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Resumo 

O presente relatório apresenta o trabalho desenvolvido ao longo de seis meses em 

farmácia comunitária, sendo o culminar de um período de 5 anos no Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas. O meu estágio curricular em farmácia comunitária constou de 

seis meses, na Farmácia Nelsina, sendo o presente relatório constituído por duas partes. 

O estágio curricular consiste numa aplicação prática, a diversos níveis, dos 

diferentes conhecimentos que fomos adquirindo ao longo dos anos, servindo o presente 

relatório para descrever o meu trabalho neste período de tempo, desde todos os 

procedimentos de retaguarda até ao contacto com o utente. Esta descrição corresponde à 

primeira parte do relatório. 

A segunda parte consta do desenvolvimento de um caso de estudo que completa a 

minha formação. Deste modo, insere-se na área do marketing farmacêutico, sendo sobre 

cross-selling e a incorporação deste no ambiente da farmácia comunitária.   

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 
 

v 

 

Índice 

Introdução ……………………………………………………………………………………........1 

Parte 1 ………………………………………………………………………………………………2 

1. A Farmácia Nelsina …………………………………………………………………………...2 

1.1. Localização …………………………………………………………………………..2 

1.2. Horário de funcionamento ………………………………………………………….2 

1.3. Instalações ……………………………………………………………………..........2 

1.4. Recursos Humanos ………………………………………………………..............4 

2. Gestão na Farmácia ………………………………………………………………………….4 

2.1. Gestão de stocks ……………………………………………………………………4 

2.2. Encomendas e Aprovisionamento ………………………………………………...5 

2.2.1. Fornecedores e Aquisições …………………………………………………….5 

2.2.2. Execução, Receção e Conferência de Encomendas ………………………..5 

2.2.3. Marcação de preços ……………………………………………………………..6 

2.2.4. Validades e devoluções …………………………………………………………6 

2.2.5. Armazenamento ………………………………………………………………….7 

3. Ato da dispensa de medicamentos …………………………………………………………7 

3.1.  Prescrição e receita médica ……………………………………………………….8 

3.2. Medicamentos sujeitos a receita médica …………………………………………9 

3.2.1.  O ato da dispensa ……………………………………………………………..10 

3.3. Medicamentos Genéricos …………………………………………………………12 

3.4. Legislação Especial ……………………………………………………………….12 

3.4.1. Psicotrópicos e Estupefacientes ……………………………………………...12 

3.4.2. Protocolo Diabetes Mellitus …………………………………………………...13 

3.5. Planos de comparticipação ……………………………………………………….13 

3.6. Medicamentos não sujeitos a receita médica …………………………………..14 

3.7. Outros produtos farmacêuticos …………………………………………………..15 

3.7.1. Medicamentos e produtos de uso veterinário ……………………………….15 

3.7.2. Produtos de higiene corporal e dermocosmética …………………………...15 

3.7.3. Produtos dietéticos, fitoterapêuticos e de alimentação especial…………..15 

3.7.4. Dispositivos médicos……………………………………………………………16 

4. Receituário …………………………..……………………………………………………….17 

4.1. Verificação, processamento do receituário e faturação………………………..17 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 
 

vi 

 

5. Cuidados e serviços de saúde………..……………………………………………………18 

5.1.  O papel do farmacêutico …………………………………………………………18 

5.2.  Farmacovigilância …………………………………………………………………18 

5.3.  Avaliação dos parâmetros bioquímicos ………………………………………...19 

5.3.1. Determinação da pressão arterial …………………………………………….19 

5.3.2. Determinação do colesterol total, triglicerídeos e glicémia ………………..20 

5.4.  Aconselhamentos e rastreios .………………………………………….……..…21 

6. Sistema VALORMED ………..…………………………………………………….………..21 

Parte 2……………………………………………………………………………………………..22 

Caso de estudo: Incorporação do Cross-selling em Farmácia Comunitária …………......22 

1. Enquadramento ……………………………………………………………………………...22 

2. Objetivos ……………………………………………………………………………………..22 

3. Desenvolvimento …………………………………………………………………………….22 

3.1. Realização das tabelas ……………………………………………………………...24 

3.2. Inserção da informação no Sifarma 2000 ………………………………………….37 

4. Conclusão ……………………………………………………………………………………40 

 

Conclusão…………………………………………………………………………………………40 

Referências……………………………………………………………………………………….41 

Anexos ……………………………………………………………………………………………47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 
 

vii 

 

Índice de Abreviaturas 

ADSE – Direção-Geral de Proteção Social aos Funcionários e Agentes da Administração 

Pública 

ANF – Associação Nacional de Farmácias 

BPF – Boas Práticas de Farmácia 

CCF – Centro de Conferências de Faturas 

CNP – Código Nacional do Produto 

CNPEM - Código Nacional Prescrição Eletrónica Médica 

CS – Cross-Selling 

CT – Colesterol Total 

DCI – Denominação Comum Internacional 

DM – Diabetes Mellitus 

FN – Farmácia Nelsina 

GH – Grupo Homogéneo 

GR – Guia de Remessa 

IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado 

MG – Medicamento Genérico 

MNSRM – Medicamento Não Sujeito a Receita Médica 

PA – Pressão Arterial 

PIC – Preço Impresso na Cartonagem 

PR – Preço de Referência 

PVA – Preço de Venda ao Armazenista 

PVF – Preço de Venda à Farmácia 

PVP – Preço de Venda ao Público 

PV – Prazo de Validade 

RAM – Reação Adversa a Medicamento 

SNS – Sistema Nacional de Saúde  

SNF – Sistema Nacional de Farmacovigilância 

TG – Triglicerídeos  

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 
 

viii 

 

Tabelas 

 

Tabela 1 – Sugestão de produtos: Constipação e Gripe ……………………………………24 

Tabela 2 – Sugestão de produtos: Dor de Garganta ………………………………………..26 

Tabela 3 – Sugestão de produtos: Obstipação ………………………………………………26 

Tabela 4 – Sugestão de produtos: Hemorróidas …………………………………………….27 

Tabela 5 – Sugestão de produtos: Diarreia …………………………………………………..28 

Tabela 6 – Sugestão de produtos: Dispepsia ………………………………………………..29 

Tabela 7 – Sugestão de produtos: Saúde dos Pés ………………………………………….30 

Tabela 8 – Sugestão de produtos: Higiene Oral ……………………………………………..31 

Tabela 9 – Sugestão de produtos: Higiene Íntima do Bebé ………………………………..32 

Tabela 10 – Sugestão de produtos: Infeções e Higiene Íntima da Mulher ………………..33 

Tabela 11 – Sugestão de produtos: Pediculose Capilar …………………………………….34 

Tabela 12 – Sugestão de produtos: Verão …………………………………………………...34 

Tabela 13 – Sugestão de produtos: Picadas de Insetos ……………………………………36



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 
 

1 

 

Introdução 

O Farmacêutico tem um papel fundamental no seio da farmácia comunitária, não 

só pelo conhecimento científico que possui, mas como elo ao bem-estar e qualidade de 

vida do utente. É todo este compromisso, esta interação e responsabilidade que devemos 

adquirir da melhor forma possível durante os seis meses de estágio, assim como aprender 

a lidar com uma equipa multidisciplinar, de forma a culminar em pleno o Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas.  

A Farmácia Comunitária é, então, o primeiro local ao qual o utente recorre em busca 

de um aconselhamento primário, confiando nos conhecimentos do Farmacêutico que o 

atende, para a resolução de problemas menores. É dever do Farmacêutico, para além da 

dispensa de medicamentos, garantir o correto uso dos mesmos. Esta foi a linha base que 

me guiou durante todo o estágio. 

Deste modo, o presente relatório serve para demonstrar as atividades e 

conhecimentos observados e adquiridos ao longo de seis meses, tanto a nível do ato 

farmacêutico em si, como a nível de organização e gestão de um espaço como a farmácia 

comunitária. O relatório encontra-se dividido em duas partes, sendo a primeira referente 

aos processos descritos anteriormente e a segunda sobre um caso de estudo desenvolvido 

ao longo do estágio curricular, na área do Marketing farmacêutico, mais propriamente sobre 

Cross-Selling e aconselhamento farmacêutico.  
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Parte 1 

1. A Farmácia Nelsina 

1.1. Localização 

A Farmácia Nelsina (FN), fundada em 1937, encontra-se situada no centro histórico da 

cidade de Viana do Castelo, numa das praças principais da cidade, a Praça da República. 

A sua localização central dá-lhe ainda uma maior importância, fazendo já parte da história 

da cidade. Devido à sua ótima localização, a FN apresenta uma grande afluência de turistas 

e utentes, já que se encontra relativamente próxima do Centro de Saúde Viana do Castelo 

(Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE). Apresenta três entradas, sendo duas delas 

para os utentes e uma para funcionários e descarregamento de encomendas. Apresenta 

duas montras laterais e uma central, e no seu interior 4 postos de atendimento (Anexo 1). 

1.2. Horário de funcionamento 

O horário de funcionamento da FN é das 8.30h às 19.30h de segunda a sexta-feira e 

das 9h às 13h aos Sábados, com a exceção dos dias em que efetua Serviço Permanente, 

num regime de rotatividade com outras farmácias do município.  

 

1.3. Instalações 

A FN apresenta três pisos, sendo o piso 0 a área de atendimento ao público. Considero 

esta uma das áreas principais da farmácia, já que é aqui que o farmacêutico contacta com 

o utente e presta os seus serviços. Apresenta 4 postos de atendimento, ou seja, 4 

computadores, com impressoras e caixas de pagamento. Toda a área circundante 

apresenta produtos e lineares a que o utente pode ter acesso, tanto da gama da 

dermocosmética, como puericultura e medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM), assim como diversas informações sobre os serviços que a farmácia possui para 

os utentes. Ainda na área de atendimento ao público encontra-se uma balança eletrónica 

para a determinação do peso, altura e índice de massa corporal, assim como um 

equipamento para determinação da tensão arterial.  

A área de armazenamento do piso 0 encontra-se ligada à área de atendimento, sendo 

composta por diversas gavetas onde os medicamentos se encontram arrumados e 

armazenados por ordem alfabética e tendo em conta a sua forma farmacêutica. 

Recentemente foi introduzido neste espaço uma nova área que contempla diversos 

produtos de parafarmácia, separados por categorias, a que os farmacêuticos e técnicos 

podem ter acesso de forma rápida e segura, com o objetivo de satisfazer os utentes com 

aquilo que necessitam e beneficiar a farmácia através da venda de produtos com grande 

stock. Para além disso, os produtos encontram-se agrupados de forma a poder se realizar 

cross-selling, que, como vai ser discutido posteriormente, apresenta diversas vantagens 
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para o utente e para a farmácia (Anexo 2). A FN possui também um frigorífico para os 

produtos que necessitam de estar a uma temperatura entre os 2ºC e os 8ºC, de forma a 

garantir uma correta conservação. Este frigorífico está sujeito a um sistema de controlo 

com registo de temperatura. Ainda no piso 0 podemos encontrar um gabinete de consulta 

farmacêutica, tal como as Boas Práticas Farmacêuticas (BPF) indicam, que permite um 

diálogo em privado e confidencial com o doente, bem como a prestação de outros serviços 

farmacêuticos. 

Passando para o piso 1, este possui um armazém, devidamente climatizado, onde são 

armazenados os excedentes das gavetas extensíveis, também por ordem alfabética e de 

acordo com a forma farmacêutica. Também no piso 1 podemos encontrar a zona de 

receção e gestão de encomendas. Este local possui um computador que permite fazer a 

gestão e dar entrada dos produtos que chegam à farmácia, assim como um scanner para 

a leitura dos produtos e uma impressora de etiquetas com códigos de barras e preços. É 

neste local que, depois de se rececionarem as encomendas, se arquivam as faturas 

provenientes dos fornecedores regulares da farmácia, se efetuam as devoluções e se 

armazenam, também, as notas de crédito. Existe ainda, neste piso, um escritório destinado 

ao gestor. 

Passando para o piso 2, aqui encontramos um terceiro armazém destinado para 

produtos de puericultura, MNSRM, produtos de dermocosmética, suplementos 

alimentares, entre outros. Também este armazém possui sistema de controlo de 

temperatura e humidade.  

Neste piso encontramos também um espaço destinado ao arquivo das obras de 

referência mencionadas pelo Decreto-Lei n.º 171/2012, de 1 de Agosto [1], que dita a 

obrigatoriedade da Farmacopeia Portuguesa em formato papel, em formato eletrónico ou 

online, a partir de sítio da Internet reconhecido pelo INFARMED, assim como outros 

documentos indicados pelo INFARMED.  

O laboratório está equipado com o mínimo previsto na legislação, tal como um sistema 

de exaustão e local de lavagem de material com água corrente, almofarizes de vidro e 

porcelana, balança de precisão sensível ao miligrama, entre outros, tudo de acordo com o 

Decreto-Lei n.º 171/2012, de 1 de agosto [1]. Ainda no piso 2 encontramos a zona de 

conferência de receituário utilizada também para aconselhamentos de psicologia, nutrição 

e podologia.  

Por fim, no piso 3, encontram-se armazenados todos os documentos e faturas, sendo 

este piso reservado para este efeito. Deste modo, todas as faturas encontram-se neste 

local durante cinco anos e os relativos à contabilidade durante 10 anos.  

Relativamente ao exterior da FN, esta também se encontra de acordo com a legislação 

em vigor, Decreto de Lei 171/2012, de 1 de agosto [1] e com BPF [2], uma vez que se situa 
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perfeitamente instalada ao nível da rua por onde se faz o acesso principal dos doentes, 

apresenta uma cruz verde luminosa e a indicação bem visível do nome, FN. É visível 

também uma placa com o nome da Direção Técnica, informação sobre o horário de 

funcionamento. Está também implementada um sistema de segurança que protege os 

utentes, farmacêuticos, colaboradores e medicamentos, especialmente durante o serviço 

noturno. 

1.4. Recursos Humanos 

Durante a realização do estágio tive a oportunidade de contactar e aprender com uma 

equipa multidisciplinar e dinâmica, que me integrou e se preocupou durante todo o meu 

estágio. A soma das valências de cada funcionário permite o bom funcionamento da FN e, 

portanto, permitiu-me obter uma aprendizagem profunda, onde me senti sempre à vontade 

para esclarecer as dúvidas que foram surgindo ao longo do percurso. Com isto, a FN consta 

de uma equipa de onze pessoas: a Diretora Técnica, Dra. Maria Manuel Vaz Sousa, um 

gestor, Dr. Manuel Vaz Sousa, Farmacêutica adjunta, Dra. Ana Teresa Barbosa, 

Farmacêutica, Dra. Diana Leitão, cinco técnicos de farmácia, Gilberto Parente, Manuel 

Correia, Paula Cerqueira, Gabriel Rodrigues e Rui Martinho e duas auxiliares de farmácia, 

Lara Guia e Ana Carvalho. Deste modo, a FN encontra-se de acordo com o artigo 21º do 

Decreto-Lei 171/2012, uma vez que possui uma equipa multidisciplinar e coesa que auxilia 

a Diretora Técnica nas diversas funções a serem desempenhadas, sob a sua direção e 

responsabilidade. [1] 

 

2. Gestão na Farmácia 

Para um bom funcionamento de uma farmácia é necessário uma correta gestão dos 

produtos comercializados, de forma a corresponder à procura e oferta do produto pela 

população. 

2.1. Gestão de stocks 

A gestão de stocks deve ser rigorosa, para que a FN consiga disponibilizar os produtos 

e medicamentos de forma correta. Para tal, é necessário definir um stock mínimo e máximo. 

Tal pode ser feito através de um estudo que envolve vários parâmetros, como tudo o que 

o mercado possui, os diferentes tipos de fornecedores e suas características, o perfil do 

utente que a farmácia tem, a localização da farmácia, os hábitos de prescrição médica, a 

rotatividade do produto, a sazonalidade e até mesmo a existência de campanhas 

promocionais, que poderão trazer benefícios financeiros para a farmácia.  

Deste modo, esta gestão requer um equilíbrio minucioso que tente ter em vista dois 

extremos importante. Por um lado, a rutura de stock, que resulta na diminuição das vendas, 
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podendo por em causa a fidelização do utente. E por outro lado, uma estagnação 

económica já que o produto fica parado, ocupando espaço que poderia ser utilizado com 

outros produtos de interesse.  

Através do programa informático existente na FN, o Sifarma 2000, podemos ter acesso 

à ficha de cada produto que nos fornece diversas informações sobre este, tais como o 

stock atual, o mínimo e o máximo, preço de custo, preço de venda ao público (PVP) e prazo 

de validade. Tive oportunidade de alterar alguns stocks, quando surgiam produtos novos, 

se forma a garantir que o produto era reposto quando ficava a zero. 

2.2. Encomendas e Aprovisionamento 

2.2.1. Fornecedores e Aquisições 

A FN dispõe de diversos fornecedores, tendo a COOPROFAR® como principal 

distribuidor grossita. Esta faz a entrega de encomendas diariamente, três vezes por dia, de 

forma a garantir um equilíbrio entre compras e vendas de produtos. Para além da 

COOPROFAR®, a FN trabalha com mais dois distribuidores, a ALLIANCE HEALTHCARE® 

e a OCP®. Estes são contactados pontualmente, normalmente via telefone, quando não se 

consegue adquirir determinados produtos no fornecedor principal, uma vez que se deve 

receber o medicamento com a maior brevidade possível. [1]  

Alguns produtos são ainda encomendados diretamente a laboratórios, através de 

representantes da marca, sempre que a quantidade do produto assim justifique, tanto 

Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) como MNSRM, dermocosmética, 

dispositivos médicos, entre outros. Desta forma é possível usufruir-se de promoções que 

possam estar em vigor, assim como a vantagem de se poder devolver os produtos quando 

estes se encontram fora de prazo.  

2.2.2. Execução, Receção e Conferência de Encomendas 

As encomendas na FN são feitas de diversas formas, tanto via telefone, como via 

modem ou até mesmo através dos delegados responsáveis pelas diversas marcas. No 

caso da encomenda diária o computador gera uma proposta com uma lista de produtos 

que foram vendidos até àquele momento, consoante os stocks mínimos presentes na ficha 

de produto. Esta proposta pode ser alterada e, posteriormente validada, pelo responsável 

de compras. Na FN são efetuadas duas encomendas diárias realizadas deste modo, uma 

ao final da manhã e outra ao final do dia. Diariamente a FN recebe nas suas instalações 

as encomendas dos produtos pedidos, sendo conferidas e rececionadas no piso 1, 

processo que tive oportunidade de, inicialmente, observar e posteriormente realizar durante 

o resto do estágio, sempre que era necessário.  

Os produtos chegam à FN acondicionados em contentores próprios, devidamente 

identificados com os dados que nos permite saber o conteúdo, origem e destino. Assim 
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que a encomenda chegava, separava os produtos do frio, conferido sempre o seu PVP e 

prazo de validade para depois poder acondiciona-los no local próprio. As encomendas são 

acompanhadas de fatura (Anexo 3) ou guia de remessa (GR), sempre em duplicado ou 

triplicado. O processo de receção no Sifarma 2000 consistia na passagem dos produtos 

pelo scanner ótico, verificação do prazo de validade dos produtos, a quantidade e se o PVP 

correspondia ao preço impresso na cartonagem (PIC). No final a quantidade de produtos 

deveria bater certo com o total de produtos indicado na fatura e verificava se o preço de 

venda escrito era o mesmo que aparecia no Sifarma 2000. Depois de tudo verificado 

terminava a receção e, para os produtos de venda livre, eram impressas etiquetas com um 

código de barras correspondente, com o código do produto (CNP) e com o preço calculado 

pela farmácia.  

No caso de psicotrópicos, estupefacientes e benzodiazepinas estes eram sempre 

acompanhados de uma requisição própria para além da referência na fatura normal. Este 

documento, no final da receção da encomenda, é datado, carimbado e assinado pela 

Diretora Técnica. Uma vez que se encontra em duplicado, este é devolvido à entidade 

fornecedora a cada trimestre e o original fica arquivado na farmácia.  

2.2.3. Marcação de preços 

Relativamente aos preços dos medicamentos, compete ao INFARMED definir os 

preços e as comparticipações. Deste modo, é esta entidade que autoriza o PVP que é 

composto pelo preço de venda ao armazenista (PVA), a margem de comercialização do 

distribuidor grossista, margem de comercialização do retalhista, a taxa sobre a 

comercialização de medicamentos e o imposto sobre o valor acrescentado (IVA). O preço 

indicado pelo INFARMED é o preço máximo que a farmácia pode comercializar [3]. 

Os MNSRM não possuem preço fixo, sendo a farmácia quem determina o PVP, 

consoante o preço de custo a esta. Este valor é determinado através de um cálculo com 

uma margem, que vai depender dos produtos e do IVA (6% ou 23%).  

2.2.4. Validades e devoluções 

O prazo de validade (PV) é um parâmetro essencial que deve sofrer controlo, de 

forma a garantir que servimos o utente com produtos de qualidade. Todos os meses são 

elaboradas listas dos produtos cuja validade termina no mês em questão e nos dois meses 

seguintes. Esta foi uma das tarefas que pude realizar, tendo sido uma experiência que 

considerei de extrema importância. Deste modo, retirava todos os medicamentos e 

produtos até 3 meses antes da validade expirar. No caso dos medicamentos veterinários 

e protocolo diabetes retirava até 6 meses antes da validade terminar. No caso de produtos 

de parafarmácia estes podem sofrer algumas promoções quando se encontram próximos 

do final do PV para que a farmácia tenha uma maior rentabilidade.  
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No caso dos medicamentos fora de prazo, estes devem de ser devolvidos ao 

fornecedor, sendo necessário a emissão de uma nota de devolução pelo SIFARMA, 

processo que também tive oportunidade de observar e efetuar. Não é só em casos de 

término do PV que se efetuam devoluções, ocorrendo também em casos de produtos que 

não foram encomendados, produtos que possuem a embalagem danificada, quantidades 

erradas enviadas e até mesmo produtos que sejam recolhidos do mercado. 

Posteriormente, o fornecedor pode resolver a situação através da emissão de uma nota de 

crédito ou sugerir a troca por produtos novos.  

2.2.5. Armazenamento 

As instalações da FN encontram-se devidamente equipadas de forma a garantir um 

correto armazenamento de todos os produtos. Depois de ser feita a receção dos produtos, 

estes são armazenados nos devidos armazéns em condições que permitem evitar a sua 

deterioração pela luz, humidade ou temperatura [4]. 

Os produtos são todos organizados de forma lógica, ou seja, de forma alfabética e 

consoante as formas farmacêuticas (comprimidos e cápsulas, pomadas e cremes, 

supositórios e óvulos, injetáveis, xaropes, pós e ampolas), seguindo sempre a regra 

“primeiro entrado, primeiro saído”. No caso de medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes estes encontram-se armazenados num local específico. Quanto ao 

controlo da temperatura e humidade, este deve ser feito regularmente e analisado, através 

do registo fornecido pelo termohigrómetro de sete sondas espalhados pelos diversos 

armazéns [4]. 

Os medicamentos fotossensíveis são armazenados ao abrigo da luz e os de 

condições especiais de armazenamento são condicionados no frigorífico, que também 

sofre um processo de monitorização da temperatura.  

 

 

3. Dispensa de medicamentos 

A dispensa de medicamentos é um dos pontos altos da ação do farmacêutico, na medida 

em que grande parte da nossa formação se direciona nesse sentido. Foi o processo com 

o qual mais me identifiquei durante o estágio e com o qual despendi mais tempo. Este 

processo exige que o farmacêutico esteja dentro de todas as normas que envolvem a 

dispensação, tenha conhecimento sobre o medicamento a nível farmacoterapêutico e 

farmacodinâmico e ainda uma boa interação com o utente.  
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3.1.  Prescrição e receita médica 

A receita médica (RM) está devidamente regulamentada, na medida em que está 

imposta a prescrição eletrónica, como está referido na Portaria 198/2011, de 18 de maio, 

com algumas exceções que permitem a prescrição manual. A receita eletrónica pode ser 

classificada de dois modos: renovável (Anexo 4) e não renovável (Anexo 5) [5].  

A receita renovável tem um prazo de seis meses, contados desde a data da prescrição, 

e é composta por três vias. Geralmente é utilizada em casos de tratamentos prolongados 

para que o utente não necessite de prescrições médicas de forma tão regular.  

A receita não renovável tem um prazo de 30 dias, a contar da data da sua emissão. O 

mesmo de aplica às receitas manuais que também só podem possuir uma via. Estas só 

podem ser utilizadas em quatro casos: prescrição no domicílio, em caso de falência do 

sistema eletrónico, a profissionais com volume de prescrição inferior a quarenta receitas 

por mês e em situações de inadaptação do prescritor que é comprovada, precedida de 

registo e confirmada pela respetiva ordem profissional [5].  

Segundo a Portaria 198/2011 de 18 de maio, em cada receita podem ser prescritos até 

quatro medicamentos distintos, com o limite máximo de duas embalagens por 

medicamento ou até quatro embalagens no caso de os medicamentos prescritos se 

apresentarem sob a forma de embalagem unitária [5].  

No caso da receita eletrónica, esta deve conter os seguintes parâmetros para que seja 

validada:  

- Número da receita e código de barras relativo; 

- Nome e número beneficiário do utente, entidade responsável (ex. Sistema Nacional 

de Saúde (SNS) e indicação do regime especial de comparticipação, se aplicável) 

- Local de prescrição e identificação do médico prescritor com a indicação do nome 

profissional, especialidade médica, se aplicável, número da cédula profissional e contacto 

telefónico, assim como os códigos de barras correspondentes aos dois casos; 

- Entidade financeira responsável; 

- Regime especial de comparticipação, “R” e/ou “O”, se aplicável; 

- Designação do medicamento, sendo esta efetuada através da denominação comum 

internacional (DCI) ou nome genérico para substâncias ativas em que existam 

medicamentos genéricos autorizados 

- Dosagem, forma farmacêutica, embalagem, quantidade e posologia; 

- Data da prescrição, tendo em conta a validade; 

- Assinatura do médico prescritor; 

Para que uma receita manual (Anexo 6) seja devidamente validada, esta não pode 

conter rasuras, caligrafias diferentes e não podem ser prescritas com canetas diferentes 

ou a lápis. Se tal acontecer, a FN não aceita essas receitas, pois não são comparticipáveis. 
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O número de embalagens prescritas deve constar em cardinal e por extenso. Também 

para a sua validação legal, estas devem estar contempladas com: 

- Identificação do local de prescrição ou respetiva vinheta, caso se aplique. No caso de 

consultório e/ou médicos particulares, o local deverá estar igualmente identificado através 

de um carimbo ou inscrição manual (por exemplo, “Consultório Particular” ou “Consulta 

Privada”); 

- Vinheta Identificativa do prescritor, especialidade médica e contacto telefónico; 

- Identificação da exceção que justifica a utilização da receita manual, assinalando com 

um cruz na alínea correspondente; 

- Nome e número de utente e, sempre que aplicável, o número de beneficiário; 

- Entidade financeira responsável; 

- Regime especial de comparticipações de medicamentos, representado pelas siglas 

“R” e/ou “O”, se aplicável; 

- Identificação do medicamento; 

- Justificação técnica (prescrição por nome comercial), se aplicável; 

- Identificação do despacho que estabelece o regime especial de comparticipação de 

medicamentos, se aplicável;  

- Data da prescrição;  

- Assinatura do médico prescritor. [6] 

A prescrição por DCI permitiu ao utente optar por qualquer medicamento, titular de AIM 

ou genérico, com a mesma DCI, forma farmacêutica, dosagem e tamanho de embalagem 

similares ao prescrito. Isto apenas não acontece quando na receita estão indicadas 

exceções tais como alínea a) e b), onde o utente não tem direito de opção e alínea c) que 

permite ao utente optar por medicamentos com a mesma DCI, forma farmacêutica, 

dosagem e tamanho de embalagem similares ao prescrito, desde que sejam de preço 

inferior. É importante referir que para a escolha de outros medicamentos similares, estes 

devem estar dentro do mesmo grupo homogéneo (GH). [6] 

 

3.2. Medicamentos sujeitos a receita médica 

Segundo o artigo 114º do Decreto-Lei 176/2006 de 30 de Agosto, os MSRM são 

aqueles que podem 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; quando constituem um risco para a saúde em utilizações frequentes e quantidades 

consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam; contenham substâncias cuja 

atividade ou reações adversas necessitem de aprofundamento; quando se destinam a uso 

parentérico. [7] 
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3.2.1.  O ato da dispensa 

A dispensa de um MSRM é uma atividade recorrente no dia-a-dia da FN, tendo o 

farmacêutico um papel importantíssimo neste ato. Deste modo, sempre que realizei este 

tipo de dispensa, fiquei responsável pela avaliação da legalidade da receita, por garantir 

que o utente ficava esclarecido em relação a toda a sua terapêutica e, portanto, tentei 

sempre proporcionar um atendimento de qualidade ao utente, de forma a promover um uso 

racional do medicamento.  

Sempre que surgia um utente com uma RM, a primeira coisa que fazia era verificar 

todos os parâmetros que referi anteriormente, relativamente à validação de uma RM, para 

poder iniciar o processo de aviamento no SIFARMA 2000. Depois desta primeira avaliação 

à RM, iniciava o processo na opção “Atendimento” e depois em “C/Comparticipação”. Lia 

os códigos de barras presentes nas receitas, que correspondem ao Código Nacional 

Prescrição Eletrónica Médica (CNPEM), e tinha assim acesso aos medicamentos que 

podia dispensar, que fazem parte do mesmo GH. Seguidamente, tinha de expor ao utente 

as opções que tinha, entre escolher um medicamento genérico e os diferentes laboratórios 

produtores existentes e o medicamento de marca. Isto uma vez que a prescrição por DCI 

assim o exige, na medida em que apenas indica a substância ativa, a dosagem, a forma 

farmacêutica e a quantidade da embalagem. Sempre que surgiam exceções técnicas à 

prescrição por marca, era necessário explicar ao utente quais as possibilidades de troca 

(ou não, no caso da exceção a) e b)) do medicamento prescrito.  

Depois de recolhida a informação sobre quais os medicamentos que o utente 

desejava finalizava o processo, através da inserção do plano de comparticipação e, se 

aplicável, algum despacho/portaria que acompanham alguns medicamentos específicos, 

em casos de determinadas patologias. Em casos de regimes de complementaridade 

adicional, como seguros de saúde ou membros de sindicatos, neste caso o utente deveria 

indicar que possui essa complementaridade e fornecer os dados comprovativos da mesma, 

normalmente apresentados sob a forma de cartão com o número de beneficiário do 

sistema. Alguns destes regimes obrigam à cópia da receita com a impressão do cartão no 

verso indicando, posteriormente, o valor a faturar a esse organismo complementar.  

Antes de finalizar todo o processo verificava sempre se o PVP da embalagem correspondia 

ao PVP apresentado no computador, assim como voltava a verificar se o medicamento 

escolhido apresentava a mesma substância ativa, dosagem e quantidades mencionadas 

na receita médica, de forma a ter certeza absoluta que estava a dispensar o correto.  

A fase final da dispensa compreendia a impressão no verso da receita da 

informação referente à operação, indicando determinados dados como identificação da 

farmácia, código matrix, número e lote da receita, plano de comparticipação, número de 

venda, código do funcionário que realizou a venda, data, medicamentos sob os quais foi 
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feita comparticipação, identificados pelo CNP, nome, PVP e valor de comparticipação, 

assim como o valor total a pagar pelo utente, entre outros dados. Para além destas 

informações deveria também constar: 

- Um espaço destinado à declaração pelo utente da dispensa dos medicamentos, onde 

conste a frase: “Declaro que me foram dispensadas as ___ embalagens de medicamentos 

constantes na receita e prestados os conselhos sobre a sua utilização”;  

- Um espaço relativo à não exerção do direito de opção: “Declaro que não exerci direito de 

opção”. 

- Um espaço para a declaração em como o utente exerceu direito de opção: “Declaro que 

exerci o direito de opção para medicamento com preço superior ao 5.º mais barato”. 

- Espaço dedicado ao direito de opção no caso de prescrição com justificação técnica 

destinada a assegurar continuidade terapêutica de tratamento superior a 28 dias: “Declaro 

que exerci direito de opção por medicamento mais barato que o prescrito para continuidade 

terapêutica de tratamento superior a 28 dias”. 

O utente assinava obrigatoriamente o verso da receita no local adequado, de forma 

a comprovar o aviamento dos medicamentos, assim como o funcionário que realizou a 

dispensa. Por fim, punha a data e carimbo.  

Um cuidado que tinha era perguntar sempre se o utente já conhecia a medicação, 

e, se não fosse o caso, fornecer toda a informação importante sobre a medicação em si, 

como posologia e modo de administração, de forma a não deixar dúvidas no utente. Como 

modo de auxílio utilizava as embalagens secundárias para anotar toda a informação 

necessária. Como grande parte da população que recorre à FN pertence à terceira idade, 

aconteceram-me algumas situações em que o utente não sabia ler e, portanto, tive de 

arranjar outras formas mais simples de anotar a posologia nas embalagens secundárias, 

recorrendo a desenhos, como por exemplo, o desenho de uma meia-lua quando a 

posologia referia-se à toma de um comprimido à noite. Tinha sempre a preocupação de só 

deixar sair o utente depois de ter certeza que a posologia estava bem compreendida, 

principalmente em caso de utentes com idade que viviam sozinhos e não possuíam 

ninguém que os pudesse ajudar com a medicação.  

No final de toda a interação com o utente finalizava a venda com a emissão de fatura para 

efeitos de IRS (Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares) ou simplesmente uma 

fatura simplificada, conforme o desejo do utente.  

É importante salientar o papel relevante que o farmacêutico possui no ato da dispensa 

dos medicamentos, de forma a compreender a adesão à terapêutica por parte do utente, 

esclarecer dúvidas que possam surgir, analisar dados fornecidos pelo utente que podem 

estar relacionados com efeitos secundários, levando a um seguimento farmacoterapêutico 

adequado. 
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3.3. Medicamentos Genéricos 

Define-se Medicamento Genérico (MG) como o “medicamento com a mesma 

composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica 

e cuja bioequivalência com o medicamento de referência haja sido demonstrada por 

estudos de biodisponibilidade apropriados”. [7] 

O aparecimento do MG veio aumentar o leque de possibilidades de escolha por parte 

do utente, já que no ato da dispensa o farmacêutico deve informar quais os medicamentos 

disponíveis na farmácia com a mesma substância ativa, dosagem, forma farmacêutica e 

apresentação do medicamento prescrito, ou seja, todos aqueles que se encontram no 

mesmo GH. Com a prescrição por GH, dispensei sempre o medicamento mais barato 

dentro dos cinco mais baratos do GH, devendo a farmácia possuir para venda no mínimo 

três desses medicamentos. Isto só não aconteceu nos casos em que utente já tinha alguma 

preferência inicial. [8]  

Ao longo do estágio pude notar que ainda existem algumas reticências em relação aos 

MG, na medida em que ainda existem dúvidas sobre a qualidade destes em comparação 

ao medicamento de marca. Sempre que solicitavam a minha opinião sobre as diferenças 

entre marca e genérico tentei sempre deixar claro sobre a equivalência entre ambos e do 

cuidado das entidades reguladoras em garantir o cumprimento das boas práticas de fabrico 

dos MG. Existe também quem apenas se limite à escolha do medicamento pelo PVP mais 

baixo, independentemente de ser genérico ou não.  

De uma forma geral, achei o MG bem aceite por parte da população e penso que já faz 

parte do quotidiano do utente na farmácia, principalmente nos casos de polimedicação, em 

que os custos elevados se encontram inerentes às grandes quantidades de medicação.  

 

3.4. Legislação especial 

3.4.1. Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os estupefacientes e os psicotrópicos são substâncias muito importantes na área 

da medicina, já que, se utilizados de forma correta e racional, podem trazer muitas 

vantagens a nível terapêutico em inúmeros casos de doença. [9] Estes medicamentos são 

muito controlados a nível do circuito do medicamento, uma vez que causam efeitos a nível 

do Sistema Nervoso Central, causando dependência física e psíquica. 

Todo o processo deste tipo de medicação é diferente, desde a encomenda que é 

acompanhada por uma requisição até ao ato da dispensa, em que é necessário registar 

inúmeras informações no sistema informático. Este tipo de medicamentos encontram-se 

armazenados em local próprio e isolado, cumprindo todas as condições de conservação 

exigíveis.  
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O controlo informático deste tipo de substâncias foi introduzido nas farmácias, 

segundo o Decreto Regulamentar nº 61/94 de 12 de Outubro, através da verificação diária 

das entradas e saídas deste grupo de medicamentos. [10] 

Deste modo, só é possível adquirir este tipo de medicação com receita médica, 

tendo esta a designação de Receita Especial, e só pode conter os medicamentos 

constantes nas tabelas I e II anexas ao Decreto-Lei 15/93 de 22 de Janeiro. [11]  

Durante o aviamento é necessário inserir dados como o nome do prescritor, nome 

e morada do doente e nome, idade, morada, n.º e data de validade do bilhete de identidade 

/cartão cidadão do adquirente.  

Finalizando a venda, o sistema imprime um documento de saída deste tipo de 

medicamentos, tendo o utente apenas de assinar o verso da receita. O verso da receita, 

para além dos dados que surgem num aviamento normal, possui também o nome do 

adquirente e o seu número de identificação. É tirada uma cópia à receita e, juntamente com 

o documento de saída, arquivada por um período de 3 anos. [10] A farmácia tem de enviar 

ao INFARMED, entidade reguladora, até ao dia 8 do mês a seguir à dispensa, a listagem 

de todas as receitas aviadas da qual constem os dados do adquirente. [12] 

 

3.4.2. Protocolo Diabetes Mellitus 

O aumento acentuado do número de pessoas em Portugal com a Diabetes Mellitus 

(DM) levou à criação de um Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes 

Mellitus, iniciado em 1998. [13] O Estado Português comparticipa de forma diferente os 

diferentes reagentes e dispositivos médicos, sendo o valor máximo de comparticipação das 

tiras-teste sob o preço de aquisição de 85% e no caso de agulhas, lancetas e seringas é 

de 100%. O organismo do SNS correspondente aos produtos do Protocolo Diabetes 

Mellitus é o “DS”. Cada receita poderá incluir quatro embalagens no total da receita e, no 

máximo, dois produtos iguais. 

 

3.5. Planos de comparticipação 

Atualmente, em Portugal, existem inúmeros sistemas e subsistemas de saúde, públicos 

e privados, que comparticipam a medicação dispensada. O sistema principal que nos 

abrange é o Sistema Nacional de Saúde (SNS), podendo este estar acompanhado de 

outros subsistemas, como SAMS, SAMS Quadros, EDP Sã Vida, CGD, ou companhias de 

seguros como a Tranquilidade e até mesmo pelos próprios laboratórios, como acontece 

com o laboratório NOVARTIS ®.  

Dentro de cada organismo poderá haver regimes especiais de comparticipação em 

função do tipo de beneficiário, como por exemplo, os pensionistas, ou em função de 

diferentes patologias, como o lúpus, alzheimer, paramiloidose. No caso dos pensionistas, 
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para que este possam usufruir de comparticipação adicional, deverá constar na receita a 

sigla “R”. 

Os utentes do SNS e os beneficiários da Direção-Geral de Proteção Social aos 

Funcionários e Agentes de Administração Pública (ADSE) só podem obter a 

comparticipação para os medicamentos prescritos em receita médica. Segundo o Decreto-

Lei n.º 106-A/2010, de 1 de outubro, a comparticipação do Estado nos medicamentos foi 

fixada de acordo com seguintes escalões: Escalão A: 95%; Escalão B: 69%; Escalão C: 

37% e Escalão D: 15%. Em determinadas situações a percentagem de comparticipação 

pode acrescer de 5% a 15% para pensionistas. [14] 

No caso das diferentes patologias a comparticipação especial só é válida na presença 

dos diplomas/portarias correspondentes junto do medicamento. [12] 

 

3.6. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Um MNSRM é todo aquele que não preenche os requisitos para a classificação MSRM. 

Estes medicamentos têm de conter indicações terapêuticas que estejam presentes na lista 

de situações passíveis de automedicação. [15] Não necessitam de receita médica e, 

portanto, não são comparticipados.  

Durante este tempo de estágio pude verificar que é muito frequente o utente recorrer à 

farmácia para o alívio de sintomas menores, sendo importante o papel do farmacêutico 

neste campo. É necessário conhecer bem a medicação existente na farmácia de forma a 

aconselhar da melhor forma possível, consoante os sintomas e queixas que o utente 

apresenta.  

Sempre que foi necessário dispensar um MNRM tentei sempre acompanhar a venda 

dos produtos com medidas não farmacológicas que pudessem ajudar a patologia (ex: 

ingestão de líquidos, dieta rica em fibras e prática de exercício físico em casos de 

obstipação), assim como a venda cruzada de produtos, de forma a aumentar a satisfação 

do utente. Também durante o meu estágio ocorreram situações em que o utente pedia já 

um MNSRM específico, por recomendação de alguém “com um problema igual” e que 

muitas vezes não correspondia ao mais indicado para a questão em si. Deste modo, coube-

me a mim mostrar outras possibilidades de tratamento mais adequadas consoante a 

sintomatologia apresentada. Esta é mais uma situação em que se torna imprescindível o 

papel do farmacêutico de forma a escolher o produto adequado, para garantir a eficiência 

do tratamento.  
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3.7. Outros produtos farmacêuticos 

3.7.1. Medicamentos e produtos de uso veterinário  

Os medicamentos de uso veterinário compreendem todas as substâncias ou 

composições que possuam propriedades curativas ou preventivas das doenças e dos seus 

sintomas, no animal. [16] 

A FN apresenta um stock reduzido de medicamentos veterinários, sendo estes 

tratados de igual forma à restante medicação, armazenados num armário próprio, por 

ordem alfabética.  

De forma geral, os produtos mais procurados eram os antiparasitários externos e 

internos, sendo necessário recolher informações como o peso do animal e explicar a forma 

correta de aplicação do produto.  

 

3.7.2. Produtos de Higiene Corporal e Dermocosmética 

 Segundo o Decreto-Lei 296/98, de 25 de Setembro, um produto de cosmético e de 

higiene corporal refere-se a qualquer substância ou preparação que se coloca em contacto 

a superfície do corpo, como epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos 

genitais externos, ou com dentes e mucosas bucais, com a finalidade de limpar, perfumar, 

modificar o seu aspeto ou proteger/manter em bom estado/corrigir os odores corporais. 

[17] 

A FN possui alguns algumas marcas de produtos cosméticos, como Eucerin ®, 

Avene ®, La Roche Posay ®, ISDIN ®, Uriage ®, Barral ®, Anjelif ®, entre outras. Durante 

o tempo de estágio tive oportunidade de assistir a duas formações da Isdin, duas da Barral, 

uma da Anjelif e a uma da Eucerin, tendo sido todas importantes para uma melhor 

compreensão da gama dos produtos e, assim, para um melhor aconselhamento ao utente. 

Na área da dermatologia, muitos destes produtos são utilizados como adjuvantes de 

terapias, possuindo mesmo uma função terapêutica, como por exemplo o Ureadin Rx Rd 

da ISDIN ® e o Xemose da Uriage ®, ambos com propriedades indicadas para a pele 

irradiada, devido a tratamentos de radioterapia. 

É importante referir que os cosméticos são, nos dias de hoje, uma das principais 

fontes de rendimento da farmácia, sendo por isso importante investir em diferentes marcas 

e produtos, assim como na formação de toda a equipa, para que o utente fique satisfeito 

com o aconselhamento dado e a farmácia lucre da melhor maneira possível com isso.  

 

3.7.3. Produtos dietéticos, fitoterapêuticos e de alimentação especial 

A FN possui bastantes produtos que se enquadram nestes três campos. A nível dos 

produtos dietéticos, a FN possui alguns diuréticos e estimulantes da eliminação da gordura, 

assim como gelatinas light da EasySlim ®, bolachas dietéticas da Siken ® Form e, também 
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dos Laboratórios Diafarm, suplementos com L-carnitina que vão ajudar na eliminação das 

gorduras juntamente com a prática de exercício, assim como o Celulidren ® que ajuda na 

remoção da celulite.  

No caso dos produtos fitoterapêuticos, enquadram-se nesta categoria, todos os 

produtos obtidos a partir de plantas com ação terapêutica, sendo, portanto, natural. A FN 

possui alguns destes produtos, como diferentes linhas terapêuticas Arkocápsulas ®, assim 

como diferentes produtos Bioarga ®, entre os quais, o Chá Diet, e ainda produtos da 

Aboca®. De uma forma geral, aconselhei muito destes produtos para combater a 

obstipação, excesso de peso e até mesmo para o tratamento de infeções urinárias 

(Spasmurin ®). 

Relativamente à alimentação especial, esta é indicada para pessoas com 

necessidades nutricionais especiais, com o metabolismo perturbado, com condições 

fisiológicas especiais ou crianças/lactentes. [18] Assim sendo, na FN podemos encontrar 

alguns produtos adequados às situações descritas anteriormente, que podem ter 

concentrações aumentadas de proteínas ou hidratos de carbono, conforme o indicado para 

as diferentes patologias. Um destes produtos é o Fortimel ®, um suplemento nutricional 

hiperproteico aconselhado em situações de perda de peso, pós-operatório, geriatria, entre 

outros.  

A nutrição infantil enquadra-se também num tipo de alimentação especial, uma vez 

que a alimentação dos primeiros tempos de vida deve ser adequada à evolução do bebé e 

o mais semelhante possível ao leite materno, de forma a garantir um correto 

desenvolvimento da criança. A FN possui também uma variedade alargada deste tipo de 

alimentos.  

 

3.7.4. Dispositivos médicos 

Um dispositivo médico refere-se a qualquer instrumento, aparelho, equipamento, 

software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, destinado pelo 

fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de diagnóstico, prevenção, controlo, 

tratamento ou atenuação de uma doença; diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou 

compensação de uma lesão ou de uma deficiência; estudo, substituição ou alteração da 

anatomia ou de um processo fisiológico; e controlo da conceção. [19] 

 A FN possui uma gama alargada de dispositivos médicos que vão desde as 

canadianas, meias de compressão (Medi® e Juzo®), artigos de puericultura (Medela®) a 

pensos, fraldas e preservativos. Nesta área tive uma formação da Medi®, que achei de 

extrema importância para o esclarecimento de dúvidas que possuía.  
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4. Receituário 

4.1. Verificação, processamento do receituário e faturação 

É da competência do farmacêutico, depois da dispensa, verificar e detetar possíveis 

erros de aviamento e corrigi-los com a maior brevidade possível. Isto é o que acontece na 

FN, sendo responsável por esta tarefa quase toda a equipa.  

O processo de organização começa com o Sifarma 2000, que no ato da dispensa 

imprime no verso da receita o número, lote e respetivo organismo, organizando-as em 

blocos de 30 receitas.  

Durante o meu estágio investi uma boa parte do meu tempo nesta área, inicialmente 

sempre acompanhada por colegas, que me explicaram todo o processo do receituário e 

tiraram as dúvidas que foram surgindo.  

É necessário verificar todos os parâmetros mencionados inicialmente referentes à 

validação de uma receita e ainda conferir: 

- A data de validade com a data de aviamento, assinatura do utente, assinatura do 

responsável pelo aviamento, carimbo da Farmácia, medicação dispensada equivalente à 

medicação prescrita.  

Nunca esquecer de confirmar também se o organismo faturado é o correto assim como 

o PVP dos medicamentos, verificando-se também se o espaço destinado à declaração pelo 

utente da dispensa dos medicamentos se encontra de acordo com as normas relativas ao 

PVP5. (PVP presente nos GH, sendo o Preço de Referencia (PR), e corresponde à média 

dos cinco PVP mais baixos praticados no mercado.) [14] Depois de conferir todos estes 

parâmetros é preciso separar as receitas e organiza-las por lotes.  

No final do mês procede-se ao fecho do receituário, conferindo-se se todos os lotes 

contêm 30 receitas e na devida ordem, com a exceção do último lote que pode não estar 

completo. Ao realizar o fecho, o Sifarma 2000 emite o “Verbete de Identificação do Lote” 

que reúne diversas informações como a entidade comparticipante, o PVP dos 

medicamentos, o valor cobrado ao utente, o número de receitas, entre outros dados, que 

depois é carimbado e rubricado. Este verbete vai envolver as receitas correspondentes 

para depois ser enviado à entidade responsável de comparticipação. Cada conjunto de 

lotes é acompanhado de uma fatura mensal (que é emitida em quadruplicado, tendo 

informações como o organismo e comparticipação, número total de lotes e receitas, valores 

totais de PVP e total da importância a pagar pela entidade) e uma relação resumo de lotes 

(identifica os diferentes organismos de comparticipação, também emitida em 

quadruplicado). No caso das entidades do SNS, estes têm de ser enviados até ao dia 5 do 

mês seguinte para o Centro de Conferências de Faturas do SNS (CCF), juntamente com 

duas vias da fatura mensal e dois resumos de lote. As outras entidades são enviadas para 
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a Associação Nacional de Farmácias (ANF), tendo o mesmo prazo de entrega, também 

com vias das faturas e relações de resumo de lote.  

Quando existem erros nas receitas que ocorreram durante a dispensa e não foram 

detetados no ato de conferência, como prazos de validade, organismos trocados, exceções 

mal ativadas, as receitas que então foram enviadas para o CCF, são devolvidas, cabendo 

à farmácia analisar de novo essas receitas e proceder à correção, se possível. Estas 

receitas são novamente enviadas para o CCF, de modo a que a Farmácia receba o valor 

de comparticipação a que tem direito. No caso das receitas que não podem mesmo ser 

novamente aceites, a farmácia tem de passar uma nota de crédito com o valor da 

comparticipação correspondente ao devolvido.   

 

5. Cuidados e os Serviços de Saúde 

5.1. O papel do farmacêutico 

O farmacêutico é um profissional de saúde e, como tal, tem responsabilidades 

inerentes, devendo respeitar um código deontológico e prestar os seus serviços em função 

disso. A nossa prioridade é o utente e foi sempre neste sentido que me dirigiram no estágio, 

não só a nível dos utentes pertencentes aos grupos de risco, como idosos, grávidas e 

crianças, mas com toda a população em geral. É da responsabilidade do farmacêutico 

proporcionar um tratamento com qualidade, eficácia e segurança. [2] O aconselhamento 

sobre o uso racional dos medicamentos é fundamental, assim como o investimento na 

formação contínua, de forma a prestar uma prática de qualidade.  

É também importante a relação farmacêutico-utente, de forma a criar um elo de 

confiança que só trará vantagens a nível dos serviços prestados. Isto é o que acontece 

diariamente na FN, uma vez que grande parte dos utentes que a frequentam já são clientes 

de há vários anos. Isto também foi uma das minhas preocupações, tentar integrar-me da 

melhor forma possível e conquistar a confiança dos utentes.  

O papel do farmacêutico é, então, essencial em todos os cuidados e serviços de saúde 

prestados, tendo sempre como prioridade o bem-estar do utente.  

 

5.2. Farmacovigilância 

Um outro serviço que o farmacêutico pode e deve oferecer é a Farmacovigilância, que 

visa assegurar uma melhor terapêutica e uma maior segurança relativamente ao uso dos 

medicamentos, através da identificação, quantificação, avaliação e prevenção dos riscos 

associados ao uso deste, permitindo o seguimento de possíveis efeitos adversos. [2] 

Em 1992 foi criado o Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF) que coordena 

quatro unidades regionais, que avaliam todas as notificações de reações adversas a 

medicamentos (RAM) ocorridas nas respetivas áreas geográficas. [20] 
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Uma vez que o farmacêutico é aquele que mais contacta com o utente e é o profissional 

do medicamento, cabe-lhe a ele comunicar as suspeitas de reações adversas de que tenha 

conhecimento e que possam ter sido causadas pelos medicamentos à entidade 

competente. Para tal, basta aceder ao sítio da internet pertencente ao INFARMED e 

preencher um formulário ou envia-lo por carta a uma unidade regional. O profissional de 

saúde deverá descrever a reação adversa através de sinais e sintomas, bem como a 

duração, gravidade e evolução. Deverá estabelecer uma relação entre os sinais e sintomas 

com a toma dos medicamentos, indicando qual o medicamento suspeito (assim como data 

de início e suspensão do medicamento, lote, via de administração e indicação terapêutica) 

e os outros medicamentos que o utente esteja a tomar. [2] [20] 

É importante ouvir sempre o utente e as suas queixas, interpretar e tentar perceber de 

onde vem o problema, de forma a despistar possíveis RAM e deixar o utente esclarecido.   

 

5.3. Avaliação dos parâmetros bioquímicos 

Um outro serviço que a FN tem à disponibilidade dos seus utentes é a determinação 

dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos, que são indicadores do estado de saúde do 

doente.   

 

5.3.1. Determinação da pressão arterial 

A hipertensão arterial é uma doença que afeta em Portugal 42,1% dos indivíduos 

adultos, tendo apenas 11,2% a sua pressão arterial (PA) controlada. [21] Para além deste 

facto preocupante, a hipertensão arterial é ainda responsável pelo agravamento de 

doenças cardiovasculares, sendo, portanto, essencial o seu controlo. As alterações do 

estilo de vida, o consumo de álcool e tabaco, o stress do dia-a-dia, a pouca atividade física, 

assim como uma má alimentação contribuem para o aumento da pressão arterial.  

Este tipo de serviço é bastante requisitado na FN, pelo que esta possui um medidor 

eletrónico de PA de braço. Esta medição é feita através do braço esquerdo, com o utente 

de frente para o equipamento.  

Foram várias as vezes que efetuei este tipo de serviço, tendo sempre a 

preocupação de fazer um pequeno questionário antes de iniciar a medição. Desta forma, 

conseguia obter alguns dados importantes para a avaliação do estado da PA, assim como 

permitia ao utente ter tempo de relaxar para uma correta medição. Perguntava então se 

tinha havido consumo de café ou tabaco anteriormente (uma vez que são estimulantes) ou 

se tinha havido prática de exercício físico, tudo situações que podem falsear os resultados. 

Depois de obter estes dados, iniciava a medição, mantendo o utente em silêncio e em 

posição de relaxamento.  
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Depois de obtidos os resultados, o equipamento emite um papel com os dados. É 

então necessário avaliar os valores e, se necessário, fazer um aconselhamento. 

Considera-se que a pressão arterial é normal quando a sistólica é 120mm/Hg e a diastólica 

de 80 mm/Hg. Quando os valores se encontram fora deste intervalo é necessário 

questionar sobre o estilo de vida, se há controlo regular da PA, se toma medicação. Um 

conselho que dava frequentemente era a prática de uma caminhada por dia, de no mínimo 

30 minutos.  

 

5.3.2. Determinação do colesterol total, triglicerídeos e glicémia.  

Para a determinação destes parâmetros, a FN utiliza um único equipamento, 

Reflotron® Plus (Roche), através do diagnóstico in vitro. Este também é um serviço 

bastante requisitado por parte dos utentes, tendo-o realizado diversas vezes ao longo do 

estágio.  

No caso da determinação do colesterol total (CT), esta pode ser realizada a 

qualquer hora do dia, o que não acontece com a determinação dos triglicerídeos (TG) e da 

glicémia, em que é necessário um período de jejum antes de realizar a medição. No caso 

da glicémia pode também ser realizada uma medição duas horas após a refeição, no 

entanto a glicémia pós-prandial é um valor menos fidedigno, pelo que aconselhamos 

sempre a medição pela manhã, em jejum.  

Para cada tipo de teste é usada uma tira reativa própria, em que é aplicado o 

sangue capilar recolhido de uma picada no dedo. A tira tem a capacidade de separar o 

sangue em soro e plasma, não sendo necessário qualquer tipo de preparação prévia. 

Trata-se de um método rápido e simples.  

Na maioria dos casos, os utentes recorrem à medição do CT, sendo os TG o teste 

menos efetuado na FN. Os valores que se encontram abaixo dos 190 mg/dL são 

considerados normais, indicando risco os valores acima deste. É necessário fazer um 

aconselhamento nestes casos e saber a idade da pessoa, o tipo de alimentação, a prática 

ou não de exercício físico, assim como se já encontra medicado ou não. Consoante as 

respostas, deverá ser dito o que há a melhorar no quotidiano do utente de forma a tentar 

controlar os valores e, se necessário, aconselhar a procura de um médico.  

A procura pelo teste da glicémia é mais frequente por parte de doentes que sofrem 

de DM ou que tenham historial na família e, portanto, optam por um controlo frequente 

deste parâmetro. O aconselhamento neste caso vai no mesmo sentido que o mencionado 

anteriormente, pelo que se deve abordar o estilo de vida saudável e o acompanhamento 

médico.  
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5.3.3. Aconselhamentos e rastreios 

Na FN é possível encontrar uma série de aconselhamentos e rastreios que vão em 

seguimento de um acompanhamento adequado ao utente, permitindo-lhe aumentar ainda 

mais a sua qualidade de vida. Deste modo, na FN existem aconselhamentos de nutrição, 

podologia, audição e ainda aconselhamento na área da dermocosmetologia, por técnicas 

especializadas de diferentes gamas.  

Durante a realização do meu estágio foram ainda organizados três rastreios na FN: 

um rastreio ocular (no dia da saúde ocular), um rastreio do acne e ainda um rastreio de 

psicologia. 

 

 

6. Sistema VALORMED 

O Sistema VALORMED tem como objetivo a implementação de um sistema que consiga 

gerir os resíduos de embalagens de medicamentos e respetivos resíduos de medicamentos 

fora de uso, resultando de uma parceria entre a indústria farmacêutica, distribuidores e 

farmácias. A VALORMED pretende atingir dois objetos principais: minimizar o impacto que 

os resíduos de embalagens e medicamentos podem vir a causar no ambiente e promover 

a não acumulação deste tipo de resíduos em casa por parte dos cidadãos, devido ao risco 

associado a este tipo de armazenamento. [22] Deste modo, a FN possui contentores 

próprios para a recolha deste material, sendo já um ato comum dos utentes desta farmácia. 

De qualquer modo, sempre que necessário era referido a importância deste gesto, 

salientando a necessidade da recolha dos resíduos e do seu impacto a nível ecológico.  
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Parte 2 

Caso de estudo 1 – Incorporação do Cross-selling em Farmácia Comunitária 

 

1. Enquadramento 

No âmbito do desenvolvimento de casos de estudo, surgiu-me a ideia, depois de algum 

tempo no contexto da farmácia comunitária, o desenvolvimento de um tema que estivesse 

relacionado com marketing farmacêutico, já que se trata de uma área com bastante 

relevância nos dias de hoje e que me interessa de igual forma. Deste modo, e depois de 

uma conversa com a Dra. Maria Manuel, esta propôs-me a ideia da incorporação do Cross-

Selling na Farmácia Nelsina, através de uma funcionalidade do Sifarma 2000.  

 

2. Objetivos 

O objetivo deste trabalho passa pela incorporação dos medicamentos de venda livre e de 

outros produtos de parafarmácia no sistema informático Sifarma 2000, por grupos 

terapêuticos. Isto, com o intuito de, durante uma venda, aceder-se a uma tabela 

diversificada de produtos que podem ser vendidos juntamente com aquele pensado 

inicialmente para o utente, favorecendo-o com uma melhor terapêutica e favorecendo a 

farmácia com um maior lucro. Deste modo, o presente trabalho vai passar pela realização 

de diversas tabelas com diferentes produtos, juntamente com informação importante que 

justifique o porquê da escolha, assim como informação adicional que pode ser dada ao 

utente. Depois disto, será feita a explicação da incorporação desta informação no Sifarma 

2000.  

 

3. Desenvolvimento 

O conceito de marketing resulta numa forma nova, moderna e rigorosa de atividade 

comercial, através de um sistema de gestão dinâmico e integrado, que visa o consumidor 

e a sua satisfação, finalizando com o lucro a longo prazo. [23] No entanto, o objetivo do 

marketing é tornar supérfluo o esforço da venda, é conhecer e entender o cliente tão bem 

que o produto ou o serviço seja adequado e ele se venda sozinho. [24] Isto é também o 

que se passa ao nível das nossas farmácias, onde para além de dispensarmos o que nos 

surge na receita médica, é preciso complementar o serviço contemplando a ideia de 

marketing. Deste modo, e a meu ver, nos dias de hoje, o marketing farmacêutico tem um 

papel importantíssimo nos MNSRM, em conjunto com um adequado aconselhamento 

farmacêutico, tendo uma grande influência no consumidor. Deste modo, não deveremos 

ver o marketing como uma ferramenta de enganar as pessoas menos informadas, nem 
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confundir com vendas e propagandas de medicamentos, mas sim como um instrumento 

de trabalho para a melhoria do atendimento da população. [25] 

Nos dias de hoje, com a crise que Portugal enfrenta, a diminuição das margens dos 

medicamentos e a forte concorrência na área dos MNSRM é necessário inovar, de forma 

a combater a crise real que enfrentamos. 

É necessário investir na relação utente-farmácia, de forma a interessar, satisfazer e 

fidelizar o cliente. Tudo de forma a contrariar a diminuição do poder de compra dos clientes, 

centrando-se a atenção nas necessidades e desejos dos utentes e potenciando as vendas 

na farmácia. 

Uma ferramenta muito importante no mundo da farmácia comunitária, e dentro da vertente 

apresentada anteriormente, é o cross-selling (CS) ou vendas cruzadas. O CS consiste 

numa técnica de vendas na qual um vendedor tenta vender aos seus clientes já existentes, 

outros produtos e outros serviços para lá daquele que originalmente levou à relação de 

clientela, produtos/serviços complementares à aquisição inicial. [26] [27] Tudo isto com o 

intuito de aumentar a satisfação das necessidades do cliente, uma vez que se irá identificar 

necessidades que o cliente desconhece, mas que são efetivas. É importante referir que 

esta técnica irá também ser importante para a sustentabilidade da farmácia. 

Existem, portanto, dois tipos de CS. O CS direto e o marginal. O CS direto consiste na 

venda de produtos relacionados com o produto/serviço adquirido em primeiro lugar, 

reforçando assim a sua ação. O CS Marginal é a venda de um produto/serviço 

complementar, diferente da situação que levou o cliente à farmácia. O CS marginal decorre 

da observação de algum tipo de comentário feito pelo cliente, extra à situação inicial, que 

levou a algum tipo de aconselhamento no decorrer do atendimento. [27] 

Quando se recorre ao CS devemos ter em conta alguns parâmetros, garantindo que a 

sugestão feita está devidamente contextualizada e justificada. Só se deve aplicar esta 

técnica depois de resolver o problema inicial do cliente de forma a não criar um vazio nas 

expectativas deste. Assim sendo, é necessário: 

• Conhecer bem os produtos com que se trabalha;  

• Escutar bem aquilo que nos é relatado; 

• Conduzir o atendimento tendo em conta o objetivo de incrementar vendas; 

• Usar a informação no momento certo; 

• Ajudar o cliente a resolver o seu problema e só depois sugerir outros produtos. [26] 

[27] 

Isto foi algo que fui fazendo aos poucos durante o meu estágio, com o passar do tempo e 

com a aprendizagem dos diversos produtos existentes na FN. De forma a auxiliar todo este 

processo, e com a sugestão da Dra. Maria Manuel, decidi fazer um investimento nesta 

área, com a ajuda do programa informática Sifarma 2000. Deste modo, criei uma série de 
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grupos com MNSRM, dermocosmética e dispositivos médicos e introduzi-os no sistema 

através de uma funcionalidade existente, “Sugestão de Produtos”. Esta funcionalidade 

permite que, no ato da venda, quando se lê o código de determinado produto, apareça uma 

tabela com outros produtos relacionados que podem ser sugeridos ao cliente e, portanto, 

executar o CS. Este trabalho será posteriormente continuado pela Dra. Maria Manuel, de 

forma a ficar o mais completo possível. 

 

3.1. Realização das tabelas 

Comecei o meu trabalho com uma pesquisa sobre os vários produtos existentes na 

FN que poderiam ser interessantes incorporar nos grupos terapêuticos escolhidos, tanto a 

nível de interesse na resolução do problema como a nível de quantidades de stock.  

Organizei os produtos em tabelas, por grupos de produtos aconselhados para uma 

determinada patologia/situação, justificando sempre o porquê da escolha dos produtos. 

Todos os produtos inseridos nas tabelas encontram-se de acordo com o stock existente na 

FN e com as marcas com que esta trabalha. Poderiam ser vários os problemas abordados 

e quais as melhores formas de os combater, no entanto, foquei-me naqueles que achei 

mais importantes e, principalmente, relacionados com situações que me foram surgindo ao 

longo do estágio.  

De seguida, seguem as trezes tabelas que inseri nos Sifarma 2000, juntamente com 

informação complementar que justificará a escolha dos produtos. Esta informação extra 

poderá também ser interessante para um posterior aconselhamento farmacêutico aquando 

da realização do cross-selling. 

 

Tabela 1 – Sugestão de produtos: Constipação e Gripe 

 

Produtos Sugestão de Produtos 

 VitaCê ®  

Antigrippine ® Cecrisina ® 

Melhoral ® Redoxon ® 

Griponal ® BioActivo Se/Zn ® 

Ilvico N ® Rhinomer ® 

CêGripe ® Vibrocil ® 

 
Bisolvon ® Linctus Adulto, Bisoltussin ® 

Tosse Seca 

 Ginsana ® 
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Como comecei o estágio no mês de Fevereiro, mês de muito frio, pude observar os 

vários utentes que recorreram à farmácia por causa dos sintomas da gripe e da 

constipação. 

É importante, junto do utente, esclarecer o tipo de sintomas sentidos de forma a 

perceber se se trata de uma constipação ou de gripe. A constipação resulta de uma 

evolução rápida com picos de 2-3 dias, apresentando sintomas como rinorreia, cefaleias, 

congestão nasal, espirros e mal-estar, tratando-se de uma doença afebril ou com febre 

baixa. Já no caso da gripe, esta trata-se de uma infeção respiratória que apresenta 

sintomas súbitos, como a presença de febre alta, arrepios, tosse e cansaço extremo, sendo 

causada pelo vírus Influenza. [27] [28] 

Nestes casos, quando se vende diferentes tipos de associações de substâncias ativas 

para tratamento dos sintomas das constipações e gripes, poderemos também indicar 

complexos vitamínicos que auxiliem o processo de recuperação. Está cientificamente 

provado que a toma de Vitamina C (VitaCê ®, Cecrisina ®, Redoxon ®) antes ou após a 

ocorrência de constipações e gripes previne ou alivia os sintomas. [29] No caso do Bioativo 

Se/Zn ®, este ajuda no correto funcionamento do sistema imunitário, que poderá estar 

comprometido durante estes estados patológicos e o ginseng (Ginsana ®) aliviará o 

cansaço mental e físico. [30] O Rhinomer ® ajudará em casos de congestão nasal, na 

limpeza e humidificação das fossas nasais, assim como o Vibrocil ®, responsável pelo 

alívio da congestão nasal e rinorreia. [31] Para solucionar o problema da tosse que poderá 

surgir temos o xarope Bisoltussin ® Tose Seca, um medicamento antitússico indicado para 

o tratamento sintomático da tosse irritativa e seca e o xarope Bissolvon ® Linctus Adulto, 

indicado como adjuvante mucolítico (Tabela 1). [32] [33] 

Nestes casos poderá ser dado também um aconselhamento ao nível de medidas não 

farmacológicas, também muito importante para a recuperação. Nestes casos, é 

aconselhado a ingestão de muitos líquidos, fazer inalações, beber chá de limão com mel e 

chupar rebuçados emolientes, tomar banhos com água tépida e descansar. [27] [34] 
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Tabela 2 – Sugestão de produtos: Dor de garganta 

 

Produtos Sugestão de Produtos 

Mebocaína Forte ®    

Mebocaína Anti-inflamatória ®  

Tantum verde ® (pastilhas) Hextril ®, Eludril Pro ® - Elixires 

Strepfen ® Collu-Hextril ®, Eludril ® - Spray 

Strepsils ® Rebuçados Ricola ® 

Salvigol ® (pastilhas) 
Bexident ® - Clorohexidina – Colutório e 

spray 

Alipur ®  

Diaprop ®  

 

Para atenuar uma dor ou uma irritação da garganta, podem ser aconselhadas inúmeras 

pastilhas existentes no mercado (Tabela 2). Com ou sem ação inflamatória, ação 

antissética e ação analgésica, são indicadas para o alívio dos sintomas de garganta 

irritada, dor de garganta, problemas da boca e gengivas. Nestes casos, poderemos 

associar outros produtos complementares que ajudem o processo de recuperação, como 

colutórios e sprays desinfetantes. Também poderão ser indicados rebuçados emolientes, 

para intercalar com as pastilhas medicamentosas, de forma a não ser tão agressivo para 

a garganta.  

 

Tabela 3 – Sugestão de produtos: Obstipação 

 

Produtos Sugestão de Produtos 

Microlax ® Laevolac ®  

Dulcogotas ® Agiolax ® 

Dulcolax ®  Buscopan ® 

Melilax ® Frutos e Fibras, Ortis ® 

Sollievo ®  

 

A obstipação resume-se à incapacidade de eliminação fecal de forma regular, 

resultando numa alteração do hábito intestinal. Esta pode ser aguda ou crónica, consoante 

a duração. [35] Segundo a classificação clínica, a caracteriza-se uma obstipação pelos 

critérios ROMA, sendo necessário a presença de dois ou mais dos seguintes critérios: 

- Menos de três evacuações por semana; 

- Dificuldade nas evacuações em mais de 25% do tempo; 
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- Evacuação incompleta em mais de 25% do tempo; 

- Sensação de bloqueio anoretal em mais de 25% do tempo; 

- Necessidade de manipulação digital para facilitar a evacuação. [36] [37] 

Existe uma série de fatores predisponentes que podem justificar a causa da 

obstipação, devendo esses fatores ser entendidos e estudados pelo farmacêutico junto do 

utente, de forma a este poder dar um melhor aconselhamento. Deste modo é necessário 

entender o estilo de vida do utente, se é sedentário ou pratica exercício, se tem uma 

alimentação pobre em fibras, a quantidade de líquidos que ingere por dia, se se encontra 

nervoso/ansioso, se sofre de alguma patologia e o tipo de medicamentos que toma. Todos 

estes fatores podem interferir com correto funcionamento do intestino e, portanto, devem 

ser tomados em conta. [36] [38] 

Relativamente ao tipo de tratamento, deve-se, inicialmente, recorrer a uma 

alimentação saudável rica em fibras, a ingestão de muitos líquidos e a uma alteração do 

estilo de vida. Se depois destas alterações o problema continuar, deverá recorrer-se a outro 

tipo de ajuda. [36] Se o utente for à procura de algo que resolva o problema “no imediato”, 

poderá ser aconselhado os laxantes de contacto, como Microlax ®, Dulcogotas ® e 

Dulcolax ® ou à base de produtos naturais como Melilax ® e o Sollievo ®. No entanto, 

estes poderão possui efeitos secundários indesejados como cólicas abdominais, 

espasmos e irritação retal. [35] Pode-se então sugerir outros tipos de laxantes menos 

agressivos para uma toma posterior, em caso de necessidade, como um laxante osmótico 

(Laevolac ®) ou um laxante expansor do volume fecal (Agiolax ®). Em caso de queixa de 

desconforto abdominal, poderá ser sugerido o Buscopan ®, que está indicado para estes 

casos, aliviando a dor associada a espasmos do trato gastrointestinal (Tabela 3).  

 

 

Tabela 4 – Sugestão de produtos: Hemorróidas 

 

Produtos Sugestão de Produtos 

Faktu ® Hemofarm ® (toalhetes)  

Fitoroid ® Savaii ® (gel de lavagem íntima) 

 Daflon 500 ® Venosmil ®, Antistax ® 

 

As hemorróidas caracterizam-se por vasos sanguíneos de dimensões aumentadas, 

salientes, situadas na parte distal do reto e ânus. Existem dois tipos de hemorróidas, 

internas ou externas, dependendo da sua localização. [39] 

Durante o meu estágio, foram vários os utentes que surgiram com queixas como ardor, 

irritação, desconforto, dor e até mesmo prolapso, que desejavam algo que providenciasse 
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um alívio rápido e duradouro. Nestas situações poderá ser indicada uma pomada retal 

como o Faktu ®, que possui uma substância chamada de policresuleno, que atua como 

hemostático local, coagulando as proteínas e originando a contração dos pequenos vasos 

sanguíneos, ao mesmo tempo que estimula a cicatrização da zona afetada. [40] Como 

sugestão de produtos complementares, poderá ser aconselhado os toalhetes da Hemofarm 

® que, formulados à base de ingredientes de origem vegetal, promovem uma maior 

proteção e segurança na limpeza da área anal, ao contrário do papel higiénico, que pode 

ser agressivo nesta área sensível. Também poderão ser úteis na redução das hemorróidas 

prolapsadas. Nestas situações, a higiene anal também deverá ser muito cuidadosa, pelo 

que um bom gel de lavagem íntima é importante, como o Savaii ®, para a manutenção do 

equilíbrio da pele. Em casos de crises e retorragias, poderá também aconselhar-se um 

venotrópico, como o Daflon 500 ®, que ajudará na redução do prolapso através do aumento 

da tonicidade do vaso sanguíneo, retraindo-o. Este tratamento deverá ocorrer por um 

período de cerca de 10 dias (Tabela 4). [41] [42] 

Nestas situações, poderá também ser feito um aconselhamento em relação à 

alimentação e ao modo de vida, já que são fatores preponderantes para o aparecimento 

das crises hemorroidárias. Deste modo, a regularização do hábito intestinal deve ser feita 

através da ingestão de fibras e de líquidos em abundância, de forma a evitar que o esforço 

defecatório excessivo. [42] O tipo de comida ingerido também influência bastante, como as 

comidas condimentadas com diferentes especiarias, os enchidos, azeitonas e bebidas 

alcoólicas. O sedentarismo, a posição sentada contínua e longas viagens de automóvel 

também contribuem para a congestão local. [39] [42] Em caso de dor, um banho de assento 

em água tépida duas a três vezes ao dia, durante 10 minutos, aliviará a inflamação. [42] 

 

 

Tabela 5 – Sugestão de produtos: Diarreia 

 

Produtos Sugestão de Produtos 

 
Lactoflora ®, UL ®, Imoflora ®, Duobiotic 

® (Probióticos)  

Imodium ® Miltina Electrolit ®, Bi-OralSuero ®, 

Hidrafan ® gelatina, Aguarroz ®   

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a diarreia consiste na passagem de três 

ou mais descargas fecais pastosas ou líquidas por dia ou de forma mais frequente em 

relação ao que é normal para o indivíduo. [43] Trata-se, portanto, da evacuação frequente 

de fezes não moldadas, com excreção anormal de água, comprometendo o equilíbrio entre 
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secreção e reabsorção da muscosa intestinal. [44] Normalmente o utente recorre à 

farmácia quando surgem sintomas como a urgência defecatória, dores abdominais e fezes 

muito líquidas. O principal objetivo da terapêutica consiste na reposição da água perdida, 

eletrólitos e nutrientes, evitar a ocorrência de distúrbios metabólicos, controlar a causa da 

diarreia, definir um eventual ajuste da dieta e inativar o agente causal. Deste modo, é 

importante entender junto do utente qual a causa que originou o problema, de forma a 

poder aconselhar o melhor tratamento. Se a origem é infeciosa, não é aconselhado diminuir 

os peristaltismos, pelo que a reposição de água e eletrólitos deverá ser suficiente. Nos 

outros casos, e os mais frequentes na farmácia, podem ser tratados com loperamida 

(Imodium ®). Quando surgem estes casos é indicado aconselhar outros produtos de igual 

importância para o tratamento, como os probióticos (Lactoflora ®, UL ®, Imoflora ®, 

Duobiotic ®), que vão ser responsáveis pelo restabelecimento da flora intestinal, uma vez 

que suprimem o crescimento de microrganismos patogénicos. [45] Outro tipo de produtos 

aconselháveis são as fórmulas orais de eletrólitos e de hidratação (Miltina Electrolit ®, Bi-

OralSuero ®, Hidrafan gelatina ®) que vão permitir corrigir a perda de água e sais minerais 

ocorrida durante as crises de diarreia e/ou vómitos (Tabela 5). A alimentação vai ser 

também fundamental para a evolução deste estado clínico, havendo alimentos chave para 

uma melhor recuperação, como a banana (rica em potássio), legumes cozidos, tostas, 

massas, chás, carnes magras e peixe sem gorduras. 

 

 

Tabela 6 – Sugestão de produtos: Dispepsia 

 

Produtos Sugestão de Produtos 

 Omeprazol 10 mg  

Kompensan ®, Digeron ®, Rennie ®, 

Alka-Seltzer ® 

Cholagutt A ® Stago ® Cholaxon ®, 

Guronsan ® 

 

São muitos os utentes que recorrem à farmácia com queixas de indisposição, 

enfartamento, sensação de “queimadura” no estômago, regurgitação e, por vezes, até 

dificuldade em engolir. Estes são todos sintomas de uma má digestão, podendo esta ter 

muitas causas. Se a pessoa se queixar que fez uma refeição pesada ou experimentou algo 

diferente da alimentação habitual e sente azia, esta poderá ser a causa do problema e, aí, 

podemos aconselhar. No entanto, a dispepsia pode surgir devido a outras situações como 

úlceras do estômago, úlceras duodenais e inflamação do estômago (gastrite), devendo o 

farmacêutico estar atento a todos os sintomas descritos pelo utente de forma a encaminha-

lo para o médico. [46] No caso da azia, esta pode ser resolvida através do uso dos anti-
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ácidos (Kompensan ®, Digeron ®, Rennie ®, Alka-Seltzer ®). A azia resulta do refluxo do 

conteúdo do ácido do estômago, para o interior do esófago, devido à produção excessiva 

deste. [46] Os inibidores da bomba de protões (Omeprazol 10 mg) podem ser tomados e 

simultâneo com os anti-ácidos, para um alívio mais rápido dos sintomas. Existem ainda 

suplementos alimentares à base de extratos de plantas que auxiliam o processo de 

digestão, assim como a regular o funcionamento do fígado e bílis, proporcionando uma 

sensação de bem-estar (Cholagutt A ®, Stago ®, Cholaxon ®, Gurosan ®) (Tabela 6). A 

nível da terapêutica não farmacológica, é necessário manter um estilo de vida saudável, 

com uma alimentação adequada, comer devagar e mastigar bem os alimentos, praticar 

exercício, ter padrões de alimentação relativamente regulares e evitar dormir de estômago 

cheio. [47] 

 

Tabela 7 – Sugestão de produtos: Saúde do Pés 

 

Produtos Sugestão de Produtos 

Neutrogena ® Creme Pés Secos 
Timodore ® Dottor Ciccarelli (Gel de 

lavagem), Germisdin ® Foot Bath 

Flexital ® Bálsamo Pés Akileine ® Gel anti-transpirante  

Timodore ® Dottor Ciccarelli (creme) MAF ® - Lima para peles duras 

Barral ® DermoProtect Pés Compeed ® Pensos calosidades 

Aguayo ® Creme Ultra-hidratante Pés 
Luxiderma ® - Meias esfoliantes e 

hidratantes 

 Aconselhamento de Podologia 

 

São cada vez mais as pessoas que se importam com a saúde dos seus pés e que 

procuram a melhor forma de os tratar. As dores nos pés são um dos problemas de saúde 

mais comum, quase sempre devido à acumulação de abusos e negligências durante uma 

vida. No entanto, esta situação tem vindo a mudar e cada vez são mais as pessoas que 

procuram cuidar dos seus pés, do seu bem-estar e do seu aspeto. É muito frequente os 

utentes recorrerem à farmácia em busca de um bom creme de pés, que os amacie e os 

cuide. [48] [49] Deste modo, a FN possui diversos cremes de pés que podem ser sugeridos 

como Neutrogena ® Creme Pés Secos, o Barral ® DermoProtect Pés e os restantes 

presentes na Tabela 7. Juntamente com estes cremes devem ser sugeridos outros 

produtos complementares para um melhor cuidado, como um produto de lavagem 

apropriado (Timodore ® Dottor Ciccarelli (Gel de lavagem), Germisdin ® Foot Bath) que 

permitirá um maior alívio aos pés cansados, suados e com ou sem calosidades. 

Complementando este tratamento, e a nível das calosidades, a pele mais endurecida pode 
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ser removida com uma lima adequada (MAF ® - Lima para peles duras) e em casos de dor 

poderão ser usados diversos dispositivos (Compeed ® Pensos calosidades) que irão aliviar 

esta. Um tratamento complementar, e também muito interessante, que a FN dispõe são as 

luvas hidratantes e exfoliantes para pés que vão tornar a pele destes ainda mais delicada. 

Para além do cuidado da pele, o utente muitas vezes procura soluções para o excesso de 

sudação e mau odor. Este tipo de problema deve ser resolvido através de medidas básicas 

como a lavagem diária dos pés, a devida secagem entre os dedos, opção de uso de meias 

de algodão e o correto arejamento dos sapatos. Mesmo sim, deverá ser usado um gel 

antitranspirante (Akileine ® Gel anti-transpirante) que ajudará a controlar a situação. Se o 

utente se queixar de outros problemas, como calos, deverá recomendar-se um 

aconselhamento com o podologista, serviço que a FN também disponibiliza (Tabela 7). 

 

 

Tabela 8 – Sugestão de produtos: Higiene Oral 

 

Produtos Sugestão de Produtos 

Sensodyne ® Elgydium Clinic ® Dental Floss 

Fluocaril ® Elgydium ® Escovilhões  

Bexident ® Elgydium Clinic ® Escovas de Dentes 

Elgydium ® Listerine ®, Eludril ®, Bexident ® - Elixires 

 

Uma correta higiene oral é fundamental para evitar as demais doenças da boca, 

devendo as consultas no dentista serem regulares (no mínimo, uma vez por ano) para 

prevenir qualquer desenvolvimento de doença nos dentes ou nas gengivas. [50] 

O utente tem noção disso e preocupa-se, sendo vários os que recorrem à farmácia à 

procura deste tipo de produtos. De um modo geral, e pelo que pude observar durante o 

estágio, o tipo de produtos mais procurado é a pasta de dentes/ gel dentífrico. É aqui que 

o farmacêutico deve intervir, alertando sobre outros produtos complementares que devem 

também ser usados, para uma melhor higiene oral. Deste modo, e segundo a Ordem dos 

Médicos Dentistas, é necessário uma correta escovagem [50] e, para isso, a escolha da 

escova (Elgydium Clinic ® Escovas de Dentes) é importante. Existem modelos para a 

higiene diária, ortodontia e pós-operatório, de suaves a duras. Também é aconselhado o 

uso de fio ou fita dentária (Elgydium Clinic ® Dental Floss) e de escovilhões (Elgydium ® 

Escovilhões) para uma limpeza profunda, de forma a evitar problemas dentários. Por fim, 

poderão ser usados os elixires (Listerine ®, Eludril ®, Bexident ®) que complementam a 

higienização bocal, ajudando a resolver problemas como o mau hálito, acumulação de 

placa bacteriana, manchas dos dentes e inflamações das gengivas (Tabela 8). [51] 
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Tabela 9 – Sugestão de produtos: Higiene Íntima do Bebé 

 

Produtos Sugestão de Produtos 

  Pó de talco Lauroderme ®  

HALIBUT ® Pomada,  

Mitosyl ® pomanda Protetora, 

 Mitosyl ® Pasta de Lassar 

Mustela ® PhysiObébé - Água de Limpeza 

Mustela ® Dermo-Lavante  

Bepanthene ® Pomada Nutraisdin ® AF 

 Libero ® Fraldas  

 

Um produto de puericultura muito procurado nas farmácias pelas mães é o creme 

muda-fralda, que previne a agressão da pele fina e frágil do bebé. Estes são usados 

quando o problema da dermatite da fralda (DF) surge, que consiste numa erupção cutânea 

(inflamação) localizada na zona da pele do bebé que está em contacto com a fralda, 

abrangendo a região do períneo, nádegas, abdómen inferior e coxas. [52] [53] Uma vez 

que a DF é um dos problemas de pele mais comum em crianças entre os 0 e 2 anos de 

idade, é importante reconhecer os seus sintomas, caracterizando-se esta por manchas e 

lesões de coloração vermelha, devido ao contacto prolongado da pele com a urina e fezes 

do bebé. [54] A DF pode surgir desde uma forma moderada a severa, que muitas vezes é 

complicada pelo aparecimento da Candida spp. o que faz com que seja necessário incluir 

um creme com antifúngico na terapia, destacando-se esta pela infeção na área perianal, 

envolvendo as pregas inguinais e dos genitais. [52] [53] [55] Em maior parte dos casos o 

problema é resolvido rapidamente com um creme/pomada reparador e cicatrizante, como 

os que contêm óxido de zinco, sendo usados como terapia de primeira linha há já vários 

anos por pais e médicos. [52] Deste modo, na FN é aconselhado o HALIBUT ® Pomada, 

Mytosil ® pomada e pasta de lassar e o Bepanthene ® para a resolução da maior destes 

casos. Se houver suspeita de crescimento de microrganismos que possam estar a 

complicar a recuperação, poderá ser também aconselhado o Nutraisdin ® AF que possui 

substâncias como o miconazol, que vão ajudar na eliminação dos microrganismos. A 

prevenção é importantíssima nestes casos, pelo que o aconselhamento também deve 

passar por ela. Deste modo, deverá aconselhar-se a mudança frequente da fralda, 

mantendo sempre que possível a criança sem ela. As fraldas deverão ser descartáveis e 

absorventes, assim como transpiráveis (Libero ® Fraldas). A higiene cuidada da zona 

íntima deve passar por uma limpeza suave, com algodão e água, ou com produtos suaves 

(Mustela ® PhysiObébé - Água de Limpeza ou o Dermo-Lavante), devendo a pele estar 
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bem seca antes de colocar a fralda. Para isso, poderá ser utilizado um pó absorvente (Pó 

de talco Lauroderme ®) (Tabela 9). [53] 

 

Tabela 10 – Sugestão de produtos: Infeções e Higiene Íntima na Mulher 

 

Produtos Sugestão de Produtos 

  Saforelle ®, Lactacyd ®  

Spasmurin ®, Clear-U ®, Roter Cystiberry ®  Velastisa ® Intim Hidratante VV  

 Prevecist ® 

 

As infeções urinárias ocorrem com maior frequência na mulher do que no homem, na 

razão de 8:1, sendo que um terço das mulheres está sujeito a uma infeção ao longo da 

vida. [56] Deste modo, são várias as utentes que recorrem à farmácia com queixas de ardor 

urinário, uma maior frequência e urgência em urinar e sensação de bexiga cheia. Isto 

acontece uma vez que a uretra feminina é curta e, portanto, facilita o acesso das bactérias 

à bexiga. Normalmente, o trato urinário é estéril, surgindo as bactérias da região perianal, 

que migram ao longo da uretra, levando à infeção do trato urinário. [56] A E. Coli é, 

normalmente, a causadora deste tipo de infeções. A FN possui diferentes suplementos 

alimentares e dispositivos médicos adequados à resolução deste problema, como o 

Spasmurin ®, Clear-U ® e Roter Cystiberry ®. Todos foram desenvolvidos para ajudar a 

prevenir distúrbios urinários recorrentes, assim como a promover um alívio do desconforto 

provocado. Existem vários fatores que podem agravar ou predispor a este tipo de infeções, 

podendo estas serem combatidas com medidas não farmacológicas e importantes de 

aconselhar, como ter uma higiene adequada e cuidado, devendo-se usar produtos de 

higiene íntima específicos (Saforelle ®, Lactacyd ®), uso de roupa interior de algodão que 

absorverá a transpiração, não estar muitas horas sem ir à casa de banho, beber muita água 

para que não haja a cumulação de bactérias. Também é importante uma correta 

lubrificação e hidratação vaginal de forma a não proporcionar o crescimento de bactérias 

na região vaginal. (Velastisa ® Intim Hidratante VV) [57] Existe ainda um suplemento 

alimentar que poderá ser aconselhado em pessoas que sofram infeções urinárias de forma 

recorrente, Prevecist ®, atuando como preventivo (Tabelo 10).  
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Tabela 11 – Sugestão de produtos: Pediculose Capilar 

 

Produtos Sugestão de Produtos 

  Tiox ® Champô preventivo 

Quitoso ®, Neo-Quitoso ®,  

Nix ®, Stop-Piolhos ® 
Paranix ® Repel, NOSA ® Spray 

 Loon ® Fitas Anti-Piolhos 

 

A pediculose capilar trata-se de uma infestação por um parasita, o Pediculus humanus 

var. capitis, ao nível do couro cabeludo, sendo a infeção parasitária mais comum ocorrida 

nas crianças. Um piolho adulto deposita os ovos, que eclodem em entre 6-9 dias. [58] 

São vários os pais que procuram na farmácia uma solução para este problema, uma 

vez que as crianças adquirem os piolhos, maior parte das vezes, na escola, por contacto 

cabeça a cabeça. Um dos sintomas frequentes é o prurido, devido à irritação da pele 

ocorrida pela injeção de saliva dos piolhos no couro cabeludo. [58] É importante ter em 

atenção este sintoma e inspecionar a cabeça da criança regularmente, especialmente nas 

zonas mais húmidas, na nuca e atrás das orelhas, assim como dos restantes membros da 

família. [59] São vários os produtos existentes no mercado adequados ao tratamento deste 

problema, por barreira física ou por método químico. A FN dispõe do Quitoso ® e Nix ®, 

ambos com Permetrina que asfixia e paralisa os piolhos, e o Neo-Quitoso ® e Stop-Piolhos 

® com Dimeticone, um silicone não tóxico que envolve o piolho, matando-o por asfixia. [58] 

[60] Todos os produtos são fiáveis e adequados para resolver o problema. O farmacêutico 

deve também informar acerca da prevenção e dos diversos cuidados que deve ter, de 

forma a conseguir um melhor controlo e irradicação dos piolhos. Deste modo, para além 

da inspeção frequente da cabeça, deverá não haver partilha de objetos como chapéus, 

escovas, que possam permitir o contágio. Existem produtos que devem ser aconselhados, 

como champôs preventivos (Tiox ®), sprays repelentes (Paranix ® Repel, NOSA ® Spray), 

e fitas do cabelo que também repelem os piolhos (Loon ® Fitas Anti-Piolhos), que, 

juntamente com os produtos eliminadores, promoverão um tratamento mais rápido e eficaz 

(Tabela 11).  

Tabela 12 – Sugestão de produtos: Verão 

 

Produtos Sugestão de Produtos 

  Piz Buin ® After Sun 

 Eau Thermale Avène ® 

Piz Buin ®, Eucerin ® Sun Protecion, Vichy ® Nutriextra Óleo  
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 La Roche-Posay ® Anthelios, Isdin ® 

 Piz Buin ® Moisturising, Stick Labial Solar 

  

O cuidado e preocupação com a pele e cabelo é acrescida na época do verão, sentindo 

os utentes a necessidade de recorrer ao seu farmacêutico para um bom aconselhamento. 

Durante o meu estágio, pude observar este tipo de procura a partir, sensivelmente, do mês 

de maio, sendo a preocupação principal do utente, obter um protetor solar adequado. Esta 

é uma área muito vasta, existindo diferentes marcas, com diferentes gamas, para todos os 

gostos e tipos de pele. Na FN, há sempre a preocupação de questionar sobre o tipo de 

pele, existência de reações alérgicas, preferência por fator de proteção e um 

aconselhamento adequado de cuidados a ter com as radiações solares. É importante 

reforçar a necessidade do uso contínuo de proteção contra o sol, já que a radiação que ele 

emite para a terra é prejudicial durante todo o ano, se recebida em doses demasiado 

elevadas. Um bom protetor deverá ter os filtros necessários contra os diferentes tipos de 

radiação (UVA/UVB) assim como antioxidantes que protejam contra o envelhecimento da 

pele. [61] Os lábios ficam muitas vezes isentos de proteção, o que está errado, devendo 

também estes estar protegidos da radiação, assim como devidamente hidratados (Piz Buin 

® Moisturising, Stick Labial Solar). [61] Depois de aconselhar sobre as várias gamas que 

a FN possui (Piz Buin ®, Eucerin® Sun Protecion, La Roche-Posay ® Anthelios, Isdin ®), 

é importante mostrar ao utente outos tipos de produtos que irão auxiliar o processo de 

proteção e cuidado contra o sol, como o uso de um after-sun (Piz Buin ® After Sun). Este 

deverá ser um bom creme hidratante, que revitalize a pele depois da exposição desta ao 

sol, protegendo-a contra a desidratação e mantendo um bronzeado mais duradouro. [61] 

Para além da hidratação da pele após um dia de exposição solar, é necessário também 

hidratar o cabelo. O sol é responsável pela desidratação do cabelo, uma vez que este perde 

a camada hidrolipídica protetora, ficando frágil e quebradiço. Deste modo, é aconselhado 

o uso de produtos que contrariem este estado, como o óleo da Vichy ® Nutriextra, que 

também é indicado para a hidratação corporal. [62] Um outro produto que também poderá 

ser interessante sugerir neste seguimento é a água termal (Eau Thermale Avène ®), que 

irá contribuir para um maior equilíbrio da pele ao longo do dia, uma vez que possui 

propriedades calmantes e anti-irritantes comprovadas, proporcionando uma sensação de 

proteção duradoura (Tabela 12). [63]  

 Relativamente a outros cuidados a ter, é importante que o farmacêutico reforce a 

importância da proteção contra o sol, a reaplicação frequente do protetor solar depois de 

transpirar, nadar ou secar-se com a toalha e o correto horário para a exposição solar. [61] 
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Tabela 13 – Sugestão de produtos: Picadas de Insetos 

 

Produtos Sugestão de Produtos 

  Previpiq ® 

Fenistil ®, SOS Pele ®,  

Caladryl ®, Restal ® 

Barral DermaProtect ® Anti-Prurido, 

Uriage ® Pruriced  

 
NOSA ® Pulseiras, Stop-Melgas ® 

Pulseira Click-Clack 

 Radafarm ® Difusor Anti-Mosquitos  

 

Ainda durante a época de Verão, um dos produtos sazonais mais procurados pelos 

utentes são os produtos para picadas de insetos. São vários os utentes, principalmente 

turistas, que nesta época de calor procuram os cremes e geles que aliviem a comichão e 

a inflamação que a picada dos insetos deixa. Deste modo, a FN possui diversas alternativas 

à resolução deste problema, como o Fenistil ®, SOS Pele ®, Caladryl ®, Restal ®. Desde 

formulações à base de plantas até substâncias ativas pertencentes aos anti-histamínicos, 

todos os produtos são adequados à resolução do prurido e da irritação da pele causada 

pelo mosquito. No caso da picada, se a comichão for intensa, poderá ser também 

aconselhado um creme específico para o prurido, como o Barral DermaProtect ® Anti-

Prurido e o Uriage ® Pruriced.  

O farmacêutico deverá também aconselhar outros produtos que poderão evitar esta 

situação, como os repelentes. Existem diferentes variedades, tanto de origem natural como 

sintética. No primeiro caso, os repelentes são normalmente compostos por óleo essencial 

de Citronela de java, constituinte de uma planta com capacidade de repelir diferentes 

insetos (Stop-Melgas ® Pulseira Click-Clack). No segundo caso, uma substância química 

que produz este efeito é N,N-dietil-m-toluamida (DEET), presente também em diversos 

repelentes (Previpiq ®). Estes produtos devem ser aplicados nas zonas expostas do corpo, 

assim como na roupa, na dose e período recomendado. É necessário ter cuidado com os 

olhos e a boca e lavar sempre as mãos após as aplicações. [64] No caso das crianças, 

pode ainda ser sugerido um tipo de repelente diferente do habitual, em forma de pulseira, 

mais agradável e atrativo para a criança, não estando o produto em contacto direto com a 

pele. (Stop-Melgas ® Pulseira Click-Clack, NOSA ® Pulseiras). A FN possui ainda outras 

opções, como o Radafarm ® Difusor Anti-Mosquitos, que utiliza os ultra-sons para eliminar 

os insetos, não recorrendo ao uso de inseticidas (Tabela 13).  
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3.2. Inserção da informação no Sifarma 2000 

Depois de recolhida toda a informação e da execução das tabelas, foi necessário a 

inserção dos produtos no Sifarma 2000, da seguinte forma: 

1. Acede-se ao Sifarma normalmente (Figura 1). De seguida, entra-se no divisor 

“Produtos”, seleciona-se “Sugestão de Produtos” e “Manutenção” (Figura 2). 

2. Vamos ter acesso a um painel (Figura 3) que nos indica as sugestões de 

produtos já efetuadas e onde poderemos fazer novas, na opção “Inserir Novo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Apresentação do Sifarma 

Figura 2: Sugestão de Produtos 

Figura 3: Gestão das Sugestões 
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3. De seguida, passamos ao processo de criação da Sugestão de produtos 

(Figura 4) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. Aqui, o processo inicia-se pelo preenchimento de uma série de dados como 

o nome da sugestão, uma possível descrição sobre o tipo de Cross-Selling e a data de 

início e fim. Tem também a opção do tipo de Sugestão, que poderá ser através de uma 

troca entre o produto que originará a sugestão e a própria sugestão ou então a adição da 

sugestão ao produto inicial. Esta última foi a escolhida. (Figura 5.) Posteriormente procede-

se à escolha dos produtos que vão originar a sugestão e, assim, permitir o Cross-Selling 

(Figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Criação de Sugestões de Produtos 

Figura 5: Criação de Sugestão: Cabeçalho 
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5. Após a escolha e inserção dos produtos que desejamos que originem a 

sugestão, passa-se para a segunda parte, onde vamos inserir os produtos que irão ser 

sugeridos (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Finalizando o processo da escolha dos produtos que vão originar a sugestão 

e dos produtos a serem sugeridos, encerra-se o processo, através da salvação dos dados 

(Figura 8). 

 

 

 

 

Figura 7: Produtos Sugeridos 

Figura 6: Criação de Sugestão 
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4. Conclusão 

Está então terminado o processo que ajudará a realizar o Cross-Selling na FN. É um 

processo simples, rápido e muito fácil de ser executado. Assim, aquando de uma venda, 

ao passar um determinado produto, como por exemplo o Antigrippine ®, no leitor ótico, irá 

surgir de imediato um quadro com produtos como o VitaCê ®, BioActico ® Se/Zn, Rhinomer 

® e Vibrocil ® que poderão ser sugeridos aos utente como forma de terapia complementar. 

Isto irá beneficiar o utente, uma vez que sairá da farmácia com um tratamento muito mais 

completo, assim como a farmácia que consegue aumentar as vendas.  

  

Conclusão 

Estes seis meses na Farmácia Nelsina permitiram-me culminar da melhor forma 

possível o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Aprendi a importância de ser 

farmacêutico na comunidade, lidar com as diferentes situações diárias que surgem, os 

diferentes tipos de utentes, o aconselhar da melhor maneira possível, o estar disposta a 

ajudar sempre que necessário e muito mais, com uma equipa fantástica e muito prestável. 

Este relatório é fruto de seis meses de trabalho e empenho para me tornar numa 

melhor profissional de saúde. Tanto a nível do contacto e relacionamento com o utente, 

como em relação a tudo o resto que a farmácia envolve, tal como receituário, gestão dos 

produtos e o saber estar numa equipa de trabalho. Demonstra também a concretização e 

aplicação dos conceitos teóricos aprendidos ao longo de 5 anos de curso.  

É, então, fundamental e de extrema importância o estágio em farmácia comunitária, 

de forma a nos tornarmos em farmacêuticos completos e de excelência.  

 

 

Figura 8: Produtos Sugeridos 
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Anexo 1 – Fachada da Farmácia Nelsina 

Anexo 2 – Agrupamento de produtos (Cross-Selling) 
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Anexo 3 – Fatura da COOPROFAR ® 

Anexo 4 - Modelo de receita eletrónica renovável (Portaria n.º 198/2011 - 

Diário da República eletrónico, consultado a 13/08/2014) 
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Anexo 5 - Modelo de receita eletrónica não renovável (Portaria n.º 198/2011 

- Diário da República eletrónico, consultado a 13/08/2014) 

Anexo 6 - Modelo de manual (Portaria n.º 198/2011 - Diário da República 

eletrónico, consultado a 13/08/2014) 


