assinados pelo DT, ficando um duplicado armazenado na farmácia 

durante o período de 3 anos. 

 

Durante o meu estágio tive grande contacto com este tipo de medicação, uma 

vez que na proximidade da farmácia existe o CAT. É muito frequente o aparecimento de 

jovens para aviar receitas com este tipo de medicação. 

 

3.1.4 Medicamentos Manipulados 

Com o avanço da indústria farmacêutica, a preparação de medicamentos 

manipulados por farmacêuticos em farmácia comunitária tem vindo a diminuir. No 

entanto, e apesar da elevada capacidade de resposta por parte da indústria na 

preparação e comercialização das mais diversas fórmulas farmacêuticas, a preparação 

de manipulados continua a ter um lugar de destaque, uma vez que permite responder 

às necessidades individuais do doente, indo de encontro ao seu perfil fisiopatológico. 

A Farmácia Peixinho é bastante solicitada no que diz respeito à preparação de 

manipulados, pelo que, durante o estágio, tive a oportunidade de colocar em prática, 

diversas vezes, os conhecimentos adquiridos nesta área. 
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No momento da receção da receita médica do manipulado a preparar é feita uma 

breve análise do pedido de modo a excluir qualquer incompatibilidade que possa por 

em causa a segurança do doente. Uma vez “validada”, verifica-se se todas as matérias-

primas se encontram disponíveis, bem como o seu prazo de validade.  

Sempre que alguma matéria-prima necessária não existe na farmácia, procede-

se à sua encomenda. No momento da receção é verificado o boletim de análise 

respeitante à matéria-prima, comparando-o com a Farmacopeia Portuguesa, de modo 

a garantir que pelo menos metade dos parâmetros se encontram conforme as 

especificações exigidas por lei. Uma vez concluído este procedimento, os dados da 

matéria-prima recém-recebida são arquivados num dossier, juntamente com a ficha de 

segurança do respetivo produto. 

Todo o procedimento de preparação do manipulado se inicia com o 

preenchimento de uma ficha de preparação (Anexo A.1.) onde se registam todas as 

matérias-primas utilizadas e respetivas quantidades, bem como todos os passos 

correspondentes à sua preparação. A cada preparação é atribuído um número de lote, 

o qual é constituído por um número separado do ano por uma barra (ex.: 23/2013), 

sendo o número atribuído sequencialmente. 

Depois de preparado segundo as Boas Práticas da Farmácia, o mesmo é 

acondicionado em recipiente apropriado e avaliado em termos de aspeto e 

características organolépticas, no sentido de garantir a conformidade da preparação e 

de modo a que o produto seja dispensado ao doente em boas condições, não pondo 

em causa a segurança do mesmo. 

Por último procede-se ao cálculo do preço (Anexo A.2.), com base no valor dos 

honorários, no valor das matérias-primas e no valor dos materiais de embalagem, bem 

como à rotulagem do preparado (Anexo A.3). Todos os preparados devem ser 

devidamente rotulados por forma a que qualquer hipótese de dúvida ou confusão por 

parte do utente seja minimizada, sobretudo relativamente às condições de 

armazenamento, assim como às precauções de utilização. De acordo com as 

especificações exigidas por lei, qualquer rótulo deve conter: 

i. Identificação da farmácia; 

ii. Identificação do DT; 

iii. Denominação do medicamento; 

iv. Composição do manipulado; 

v. Data da preparação; 

vi. Número de lote; 

vii. Prazo de validade; 

viii. Posologia; 
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ix. Instruções especiais, como por exemplo “agitar antes de usar” ou “uso 

externo”. 

 

Terminada a preparação, em dossier apropriado, é armazenada a respetiva ficha 

de preparação, juntamento com o rótulo, a folha de cálculo do PVP e uma cópia da 

receita médica. 

A maioria das preparações solicitadas enquadra-se na área da pediatria e da 

dermatologia. Durante o meu estágio preparei os seguintes manipulados: 

 Papéis farmacêuticos de nitrofurantoína, indicados para a profilaxia de 

infeções urinárias em crianças; 

 Suspensão de trimetropim a 1%, indicada no tratamento de 

gastroenterites, infeções do trato respiratório e profilaxia/tratamento de infeções 

urinárias (crianças com dilatação pielocalicial e refluxo vesico-uretral – uso 

pediátrico); 

 Vaselina salicilada a 40%, utilizada pelas suas propriedades 

queratolíticas; 

 Pomada de enxofre a 6%, utilizada no tratamento da escabiose em 

crianças. 

 Solução alcoólica de ácido bórico a 6%, utilizada no tratamento de otites. 

 

3.1.5 Medicamentos de Uso Veterinário 

Um medicamento veterinário é definido como “toda a substância, ou associação 

de substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de 

doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada 

no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo 

uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar 

funções fisiológicas”. (14) 

Esta foi uma das áreas em que senti mais dificuldade em prestar 

aconselhamento. 

Relativamente aos desparasitantes adquiri rapidamente conhecimentos sobre os 

mesmos, pois são muito solicitados, sobretudo para cão e gato. No que diz respeito a 

outros problemas pude constatar que as pessoas recorrem muito à farmácia, em busca 

de soluções, antes de visitarem o veterinário. O facto da Farmácia Peixinho se situar 

numa zona mais urbana/rural, leva a que haja um aumento deste tipo de pedidos de 

aconselhamento. 
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Durante estes meses não surgiu oportunidade de assistir a uma formação sobre 

MUV, mas no futuro procurarei adquirir mais conhecimentos nesta área. 

 

4 OUTROS PRODUTOS EXISTENTES NA FARMÁCIA 
 

 Uma farmácia é composta por muitos outros produtos para além de 

medicamentos, o que leva a que a mesma seja procurada pelos utentes em busca de 

conselhos para os seus problemas. 

 É também aqui que o farmacêutico surge como referência, possuindo 

conhecimentos que lhe permitem prestar um aconselhamento de qualidade e encontrar 

soluções viáveis que satisfaçam as exigências do utente. 

 

 4.1 Dermocosmética 

 Um PCHC define-se como “qualquer substância ou preparação destinada a ser 

posta em contacto com as diversas partes do corpo humano, designadamente 

epiderme, sistema 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 e/ou proteger ou os manter em bom estado e/ou 

corrigir os odores corporais.” 

 O grande público-alvo da cosmética 

numa farmácia é representado pelos utentes 

que demonstram grandes preocupações com a 

aparência. É neste sentido que o farmacêutico 

deve possuir conhecimento básicos de modo a 

selecionar e aconselhar, segura e 

corretamente, os produtos mais adequados às 

necessidades do cliente.   

 A Farmácia Peixinho dispõe de uma vasta gama de marcas de PCHC, sendo, 

por isso, alvo de bastante procura. Esta foi uma das áreas em que adquiri mais 

conhecimentos durante o meu estágio, o que me permitiu preencher uma lacuna a nível 

da minha formação universitária. 

 Em primeiro lugar a Dr.ª Diva começou por me apresentar todos os produtos da 

marca Avène®. Durante a explicação fui retendo conceitos importantes, como a 

necessidade de saber adequar o produto ao tipo de pele da pessoa. Se estamos perante 

uma pele mista, o produto mais indicado será um fluido ou um gel. Pelo contrário, uma 

Fig. 7 Dermocosmética. 
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pele seca requer um creme, o qual é sempre mais nutritivo. É igualmente importante 

aprender a fazer uma correta limpeza do rosto, antes da aplicação de qualquer creme: 

primeiramente deve fazer-se a lavagem do rosto com um líquido de limpeza que mais 

se adeque ao tipo de pele, o que permitirá remover toda a poluição do dia-a-dia a que a 

pele está sujeita. Seguidamente, a limpeza com um tónico permitirá fechar os poros e 

remover em maior profundidade a camada lipídica do rosto, levando a que a pele 

usufrua de uma hidratação mais profunda após aplicação do creme. 

 Antes de qualquer aconselhamento é essencial procurar perceber o que procura 

o cliente, como por exemplo se procura hidratação, cuidados anti envelhecimento ou 

um outro tratamento específico como acne, de modo a prestar um aconselhamento 

farmacêutico personalizado. É também crucial avaliar o tipo de pele para a qual 

procuramos soluções e as maiores necessidades do cliente. 

 Após interiorização de todos estes conhecimentos básicos foi fácil transpô-los a 

todas as outras marcas. 

 Na farmácia estes produtos encontram-se expostos nos lineares da zona de 

atendimento, acompanhados de informação clara e simples, pelo que o utente tem a 

possibilidade de fazer a sua escolha à vontade. 

 Lierac®, Vichy®, Roc®, Avène® ou La-Roche-Posay® são exemplos de marcas 

com grande rotatividade na Farmácia Peixinho. 

 

4.2 Produtos Homeopáticos 

A Farmácia Peixinho não dispõe de muitos produtos de natureza homeopática, 

razão pela qual não é muito procurada neste sentido.  

Durante o estágio foram poucos os produtos homeopáticos que dispensei 

(Homeovox® e Stodal®) e sempre por solicitação. 

 

4.3 Produtos Dietéticos 

Produtos dietéticos são produtos fabricados com determinado objetivo 

nutricional, sendo comercializados com a indicação desse objetivo. Pela sua 

composição ou processos de fabrico distinguem-se dos géneros alimentícios de 

consumo corrente e destinam-se, normalmente, a complementar uma dieta, permitindo, 

assim, satisfazer necessidades nutritivas específicas dos indivíduos. 

Para lactentes e crianças destacam-se as farinhas e os leites, cuidadosamente 

concebidos para satisfazerem todas as necessidades nutricionais de cada fase de 

crescimento. Por outro lado, suplementos vitamínicos ou alimentos em condições 
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específicas (ex.: sem glúten) constituem o grupo de produtos dietéticos mais solicitados 

pelos adultos. 

 

 

4.4 Puericultura 

São inúmeros os produtos disponíveis na Farmácia Peixinho destinados aos 

mais pequenos. As marcas Nuk® e Chicco® colocam ao dispor do cliente uma vasta 

gama de produtos desde biberões e chupetas, adequados a cada fase, até tetinas ou 

soluções de esterilização. 

No que diz respeito à alimentação infantil, para além dos leites normais que 

mimetizam as exigências de cada etapa de crescimento, cada vez mais são 

desenvolvidos leites que se adaptam a todo o tipo de necessidades, como leites anti-

cólicas, leites hipoalergénicos, leites isentos de lactose ou leites especialmente 

concebidos para bebés prematuros ou com baixo peso. Aptamil®, NAN® ou Novalac® 

são exemplos de marcas disponíveis na Farmácia Peixinho e que oferecem este leque 

de opções. 

 

4.5 Dispositivos Médicos 

Os dispositivos médicos constituem um grupo muito heterogéneo que engloba 

uma vasta gama de produtos, os quais são classificados em diferentes classes de risco 

consoante as suas características, o seu funcionamento ou da sua invasibilidade e 

duração de contacto com o corpo humano. (15) 

Fraldas de incontinência, meias de compressão, pensos, preservativos ou 

canadianas são exemplos de produtos eu são considerados dispositivos médicos. 

 

 

5 FARMÁCIA CLÍNICA – CUIDADOS AO SERVIÇO DO 

DOENTE 
 

A Farmácia Peixinho tem ao seu dispor uma vasta gama de cuidados no que diz 

respeito à área da Farmácia Clínica. É disponibilizada a determinação de parâmetros 

fisiológicos e bioquímicos, como a tensão arterial, a glicemia, o colesterol ou os 

triglicerídeos. No final de cada determinação é dado ao utente um cartão onde se 

encontram registados os valores obtidos dos parâmetros determinados. 
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5.1 Determinação da Glicemia 

A diabetes é um dos maiores problemas de saúde a nível mundial, atingindo 

proporções epidémicas em todo o mundo. É esperado que em 2030, 439 milhões de 

pessoas sejam afetadas pela Diabetes Melitus Tipo 2, o que representará uma enorme 

carga a nível dos sistemas de saúde. (11) 

Ainda que o doente diabético seja alvo de grande apoio por parte do Estado 

(Protocolo da Diabetes), durante a minha prática e sobretudo no trabalho de campo que 

realizei para a minha monografia, apercebi-me que há falta de acompanhamento destes 

doentes. Apesar da sua consciencialização para os problemas que podem decorrer da 

doença, deparei-me com muitos doentes descompensados, atingindo níveis glicémicos 

bastante elevados. 

A Farmácia Peixinho disponibiliza este serviço, o qual é realizado recorrendo a 

um aparelho simples e a tiras teste, fornecendo o resultado em poucos segundos. Em 

cada determinação deve ser tido em conta se o valor obtido diz respeito a jejum ou pós-

prandial, devendo igualmente ser dados conselhos quando nos deparamos com valores 

anormais. 

Por último é também dever do farmacêutico encorajar a auto medição, 

explicando os benefícios que decorrem de uma glicemia controlada. 

 

5.2 Determinação do Colesterol e dos Triglicerídeos 

As doenças cardiovasculares (DCV) constituem a principal causa de morte nos 

países desenvolvidos, sendo o seu aparecimento uma forte consequência de estilos de 

vida e alimentação descuidada. Enfarte do miocárdio ou acidentes vasculares cerebrais 

são processos repentinos que, no entanto, são resultado de uma evolução de vários 

anos. (16) 

O controlo de parâmetros bioquímicos como o colesterol ou os triglicerídeos 

associado ao aconselhamento sobre estilos de vida saudáveis constitui uma área de 

atuação do farmacêutico, contribuindo assim para a prevenção destes casos. 

Ambos os parâmetros são determinados com o mesmo aparelho, recorrendo a 

tiras teste distintas. 

 

5.3 Medição da Tensão Arterial 

A hipertensão arterial é igualmente um alarmante problema de saúde pública, o 

qual se manifesta maioritariamente nos idosos, mas que tem vindo, preocupantemente, 
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a aumentar a nível dos jovens, provavelmente fruto dos seus inadequados estilos de 

vida. A esta doença estão associadas várias complicações, afetando uma grande 

variedade de órgãos. 

A Farmácia Peixinho dispõe de um tensiómetro eletrónico ao dispor dos utentes.  

Sempre que me era solicitada a medição da tensão arterial, aconselhava o 

utentes a sentarem-se cinco minutos para descansarem, auxiliando posteriormente a 

medição. Quando me deparava com valores “anormais” aconselhava medidas não 

farmacológicas, como diminuição do teor em sal ou a prática de exercício, associadas 

a uma vigilância apertada da tensão arterial. 

 

5.4 Índice de Massa Corporal 

Com os problemas de obesidade crescentes, sobretudo ao nível das crianças, e 

a relação com um grande número de doenças, como DCV ou diabetes, a existência de 

uma balança que os utentes podem utilizar autonomamente é uma mais-valia na 

Farmácia Peixinho. 

A balança existente permite obter de forma rápida valores de peso e altura, o 

cálculo do IMC e ainda o índice de gordura. Todos estes valores são registados num 

papel impresso pela máquina, que os utentes levam consigo, permitindo-lhes ir 

controlando o seu peso. 

 

5.5 Testes de Gravidez 

A Farmácia Peixinho disponibiliza a realização de testes de gravidez, os quais 

se baseiam numa reação imunológica de deteção da hormona gonadotrofina coriónica 

humana (hCG). 

Sempre que é solicitada a realização de um teste no local, o resultado é registado 

num cartão e entregue o utente.´ 

Ao longo destes meses tive a oportunidade de realizar vários testes de gravidez, 

tendo sempre o cuidado de procurar saber uma pouco mais sobre o utente, como por 

exemplo, de quanto tempo era o atraso ou se se tratava da primeira urina da manhã. 

 

5.6 Administração de Injetáveis 

Toda a equipa da Farmácia Peixinho está habilitada a fazer a administração de 

injetáveis pelo que, durante o mês de outubro, tive a oportunidade de assistir à 

administração de várias vacinas contra a gripe. Como a Farmácia Peixinho se localiza 

numa zona com elevado número de pessoas idosas, a procura deste serviço é bastante 

grande. 
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5.7 Serviços – Osteopatia e Podologia 

A Farmácia Peixinho disponibiliza aos seus utentes serviços com um podologista 

e um osteopata, os quais se dirigem à farmácia consoante as datas acordadas com os 

utentes. 

 

6   FATURAÇÃO 
 

A existência de uma grande variedade de organismos comparticipantes leva a 

que as receitas médicas recebidas na farmácia sejam sujeitas a um processamento 

individualizado de acordo com o organismo a que pertencem. 

Todo o processo de faturação é simplificado graças ao sistema informático 

existente, o qual contribui para que o processo seja executado de uma célere com 

diminuição da probabilidade de ocorrência de erros. A faturação é feita no fim do mês 

correspondente. 

Sempre que uma receita é entregue, é efetuado o seu aviamento, introduzindo-

se no sistema o organismo comparticipante em forma de código e respetivo número de 

receita, sendo depois impresso no verso da mesma a informação referente à dispensa. 

Diariamente o Sr. Rui fica encarregue de verificar detalhadamente todas as receitas, 

conferindo todos os pontos fundamentais a que deve obedecer todo o receituário, 

nomeadamente: 

i. Prazo de validade; 

ii. Assinatura do médico; 

iii. Organismo comparticipante; 

iv. Concordância entre os medicamentos prescritos e os medicamentos 

dispensados; 

v. Assinatura do utente; 

vi. Assinatura do profissional, data e carimbo da farmácia. 

Desta forma, a deteção precoce de qualquer não conformidade permite que o 

utente seja rapidamente contactado, de forma a que a situação seja regularizada o mais 

brevemente possível. 
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6.1 Emissão de Lotes 

Cada lote é constituído por 30 receitas, as quais estão ordenadas do número 1 

ao número 30, estando a sua emissão a cargo da Dr.ª Diva. Para cada lote é emitido o 

respetivo verbete de identificação, sendo o mesmo um resumo de todo o lote. Neste 

consta a entidade comparticipante, o número do lote, o valor total correspondente ao 

PVP, o valor pago pelo utente e o valor a pagar à farmácia pela entidade 

comparticipante. Depois de verificada a correspondência entre o lote e o verbete de 

identificação, este é carimbado e anexado ao respetivo lote. 

 

6.2 Fecho de Lotes 

No último dia de cada mês procede-se ao fecho dos lotes, iniciando-se um novo 

ciclo com nova ordenação das receitas e dos lotes. 

 

6.3 Resumo de Lotes e Fatura 

Para cada organismo comparticipante procede-se à emissão de dois 

documentos, os quais são anexados ao respetivo lote.  

A “Relação de Resumo de Lotes” consiste num resumo de todos os lotes, na 

qual vem descrito o número de lotes e o respetivo número de receitas, mês e ano de 

emissão correspondentes, valor pago pelo utente, valor a pagar pela entidade 

comparticipante e valor total do PVP, sempre com a identificação da farmácia. 

A “Fatura Mensal dos Medicamentos” é impressa em quadruplicado, sendo 2 

vias enviadas para a entidade comparticipante, uma via guardada na farmácia, a qual é 

posteriormente enviada à contabilidade e outra via enviada à ANF. Neste documento, 

para além dos elementos presentes na relação de resumo de lotes, consta também o 

código do organismo comparticipante, o nome e código da ANF da farmácia, o número 

de fatura e o número de contribuinte. 

 

6.4 Receituário do SNS 

A fatura mensal dos medicamentos e a relação de resumo de lotes, em 

duplicado, e todos os lotes do SNS e respetivos verbetes de identificação são 

recolhidos, na farmácia, pelos Correios de Portugal (CTT) e entregues no Centro de 

Conferência de Receituário da Maia. 

Na farmácia é guardado um triplicado da fatura devidamente carimbado, sendo 

o mesmo um comprovativo da faturação e entrega do receituário, posteriormente 
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enviado para a contabilidade. Por último a farmácia envia a quarta via para a ANF, para 

posterior pagamento. 

 

 

6.5 Receituário não SNS 

Relativamente a outros organismos que não o SNS atua-se da mesma maneira, 

procedendo-se ao envio dos lotes e respetiva documentação para a ANF. Após receção, 

a ANF é responsável pelo envio dos mesmos aos respetivos organismos, entregando 

posteriormente o valor em comparticipações respetivo. 

 

7 AÇÕES DE FORMAÇÃO 
 

O farmacêutico, como pessoa e profissional de saúde, é cada vez mais 

procurado pelo utente, não só pela sua proximidade e constante disponibilidade, mas 

também pela qualidade e excelência dos serviços prestados. O exercício da sua função 

centra-se no doente, procurando promover a sua saúde e bem-estar, com base em 

reconhecidos conhecimentos técnico-científicos adquiridos durante a sua formação 

universitária, bem como decorrentes da permanente formação contínua. 

A área das Ciências da Saúde está em constante evolução, pelo que é de 

extrema importância que o profissional procure atualizar-se, participando em ações de 

formação onde pode adquirir novos conhecimentos e oferecer ao seu utente o melhor e 

mais recente conhecimento. 

Durante o meu estágio procurei aprender um pouco mais pelo que me inscrevi 

em diversas formações. Para além disso tive também oportunidade de assistir, na 

farmácia, a breves formações sobre diferentes produtos, como os suplementos 

vitamínicos da FDC® ou o funcionamento de aparelhos de nebulização. 

De seguida descreverei um pouco as formações em que participei, procurando 

realçar eventuais pontos positivos e negativos. 

 

1) “Drogas de Abuso- do Legal ao Irreal” 

Esta foi a primeira formação a que assisti e uma das mais interessantes. 

Dentro das suas funções é importante que o farmacêutico esteja atento no 

sentido de detetar qualquer irregularidade no uso de medicamentos. O seu isso ilícito é 

uma realidade demasiado comum, pelo que cabe ao farmacêutico procurar estabelecer 
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diálogo com o utente de modo a esclarecer a necessidade do medicamento e o modo 

de uso. 

Durante a palestra foram abordados os mais variados exemplos como o uso de 

ketamina como droga de abuso ou casos de mortes na sequência da administração 

concomitante de benzodiazepinas e álcool, bem como as precauções do uso de 

determinadas substâncias na gravidez/amamentação, de forma a prevenir graves 

consequências. 

 

2) “4 Patologias – Uma abordagem “Problem based learning” – Patologia 

Renal e Urinária” 

Durante esta formação foram abordados 11 casos clínicos relacionados com 

patologia renal e urinária, sendo a renal a predominante. Em cada caso era feita a 

introdução do caso, seguindo-se a apresentação do exame objetivo e meios auxiliares 

de diagnóstico, como imagens de microscopia ótica ou imunofluorescência com 

alterações características de cada doença. Após esta fase era estabelecido um 

diagnóstico e abordada a terapêutica mais adequada. 

Ainda que bastante interessante, a formação teve como ponto fraco a reduzida 

aplicabilidade dos conceitos abordados à farmácia comunitária, incidindo 

maioritariamente no diagnóstico e abordando de forma breve o tratamento. 

 

3) “Gravidez e Parentalidade – Mitos e Realidades” 

O desenvolvimento e chegada de um novo ser constitui uma fase de mudança 

na mulher e no casal, pelo que por vezes surgem dúvidas e preocupações que devem 

ser esclarecidas. O farmacêutico pode ter um papel fulcral e ativo nestes casos, 

prestando o melhor auxílio e aconselhamento, no sentido de contribuir para uma 

gravidez serena e saudável. 

Nesta formação foram precisamente focados pontos-chave em que o 

farmacêutico pode intervir, minimizando desconfortos decorrentes da gestação na futura 

mãe e preparando o casal para a chegada do filho. Os “sintomas” de cada mês de 

gestação e medidas não farmacológicas para os minimizar, atitudes a tomar no 

momento do parte ou esclarecimento de mitos sobre este tema são alguns exemplos de 

pontos abordados durante a formação. 

 

4) Formação Avène® 

A dermocosmética é igualmente uma grande área de atuação do farmacêutico, 

pelo que é necessário adquirir conhecimentos básicos, transversais a qualquer marca, 

por forma a prestar o melhor aconselhamento ao cliente. 
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A Avène é uma marca bastante completa, possuindo diversas gamas adequadas 

a todo o tipo de problemas, pelo que a formação foi bastante útil no sentido de tomar 

conhecimento dos diferentes produtos mais adequados a cada tipo de pele e da melhor 

solução para cada problema a tratar. 

 

8  O FARMACÊUTICO E O UTENTE 
 

Ética, bem-estar e qualidade de vida do doente são alguns dos alicerces sobre 

os quais assenta a atividade farmacêutica. O farmacêutico exerce a sua profissão tendo 

como objetivo essencial a pessoa do doente, sendo por isso depositado em si um 

elevado grau de responsabilidade. (17) 

Cada utente é um caso especial, pelo que o farmacêutico durante o atendimento 

deverá procurar estabelecer uma empatia com o utente, questionando sobre eventuais 

problemas ou preocupações, por forma a conhecer a suas necessidades e a prestar o 

aconselhamento mais adequado. 

 

8.1 Interpretação de Receitas Médicas 

O farmacêutico sempre que avia uma receita deverá ter presente o espírito 

crítico, visando interpretá-la de modo a conhecer o problema do doente. Este 

conhecimento permitir-lhe-á efetuar uma dispensação com maior qualidade, frisando 

conselhos de utilização ou até precauções a tomar, de forma a resolver/atenuar o 

problema do doente com a maior brevidade. 

Neste sentido decidi selecionar algumas das receitas que fui recebendo durante 

o estágio e fazer uma breve interpretação das mesmas, descrevendo o problema em 

causa e eventuais conselhos a prestar. 

 

Receita 1 (Anexo B. 1.) 

Ao fazer uma primeira análise da receita poderia surgir alguma confusão ao ser 

prescrita Tansulosina para uma doente do sexo feminino, uma vez que é um 

medicamento prescrito frequentemente para doentes com problemas a nível da 

próstata. No entanto, o facto de se tratar de uma urgência hospitalar e do medicamento 

estar prescrito juntamente com Butilescopolamina + Paracetamol, leva rapidamente a 

concluir que estamos perante um caso de cálculo renal. A Tansulosina, como 

antagonista adrenérgico α1, induz relaxamento, auxiliando a passagem do cálculo. 
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A Butilescopolamina + Paracetamol inclui-se no grupo dos antiespasmódicos, 

pois a Butilescopolamina atua como espasmolítico sobre o músculo liso, aliviando a dor 

provocada pelo espasmo e facilitando o trânsito do cálculo. O Paracetamol, graças ao 

seu efeito analgésico, alivia também as dores fortes associadas a este quadro. 

 

Receita 2 (Anexo B. 2.) 

Na receita 2 podemos observar a prescrição de um suplemento de cálcio + 

vitamina D3 associado ao ralenato de estrôncio, o que leva a concluir que o doente sofre 

de osteoporose. 

A osteoporose é uma doença que afeta sobretudo mulheres pós-menopáusicas 

e idosos e que se caracteriza por diminuição da massa óssea e deterioração da 

arquitetura do osso, levando a um risco aumentado de fratura. 

O ralenato de estrôncio é um medicamento que sofre interações com os 

alimentos, levando a um atraso na sua absorção. Posto isto, o doente deve ser orientado 

para fazer a toma fora das refeições, nomeadamente à hora do deitar, duas horas após 

o jantar. 

A suplementação com cálcio está também indicada como terapêutica de 1ª linha 

na osteoporose, estando os seus benefícios comprovados. (18) 

 

 Receita 3 (Anexo B. 3.) 

 Na receita 3 podemos observar a prescrição de dois antibióticos (uma 

aminopenicilina e um macrólido) em conjunto com um antagonista dos recetores H2. 

 A amoxicilina e a claritromicina associados a um inibidor da bomba de protões 

ou um antagonista dos recetores H2 constituem o tratamento de primeira linha na 

erradicação de H. pylori. A colonização por este tipo de bactéria é muito comum, 

sobretudo nos países em desenvolvimento onde constitui um problema de saúde 

pública. Em alternativa à amoxicilina, pode ser utilizado o metronidazol, estando, no 

entanto, associado a um maior grau de resistência, sobretudo nas mulheres. 

 Uma advertência pertinente durante a dispensa desta medicação é a 

possibilidade de ocorrer diarreia como efeito adverso do uso dos antibióticos. Se tal 

acontecer o doente deve dirigir-se à farmácia para encontrar uma solução para o seu 

problema, nunca interrompendo o tratamento.  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Peixinho 

31 
 

 

 
CONCLUSÃO 

 

O estágio curricular constitui a ponte de ligação entre o conhecimento teórico e 

a realidade profissional. Durante 5 anos desenvolvemos o nosso “lado teórico”, nos 

quais aprendemos a base do conhecimento científico inerente a um farmacêutico e que 

nos permite exercer a profissão com qualidade e rigor. No entanto, um farmacêutico não 

é feito só de teoria. O “lado humano” é peça fundamental no exercício da sua profissão, 

pois é ele que consegue chegar ao utente, estabelecendo uma relação de proximidade 

e confiança. Esta é uma das grandes lições que retiro do meu estágio, pois foi na prática 

que desenvolvi este lado, aprendendo diariamente a conseguir chegar ao utente e a 

lidar com os seus problemas. 

 

Em todos este percurso não posso deixar de destacar e agradecer, uma vez 

mais, o apoio de toda a equipa da Farmácia Peixinho. Uma equipa unida, que me 

possibilitou uma total integração, e me apresentou e ensinou a trabalhar em cada área 

envolvida na profissão, colocando questões, fazendo críticas construtivas e 

incentivando-me a ir sempre mais além. 

 

Com o culminar do estágio, completo mais um ciclo da minha vida, com a certeza 

de que estes seis longos meses contribuíram muito para o meu crescimento enquanto 

profissional e enquanto pessoa. 
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Anexos 

Anexo A – Preparação de Manipulados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 1. Ficha de preparação da suspensão oral de Trimetoprim a 1%.
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A. 2. Cálculo do preço da suspensão oral de Trimetoprim a 1% 
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A. 3. Rótulo da suspensão oral de Trimetoprim a 1%. 
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Anexo B – Interpretação de Receitas Médicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. 1. Receita médica 1. 
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B. 2. Receita médica 2. 
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B. 3. Receita médica 3. 
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