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INTRODUÇÃO

"A experiência é uma professora severa: primeiro ela aplica a prova e somente
depois vem a lição."
Vernon Law

Durante 5 anos de estudos neste Mestrado Integrado em Ciências
Farmacêuticas, aprendi as bases teóricas para aplicar no contexto do dia a dia
desta profissão. Porém, nada se compara ao estímulo dado pela experiência de
um estágio, onde se colocam à prova muitas das capacidades necessárias
aprendidas, incluindo as sociais e humanas.

O papel do farmacêutico é de extremo relevo principalmente na promoção
e intervenção para a saúde. Dada a sua proximidade com as variadas situações
e anseios dos seus clientes, é necessário incentivar a uma formação de
qualidade e disponibilidade.

Além das relações humanas, é igualmente importante um sólido
conhecimento na organização e gestão de uma farmácia. Um farmacêutico é um
profissional que necessita de estar enquadrado com os preceitos legais de
exercício da profissão, de forma a poder atuar em conformidade e consciência.

Este relatório visa a transmitir a experiência e conhecimentos adquiridos
durante estes 6 meses de estágio, com tarefas por mim observadas e efetuadas,
no ambiente de farmácia de oficina.
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CAPÍTULO 1. CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL DA FARMÁCIA
NARCISA C. DIAS
1.1. A Farmácia Narcisa C. Dias
A Farmácia Narcisa C. Dias foi fundada em novembro de 2003, tendo
como proprietária e diretora técnica a Dra. Narcisa Maria Oliveira Carvalho Dias.
1.2. Localização geográfica e espaço físico exterior
A Farmácia Narcisa C. Dias localiza-se numa zona semi-urbana, no nº 66
da Avenida do Redondelo, na freguesia de Santo Estevão de Penso, no distrito
de Braga. Próximo desta, encontra-se um Centro de Saúde, uma Clínica MédicoDentária e outros estabelecimentos comerciais.
No seu espaço exterior, e de acordo a lei vigente, encontra-se de forma
visível na fachada do vidro da mesma, as informações relativas ao nome da
diretora técnica, horário de funcionamento, farmácias de turno no município bem
como os serviços farmacêuticos prestados e respetivo preçário e a indicação de
"proibido fumar". Além disso, dispõe do símbolo "cruz verde" e da inscrição
"Farmácia Narcisa C. Dias" em baixo do mesmo.[1]A montra em vidro divulga
produtos farmacêuticos e é renovada regularmente, de acordo com a época do
ano e outros critérios.
1.3. Horário de funcionamento
A farmácia encontra-se em funcionamentos das 9H às 20H de segunda a
sexta e aos sábados das 9H-13H e das 15H-19H, cumprindo como Decreto-Lei
7/2011, de 10 de janeiro.[2]A Farmácia Narcisa C. Dias não efetua serviço
permanente, disponibilidade nem de reforço.
1.4. Espaço físico interior
A farmácia possui espaços físicos interiores diferenciados, tal como o
disposto no Decreto-Lei 307/2007, de 31 de agosto[1]:
1.4.1. Sala de atendimento ao público
Esta zona é constituída por dois balcões de atendimento, duas cadeiras
de descanso e lineares externos ao balcão, onde estão expostos os PCHC,
produtos de higiene oral, puericultura e capilares. A área de lineares atrás do
balcão está reservada para alguns MNSRM, dispositivos médicos e produtos
sazonais. Existe ainda um balcão de exposição (gôndola), onde se elaboram
montras constituídas por produtos que se pretendem divulgar. Além disso,
2
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dispõe de uma balança eletrónica para pesar pessoas, um contentor do
VALORMED, referência à existência de um livro de reclamações e de um
sistema de videovigilância.
1.4.2. Biblioteca/Escritório
É neste local que se efetua a conferência de receituário, se recebem
delegados comerciais e se encontram arquivados todos os dados burocráticos
(para gestão, administração e contabilidade da farmácia) bem como a restante
bibliografia (cf. Capítulo 2).
1.4.3. Zona de receção e realização de encomendas
Neste local, dispõe-se de um balcão com um computador ligado às
impressoras e um modem para comunicação com os fornecedores; um leitor
ótico, uma impressora de código de barras e outra de folhas A4 e telefones
comunicáveis com os restantes terminais existentes na farmácia; armários onde
se guardam os dossiês contendo documentos relacionados com fornecedores e
encomendas, numericamente organizados. É nesta zona que se encontra o
frigorífico (com uma temperatura de 2-8ºC, verificada e automaticamente
registada de forma periódica), onde são conservados os medicamentos com
condições especiais de conservação.
1.4.4. Laboratório
Esta zona de manipulação dispõe das matérias primas e do equipamento
mínimo obrigatório definido por lei para a execução de manipulados. [3] Existe um
armário onde se guardam as matérias-primas, organizadas segundo uma
numeração interna da farmácia e num armário lateral, o FGP e dossiês de
manipulados anteriores, para uma mais rápida consulta no momento da
manipulação. Na bancada, encontram-se duas balanças (semi-analítica e
analítica), um dispositivo de mistura (Unguator) e uma torneira.
1.4.5. Armazém
Esta é a zona onde se guardam os medicamentos e OTC's. Está dividido
em duas zonas: uma mais próxima da sala de atendimento (com gavetas
deslizáveis e lineares) e outra na retaguarda da farmácia. Nas gavetas
deslizáveis encontram-se os medicamentos separados por forma farmacêutica e
organizados segundo a DCI: formas farmacêuticas (f.f.) líquidas orais (xaropes e
suspensões), f.f. granuladas, f.f. líquidas para uso externo (loções e aerossóis),
medicamentos para preparação de exames, colutórios, f.f. sólidas orais
3

Farmácia Narcisa C. Dias
Relatório de Estágio Curricular em Farmácia Comunitária
(comprimidos e cápsulas), colírios e pomadas oftálmicas, gotas (uso nasal e
auricular), inaladores, produtos do protocolo da diabetes, f.f. de administração
retal e vaginal (comprimidos vaginais, enemas, óvulos, supositórios) e injetáveis.
Os cremes, geles e pomadas encontram-se nos lineares em frente às gavetas
deslizáveis, ordenadas por ordem alfabética. O armazém que se encontra na
retaguarda, é constituído por lineares onde estão armazenados os restantes
medicamentos e OTC's em maior quantidade, produtos utilizados sazonalmente,
entre outros. Este está organizado segundo secções farmacoterapêuticas.
1.4.6. Consultório farmacêutico
É neste consultório que são prestados os diversos cuidados de saúde
farmacêuticos (cf. secções 7.3. e 7.4.). Além disso, torna-se um local ideal para
que o utente comunique mais facilmente com o farmacêutico, de forma mais
confidencial, permitindo um atendimento mais personalizado.
1.4.7. Instalações sanitárias
Local que permite acesso a funcionários e clientes da farmácia.
1.5. Recursos Humanos
O quadro de recursos humanos da Farmácia Narcisa C. Dias é
assegurado por 4 farmacêuticos e uma assistente de serviços gerais: Dra.
Narcisa Dias (Diretora Técnica), Dr. Rui Ferreira (Farmacêutico Substituto), Dra
Gabriela Louro (Farmacêutica Substituta), Dra. Magda Aguiar (Farmacêutica
Substituta) e Fátima Ferreira (Assistente de Serviços Gerais). Desta forma,
corresponde e excede o disposto em lei.[1]
Todos os elementos deste quadro, bem como os estagiários, usam bata e
são portadores de um cartão identificativo, contendo o nome, fotografia e título
profissional, de acordo a legislação.[1].

CAPÍTULO 2. BIBLIOTECA E FONTES DE INFORMAÇÃO
A Farmácia Narcisa C. Dias dispõe de um conjunto de bibliografia que lhe
permite fazer face às necessidades de informação internas ou quando solicitadas
pelos seus utentes. De facto, o farmacêutico tem o dever ser se atualizar
cientificamente de forma a possuir e disponibilizar informação profissional de
qualidade.
Desta forma, esta farmácia possui toda a bibliografia obrigatória:
Formulário Galénico Nacional, Regimento Geral de Preços e Manipulações 4
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Disposições Gerais, Código de Ética da Ordem dos Farmacêuticos, Estatutos da
Ordem

dos

Farmacêuticos,

Farmacopeia

Portuguesa

VIII

e respetivos

suplementos, Índice Nacional Terapêutico, Mapa Terapêutico, Simposium
Terapêutico, Prontuário Terapêutico, IndexMerck, Martindale, bem como outra
bibliografia temática de interesse.
Existem também fontes de informação confiáveis e de relevo a nível
informático e externas à farmácia que a mesma também utiliza permitindo um
rápido acesso. Entre eles destacam-se sites como o INFARMED®, Epocrates®,
Medscape - Drug Interaction Checker®, ANF®, CIM® e o LEF®.

CAPÍTULO 3. SISTEMA INFORMÁTICO
A existência de um sistema informático numa farmácia é crucial para a
otimização da sua gestão. O sistema que é utilizado na Farmácia Narcisa C.
Dias é o Sifarma2000®;este permite uma gestão eficaz das encomendas e
devoluções, controlo de prazos de validade, atualização de preços, receituário,
contabilidade e fornece também informação científica acerca dos medicamentos.
Além disso, esta farmácia possui também o programa clínico PharmCare®, ideal
para realizar o acompanhamento farmacoterapêutico dos doentes (cf. secção
7.3.).

CAPÍTULO 4. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO NA FARMÁCIA
O farmacêutico, além das responsabilidades de atendimento ao público,
tem a necessidade de saber fazer uma correta gestão financeira da farmácia.
Isso implica investir na sua formação e fazer uma adequação da gestão dos
stocks de acordo com o perfil de vendas, as necessidades da população alvo,
sazonalidade de produtos, hábitos de prescrição, vantagens comerciais e
financeiras,

campanhas

de

publicidade

e

capacidade

do

armazém.

Pontualmente, verificam-se erros de stock, necessitando de serem corrigidos
imediatamente, de forma a não interferirem com a gestão das encomendas. Para
otimizar essa gestão, é necessário fazer uma criteriosa avaliação dos
fornecedores bem como o estabelecimento de stocks mínimos e máximos para
cada produto. Com o Sifarma2000®, é possível fazer uma atualização dos stocks
na ficha de cada produto, permitindo que se gere uma proposta de encomenda
automática sempre que se atinja o stock mínimo; a visualização de um gráfico
com as vendas mensais de cada um e as condições comerciais de acordo com o
5
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fornecedor, auxilia o farmacêutico na interpretação e validação dessas
propostas, fazendo uma relação favorável de stock-custo.
De forma a garantir a oportunidade de venda aos clientes, as farmácias
devem ter disponíveis no mínimo três medicamentos com a mesma substância
ativa, forma farmacêutica e dosagem, entre os cinco com preços mais baixos de
cada grupo homogéneo.[4]

4.1. Critérios de seleção de fornecedores
As encomendas de medicamentos e outros produtos de saúde podem ser
realizadas de duas formas: diretamente aos laboratórios ou via armazenistas por
grosso/cooperativas de distribuição. Os critérios de seleção dos fornecedores
devem basear-se nas vantagens comerciais e financeiras que apresentam,
bonificações, regularizações de créditos e devoluções, variedade de produtos e
resposta em tempo útil a pedidos urgentes. Os principais armazenistas da
Farmácia Narcisa C. Dias são a Cofanor, A. Sousa e Cooprofar. Estes
asseguram as necessidades diárias da farmácia, com a possibilidade de uma
resolução rápida de problemas via telefone e facilidades de devolução,
pagamentos e execução de encomendas (através do Sifarma2000®).
As encomendas realizadas diretamente aos laboratórios são vantajosas
nas situações em que se pretendem adquirir grandes quantidades de
medicamentos ou OTC's, devido bonificações e/ou descontos. Por outro lado,
existe a perda das condições financeiras em relação aos armazenistas, com
maior dificuldade nas devoluções e maior burocracia.
Quando os fornecedores não possuem os medicamentos, a Farmácia
Narcisa C. Dias recorre a outras farmácias, pelo método de empréstimo,
podendo disponibilizar o medicamento caso estas o tenham em stock. Todos os
movimentos de empréstimo são detalhadamente registados em impressos
próprios. (cf. anexo 1)
4.1.1. Execução de encomendas
A execução de encomendas é um ponto crucial na organização e gestão
de uma farmácia. O Sifarma2000® é uma ferramenta de extrema utilidade para o
exercício dessas tarefas. Sempre que este sistema gera uma encomenda, esta
por definição, vai para a Cofanor. Aqui, o farmacêutico depois de a analisar,
pode distribuí-la pelos diferentes fornecedores (armazenistas).

6
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Este programa informático auxilia na elaboração de uma encomenda
direta permitindo obter uma listagem do histórico de vendas (mensais) e do stock
dos produtos pretendidos, selecionando-os por detentor de AIM. Desta forma,
depois de analisar as necessidades dos mesmos, selecionam-se aqueles que se
pretendem encomendar e registam-se em impresso próprio (cf. anexo 2),
podendo ser enviado por fax ou transmitido por via telefónica. Além disso, este
tipo de encomendas também pode ser realizada com a presença de um
delegado na farmácia.
Durante o atendimento são ainda efetuadas encomendas pontuais pelo
telefone aos armazenistas, de modo a satisfazer as necessidades dos utentes,
quando os produtos desejados não se encontram disponíveis no stock da
farmácia. Se o medicamento não estiver disponível, a farmácia utiliza um
impresso (cf. anexo 3) onde é registado o nome e contacto do cliente e assim
que o produto chegue à farmácia, este é contactado.
4.2. Receção de encomendas
Quando as encomendas chegam à farmácia, vêm acompanhadas das
faturas e/ou guias de remessa (em duplicado), estando dentro de banheiras ou
em caixotes de cartão. Os produtos que necessitam de acondicionamento no
frio, devem ser rececionados em primeiro lugar. Quando tal não seja possível,
devem ser colocados imediatamente de lado no frigorífico. Através do
Sifarma2000®, é dada a entrada das encomendas, introduzindo-se o número de
fatura e o total faturado (que terá de coincidir com o total final dado pelo
sistema); procede-se à leitura ótica do código de barras de cada produto,
conferindo-se em simultâneo a quantidade, PIC, prazo de validade (quando o
stock do produtos está a zero ou o PV inscrito é inferior ao dos que estão na
farmácia, deve acertar-se), aspeto exterior das embalagens, PVF, dosagem,
forma farmacêutica e nome comercial.
Para os MNSRM e OTC's, o PVP é calculado através de margens
definidas pela farmácia de acordo com o tipo de produtos, também com o auxílio
do sistema informático. Estes são designados de "produtos de marcação". O
Sifarma2000® calcula automaticamente os preços, sendo apenas necessário
introduzir o preço de custo e a margem de comercialização da farmácia, em
percentagem, atendendo ao valor do IVA (23%, 13% ou 6%); após a receção,
são impressas e coladas nos produtos as etiquetas com o respectivo preço.
No final da receção da encomenda, os produtos aprovados são colocados
num "cesto de produtos aprovados" para posteriormente serem armazenados.
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Os produtos esgotados são transferidos para outro fornecedor, reportando a sua
falta ao INFARMED. I.P. via modem; a fatura é conferida, datada, rubricada e
arquivada pelo operador. O original das faturas é colocado num local próprio
para ser enviado para a contabilidade. Confirmam-se ainda os pedidos feitos
para resposta a clientes específicos, colocando-os de lado. Após cada receção,
é registado o seu estado de entrega; caso se verifique alguma não conformidade
nas encomendas, é registada num documento próprio. Posteriormente, faz-se
um avaliação destes registos, reportando o nosso feedback aos fornecedores de
forma a estimular e/ou alertar para a sua qualidade de serviços.
Quinzenalmente ou mensalmente, conforme os fornecedores, é enviada
uma fatura resumo com todos os débitos e o valor total a pagar. Esta é conferida
por comparação com as faturas diárias guardadas, e o pagamento é depois
efetuado de acordo com os termos do contrato com o respetivo fornecedor.
4.3. Condições de armazenamento das existências
O armazenamento das existências está preconizado no manual das Boas
Práticas Farmacêuticas para Farmácia Comunitária[5]. A sua arrumação é
realizada de acordo com o prazo de validade (FEFO – First Expired - First Out)
ou, no caso de produtos que não apresentem prazo de validade, de acordo com
a ordem de chegada (FIFO – First In - First Out). É necessário assegurar que as
condições de iluminação, temperatura e humidade respeitem as exigências
específicas dos medicamentos; para isso, fazem-se diariamente medições com
um termohigrómetro, registando os valores observados.
4.4. Controlo das Validades
É função e dever do farmacêutico avaliar e atualizar as validades das
existências na farmácia. O prazo de validade é atualizado aquando da receção
das encomendas assim como periodicamente; mensalmente é impressa uma
lista dos medicamentos cujo prazo de validade está próximo do fim. Na Farmácia
Narcisa C. Dias a recolha procede-se da seguinte forma: medicamentos
veterinários medicamentos - 4 meses antes; medicamentos e produtos do
protocolo da diabetes - 6 meses antes; restantes medicamentos - 3 meses antes.
Estes produtos são devolvidos ao respetivo fornecedor que pode trocá-los por
outros de PV mais alargado ou pela emissão de uma nota de crédito.
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4.5. Gestão de devoluções
A devolução de medicamentos e outros produtos pode ser necessária por
diversos

motivos:

prazo

de

validade

expirado,

produto

recebido

não

encomendado, em quantidade superior ou diferente da encomendada, ordem de
retirada dos produtos do mercado pelo INFARMED/fabricante do produto,
embalagem danificada, entre outros.
É através do Sifarma2000® que se procede à devolução dos produtos.
Elabora-se uma nota de devolução em triplicado (uma para a farmácia, outra
para o fornecedor e uma para a contabilidade), introduzindo-se o motivo e a
fatura correspondente. Se o fornecedor aceitar a devolução, poderá trocar por
outro produto ou enviar à farmácia uma nota de crédito relativa ao produto
(procedendo-se posteriormente à sua regularização). Se a devolução não é
aceite, a farmácia analisa os motivos e em último caso o produto é integrado
contabilisticamente nas quebras do ano civil.
4.6. Sistema de Gestão e Qualidade (SGQ)
Para garantir a melhoria contínua dos serviços farmacêuticos prestados é
necessário existirem normas e um sólido sistema de gestão e qualidade
implementado.[1] A Farmácia Narcisa C. Dias, criou um SGQ, de acordo com a
Norma NP EN ISO 9001 e o Manual de Boas Práticas de Farmácia,
empenhando-se diariamente na gestão da sua qualidade com eficácia. Obteve a
27 de julho de 2008, a dupla certificação pela APCER, sendo um
reconhecimento e estímulo ao trabalho desenvolvido. Apesar das auditorias
externas terem sido temporariamente suspensas, devido à necessidade de
contenção de custos impostas pela crise económica que assola o país, a
Farmácia Narcisa C. Dias continuou a desenvolver esse sistema, criando, a nível
interno procedimentos adaptativos.
Cada tipo de procedimento (instruções de trabalho, oportunidades de
melhoria, etc.) é alvo de registo, estando esses documentos organizados num
dossier. Existem três tipos de procedimentos: identificação de processos
técnicos (PT), isto é, aqueles que estão diretamente relacionados com o contacto
com o doente (cf. anexo 4a); Identificação de processos de suporte (PS):
referem-se ao backoffice da farmácia e suportam os processos técnicos (cf.
anexo 4b) e Instruções de trabalho (IT): informações de como proceder para a
realização de determinadas tarefas na farmácia (cf. anexo 4c).
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Durante o estágio tive a possibilidade de rececionar encomendas, gerir
devoluções, fazer correções de stock, controlo de validade e realizar propostas
de encomendas, quer para fornecedores diários quer para laboratórios, sendo
sempre supervisionada por um farmacêutico.

CAPÍTULO 5. CLASSIFICAÇÃO

DOS PRODUTOS EXISTENTES NA FARMÁCIA,

DEFINIÇÕES E QUADRO LEGAL APLICÁVEL

É necessário que o farmacêutico esteja enquadrado com as definições
legais

a que estão sujeitos os medicamentos e produtos que dispensa ao

público. De acordo com o artigo 33º do Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de
agosto, as farmácias podem fornecer os seguintes produtos: medicamentos,
substâncias

medicamentosas,

medicamentos

e

produtos

veterinários,

medicamentos e produtos homeopáticos, produtos naturais, dispositivos
médicos, suplementos alimentares e produtos de alimentação especial, produtos
fitoterapêuticos, PCHC, e artigos de puericultura e de conforto.[1]
5.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica
De acordo com o artigo 114º do Estatuto do Medicamento (Decreto-lei nº
176/2006, de 30 de Agosto)os MSRM são todos aqueles que preenchem, pelo
menos, uma das seguintes condições: são suscetíveis de 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 sejam
utilizados com frequência em quantidade considerável para fins diferentes
daqueles a que se destinam; que contenham substâncias, ou preparações à
base dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas seja indispensável
aprofundar; sejam prescritos pelo médico para serem administrados por via
parentérica.
Este tipo de medicamentos só pode ser vendido nas Farmácias mediante
a apresentação de uma receita médica válida.[6]
5.1.2. Protocolo no âmbito da diabetes
Os produtos destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus têm que ser
prescritos isoladamente, ou seja, a receita médica não pode conter outros
medicamentos/produtos. A prescrição destes produtos segue as mesmas regras
que os medicamentos, nomeadamente no que respeita ao número de
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embalagens por receita. Estes produtos não podem ser substituídos na
farmácia.[7]
5.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica e Automedicação
De acordo com o artigo 115º do Estatuto do Medicamento[6], estes
medicamentos não preenchem qualquer das condições previstas para os MSRM,
não sendo comparticipáveis, salvo nos casos previstos na legislação que define
o regime de comparticipação do Estado no preço dos medicamentos.
Na automedicação, o utente pode pedir ou não, o aconselhamento
farmacêutico/médico para prevenir, aliviar ou tratar um transtorno menor de
saúde. O Despacho 17690/2007, de 23 de julho, estabelece as situações
passíveis de automedicação.[8]
Quando há o pedido de aconselhamento farmacêutico, é necessário
avaliar de forma consciente a situação. Para isso, colocam-se ao utente as
seguintes questões: quais os sintomas e sinais, a sua intensidade e duração; se
possui algum outro problema de saúde e se toma algum tipo de medicamento ou
produto. Após esta breve anamnese, selecionam-se os produtos que melhor
poderão tratar a sintomatologia tendo em conta o seu risco-benefício; indica-se a
posologia e forma farmacêutica adaptada para o tipo de utente e problema (e.g.
criança vs adulto), advertindo para as precauções e contraindicações do seu
uso, bem como as condições da sua conservação; caso existam, alertar para as
possíveis interações medicamentosas, de forma a fazer um uso racional do
medicamento. A automedicação é uma situação de duração limitada no tempo e,
por isso, não é recomendada a bebés nem a grávidas/amamentar; se a
sintomatologia persistir, o cliente/doente deverá ser encaminhado para um
serviço mais diferenciado.
Durante o estágio, verifiquei que a dispensa destes produtos está
frequentemente associada a situações de cefaleias, diarreia, obstipação, tosse,
dores de garganta, problemas menores da pele (pequenas queimaduras,
alergias), prevenção e tratamento de picadas, entre outros.
5.3. Medicamentos Manipulados
Estes medicamentos são preparados numa farmácia de oficina ou
hospitalar, sob a direta responsabilidade do farmacêutico, apresentando a
vantagem de permitir uma adaptação ao perfil fisiopatológico do doente. Esta
definição engloba dois tipos de medicamentos: os medicamentos manipulados
oficinais e os magistrais:
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▪Medicamentos oficinais: a preparação decorre segundo as indicações
compendiais, de uma farmacopeia ou de um formulário e destina-se à dispensa
para os utentes assistidos pela farmácia ou serviço.
▪Medicamentos magistrais: são preparados pelo farmacêutico segundo
indicações expressas numa receita médica, com determinações específicas a
um doente.[9]
5.3.1. Enquadramento legal
O Decreto-Lei nº 95/2004, de 22 de abril, regula a prescrição e
manipulação de medicamentos manipulados bem como o conjunto de matérias
primas que podem ser usadas para a sua preparação.[10]
O sistema de boas práticas a observar na preparação de medicamentos
manipulados em farmácia hospitalar e de oficina está aprovado em anexo à
Portaria nº 549/2004 de 2 de junho.[11]
A Deliberação nº 1498/2004, de 7 de dezembro[12] estipula o conjunto de
substâncias cuja utilização na preparação e prescrição de medicamentos
manipulados não é permitida.
A Farmácia Narcisa C. Dias apresenta um laboratório acreditado e produz
este tipo de medicamentos com bastante regularidade, sendo uma referência a
nível do distrito de Braga.

5.3.2. Regime geral de preços e comparticipações
A Portaria nº769/2004, de 1 de julho, regulamenta o cálculo do PVP dos
medicamentos manipulados, atendendo-se ao valor das matérias primas,
material de embalagem e rotulagem e honorários da manipulação. O preço é
então calculado da seguinte forma: (valor dos honorários de preparação + valor
das matérias primas + valor dos materiais de embalagem) x 1,3 + IVA. O valor
dos honorários tem por base um valor fixo (F), atualizado automaticamente todos
os anos pelo INE, estando atualmente em 4,87. Por sua vez, o valor das
matérias primas é obtido através do valor de aquisição sem IVA, multiplicado por
um fator que depende da maior unidade em que são usadas: quilograma (1,3),
hectograma (1,6), decagrama (1,9), grama (2,2), decigrama (2,5), centigrama
(2,8). Os preços dos materiais de embalagem são determinados pelo valor de
aquisição sem IVA multiplicado por 1,2.[13]
A lista de medicamentos manipulados comparticipados está aprovada
pelo Despacho nº 18694/2010, estando comparticipados em 30% do seu valor
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pelo SNS. As receitas médicas deste tipo de medicamentos seguem os mesmos
requisitos para a sua validação, mas o medicamento tem de ser prescrito
sozinho.[14]
5.3.3. Equipamento e material de laboratório
A Deliberação nº1500/2004, de 7 de dezembro, aprova a lista de
equipamento mínimo de existência obrigatória para as operações de preparação,
acondicionamento e controlo de medicamentos manipulados.[3] A Farmácia
Narcisa C. Dias dispõe de todo o material e equipamento necessário, acrescido
de material para a segurança do operador durante a manipulação.
5.3.4. Matérias primas
As matérias primas são rececionadas tal como os medicamentos, sendo
acompanhadas do Boletim Analítico/Certificado de Análise em conformidade com
a respetiva monografia e uma ficha de segurança. Posteriormente, faz-se o seu
registo numa ficha de matérias primas, onde se registam as suas especificações
e movimentos (quantidades usadas, qual o manipulado e a quantidade restante).
De acordo com a legislação, matérias primas que podem ser utilizadas
estão inscritas na documentação compendial, Farmacopeia Portuguesa,
Farmacopeia Europeia ou de outros Estados Membros na Convenção Relativa à
elaboração de uma Farmacopeia Europeia.[10] Controlam-se os prazos de
validade mensalmente, retirando-se aqueles cujo prazo expira no mês seguinte.
5.3.5. Regras de manipulação
Após a receção da receita médica, o farmacêutico trata de avaliar
cientificamente a fórmula, verificando se apresenta qualidade e segurança,
garantindo a ausência de interações ou incompatibilidades. Em caso de qualquer
dúvida, quer seja relativa à prescrição, formulação e/ou interpretação, deve-se
contactar

fontes

de

informação

como

o

LEF,

Formulário

Galénico

Português/outros ou o médico prescritor para esclarecimento.
A preparação dos medicamentos manipulados deve ser regida sempre
pelas Boas Práticas de Fabrico.[11] Para cada manipulação, deve colocar-se
touca, luvas, máscara protetora de nariz e boca bem como óculos de proteção e
segurança, limpando-se previamente a área de trabalho. Após a preparação do
manipulado, garante-se a sua estabilidade e qualidade através de testes de
verificação inscritos na literatura. Acondiciona-se o mesmo tendo em conta as
suas propriedades e de acordo com informações compendiais. Preenche-se uma
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ficha de preparação (cf. anexo 5a), onde constam o número do lote atribuído,
forma farmacêutica, quantidade preparada, data da preparação, descrição do
procedimento laboratorial, fontes consultadas bem como os dados da prescrição
(médica ou por indicação farmacêutica); na rotulagem devem contemplar o nome
e fórmula do manipulado, nº do lote, data de preparação, prazo de utilização,
instruções especiais de utilização ("agitar antes de usar", "uso externo" com
fundo vermelho), via de administração, posologia, condições de conservação,
nome do utente e identificação do diretor técnico e farmácia (cf. anexo 5b).[11] O
cálculo do preço do manipulado (cf. anexo 5c) (a Farmácia Narcisa C. Dias
dispõe de uma folha Excel® previamente formatada para o cálculo) é anexado à
ficha de preparação, bem como a receita da prescrição (ou a cópia dela, no caso
de ser comparticipado), a cópia do rótulo e outros cálculos inerentes à
formulação. Esta documentação permanece na farmácia durante 3 anos para
consultas futuras.
5.3.6. Prazos de utilização
O prazo de utilização é determinado de acordo com as matérias primas
utilizadas e com a forma farmacêutica obtida. Corresponde ao intervalo entre o
início da utilização do medicamento e a data a partir da qual já não está
assegurada a sua qualidade. De uma forma geral, não deve exceder os 6 meses
(ou 25% do tempo que resta para expirar o prazo do validade no caso de serem
usados produtos industrializados na sua preparação) para preparações líquidas
não aquosas e preparações sólidas; para preparações líquidas que contem água
será de 14 dias (conservado no frigorífico); para as restantes preparações, será
conforme a duração do tratamento (no máximo de 30 dias). A informação relativa
ao prazo de utilização pode ser consultada no FGP ou no LEF.

Durante o estágio tive a oportunidade de fazer vários manipulados, que
me permitiram desenvolver uma maior celeridade de trabalho e sensibilidade
nesta área.
▪Soluções: sol. oral de citrato de sódio a 10% (Solução de Shohl);
sol.aquosa de banana, sol.aquosa de sulfato de zinco a 1%, sol. hidroalcoólica
de minoxidilo a 2% e a 5%, sol. hidroalcoólica de cloreto de alumínio
hexahidratado a 20% e sol. de hidrato de cloral.
▪Cápsulas: cáps. dedapsona; cáps. de bicarbonato de sódio a 500mg e
cáps de minoxidilo a 2,5mg.

14

Farmácia Narcisa C. Dias
Relatório de Estágio Curricular em Farmácia Comunitária
▪Pomadas:

pom.

dedipropionato

de

betametasona+clotrimazol+gentamicina e pom. de vaselina salicilada a 20%.
▪Mistura de pós: Pó talco+ácidobórico+ácido salicílico.
5.4. Psicotrópicos e Estupefacientes
Os momentos de produção, distribuição, armazenamento, prescrição e
dispensa

de

medicamentos

contendo

substâncias

psicotrópicas

e

estupefacientes, estão sujeitos a um controlo mais rigoroso e legislação especial.
Esta legislação impõe-se dada a ação farmacológica e efeitos secundários
inerentes bem como as situações de uso abusivo dos mesmos.
5.4.1. Enquadramento legal
As substâncias que constituem este tipo de medicamentos estão
descritas nas tabelas I e II anexas ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro.[15]
Qualquer um destes medicamentos, assim como as substâncias referidas no
n.º1 do artigo 86º do Decreto-Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro,[16] têm
de ser individualizadas na prescrição eletrónica, que apresenta a designação
"RE" de receita especial. Na legislação está ainda previsto, em casos
excecionais devidamente identificados na receita, a prescrição médica por via
manual.[4]
5.4.2. Aquisição e Dispensa
Este tipo de medicamentos é requerido da mesma forma que todos os
outros medicamentos e produtos; no entanto, é fornecido separadamente,
juntamente com a sua fatura e requisição especial (original e duplicado); ambas
as folhas são datadas, assinadas e carimbadas pela diretora técnica ou seu
substituto, sendo que a original fica arquivada na farmácia e o duplicado é
remetido para o distribuidor responsável pela entrega. No que respeita ao seu
armazenamento, estes medicamentos devem ser guardados de forma discreta,
em gavetas não identificadas para proteção dos mesmos e segurança da
farmácia.
Aquando da dispensa, o sistema informático obriga ao preenchimento de
um formulário, onde constam o número da receita, identificação do médico
prescritor, identificação do doente e identificação do adquirente (nome, nº cartão
de cidadão/BI ou, se for estrangeiro, do passaporte). Esta informação é essencial
e de envio obrigatório ao INFARMED, I.P.[4,7] No final da dispensa são impressos
dois talões com as referidas informações, sendo um deles agrafado à receita
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para efeitos de faturação e o outro agrafado à cópia da receita. As cópias são
guardadas na farmácia por um período mínimo de três anos, ordenadas por data
de aviamento. As farmácias devem enviar ao INFARMED, I.P., até ao dia 8 do 2º
mês seguinte àquele a que respeite, a lista de todos os medicamentos
estupefacientes e psicotrópicos dispensados bem como as cópias das receitas,
no caso de serem manuais. Trimestralmente, até 15 dias após o termo de cada
trimestre, a farmácia deve enviar ao IINFARMED, I.P. o registo de entradas de
psicotrópicos.
Durante o estágio, tive a oportunidade de fazer a receção e dispensa de
medicamentos estupefacientes e psicotrópicos.

5.5. Produtos Cosméticos e Higiene Corporal
Os PCHC são regulados pelo Decreto-Lei nº 189/2008, de 24 de
setembro; estes são definidos como qualquer substância ou sua mistura,
destinada a ser colocada em contacto com as partes externas do corpo humano
ou com os dentes e mucosas bucais, tendo como objetivo limpá-los, perfumá-los,
modificar o seu aspeto, protege-los, mantê-los em bom estado ou corrigir os
odores corporais.[17]
A sazonalidade de alguns destes produtos leva a que haja uma variação
significativa no seu stock ao longo do ano. A Farmácia Narcisa C. Dias dispõe de
uma variada gama destes produtos adaptada às necessidades da população.
Estes encontram-se na zona de atendimento ao público, em lineares visíveis e
de fácil acesso. Dado que se tratam de produtos com bastantes particularidades,
é essencial que o farmacêutico esteja em constante atualização de
conhecimento para fornecer um aconselhamento adaptado a cada situação.
5.6. Produtos e medicamentos de uso veterinário
Os medicamentos veterinários são um bem público e recursos cruciais
para a defesa da saúde e do bem estar dos animais, assim como para a
proteção da saúde pública; são igualmente um instrumento de salvaguarda das
produções animais. No que respeita aos produtos veterinários, estes abrangem
áreas de promoção do conforto e bem estar do animal, assim como os cuidados
a ter no ambiente onde o animal está inserido.[18]
Este tipo de produtos e medicamentos são frequentemente procurados na
Farmácia Narcisa C. Dias e são principalmente destinados a animais
domésticos/companhia e de criação, sendo os antiparasitários internos e
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externos, antibióticos e anticoncecionais, os mais vendidos. Aquando da
dispensa devem ser fornecidos conselhos, visando o bem estar do animal bem
como a prevenção da transmissão de patologias ao Homem.

5.7. Dispositivos médicos
Entende-se

por

dispositivo

médico,

um

instrumento,

aparelho,

equipamento, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação,
incluindo software usado para fins de diagnóstico ou terapêutica. São destinados
a prevenir, diagnosticar, controlar ou tratar uma doença humana.[19]
Na Farmácia Narcisa C. Dias os mais frequentemente solicitados são:
material de penso (algodão, adesivos, ligaduras, compressas), produtos
ortopédicos (pulsos elásticos e meias de descanso e de compressão), material
higiénico (fraldas, escovas de dentes, fio dentário), coletores de urina,
dispositivos de medição da pressão arterial, seringas e nebulizadores. No ato da
dispensa, o farmacêutico deve fornecer todas as informações necessárias ao
seu correto funcionamento.
5.8. Medicamentos homeopáticos
Segundo o Estatuto do Medicamento, os medicamentos homeopáticos
são obtidos a partir de substâncias denominadas stocks ou matérias-primas
homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito na farmacopeia
europeia, ou na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado
membro, e que pode ter vários princípios.[6] Trata as doenças pela Lei das
Semelhanças: o que causa a doença, será a sua cura, mas em concentrações
infinitesimamente mais pequenas. A Farmácia Narcisa C. Dias dispões de alguns
produtos em stock (e.g. antigripais e anti-eméticos) para responder a solicitações
pontuais dos utentes.
5.9. Produtos fitoterapêuticos
Os produtos fitoterapêuticos são medicamentos tradicionais à base de
plantas; estão definidos e regulados pelo Estatuto do Medicamento, sendo que,
devem obedecer a alguns critérios para serem incorporados nesta classe de
produtos.[6] Estes produtos não sendo totalmente inócuos, o farmacêutico tem o
dever de avaliar a necessidade do mesmo para o utente, certificando-se que não
apresenta qualquer tipo de contraindicação e/ou interações.

17

Farmácia Narcisa C. Dias
Relatório de Estágio Curricular em Farmácia Comunitária
5.10. Produtos para alimentação especial e dietéticos
São géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial que,
pela sua composição, se distinguem dos restantes alimentos consumidos
geralmente. Adequam-se às necessidades nutricionais especiais de alguns
grupos específicos de pessoas, como lactentes ou idosos.
Entre estes produtos salientam-se: as fórmulas para lactentes, fórmulas
de transição ou de crescimento, preparações à base de cereais e alimentos para
bebés; os alimentos destinados a serem usados em dietas de restrição calórica
para redução do peso, e ainda os destinados a fins medicinais específicos.[20,21,22]
Na Farmácia Narcisa C. Dias todos eles estão à disposição dos utentes,
necessitando sempre de uma avaliação criteriosa das suas reais necessidades.
5.11. Produtos de puericultura
É na farmácia que frequentemente as pré e recém mamãs pretendem
orientação profissional qualificada. A Farmácia Narcisa C. Dias disponibiliza
produtos anti-estrias, cintas, cuecas descartáveis, protetores de mamilo, bombas
extratoras de leite, chupetas, biberões, fraldas, produtos dermocosméticos de
várias gamas, entre outros, permitindo assim, satisfazer as suas necessidades.

CAPÍTULO 6. DISPENSA DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA
6.1. Prescrição Médica
Com a Portaria nº 198/2011, de 18 de maio,[23] posteriormente revogada
pela Portaria nº 137-A/2012, de 11 de maio[4], implementou-se a regra de
prescrição eletrónica; o seu objetivo é a desmaterialização da receita a médio
prazo. Por enquanto, visam os modelos de receita manual (cf. anexo 6a) e
eletrónica, sendo a primeira utilizada apenas nas seguintes exceções: a) falência
do sistema informático; b) inadaptação fundamentada do prescritor (previamente
validada pela Ordem profissional); c) prescrição ao domicílio; d) prescrição de
um máximo de 40 receitas/mês.[4] Na dispensa, o utente deve ser informado
sobre o medicamento que apresente o preço mais baixo, visando o seu direito de
opção com uma assinatura no verso da receita. A publicação da Lei nº 11/2012,
de 8 de março,[25] veio ajudar a que, no futuro, se desmaterialize completamente
a receita médica, possibilitando uma maior liberdade do utente em relação à
escolha dos medicamentos e gestão dos seus encargos financeiros.
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6.1.1. Modelo de receita médica
Desde 1 de abril de 2012, está em vigor o novo modelo de receita
médica, publicado pelo Despacho 15700/2012, de 12 de dezembro (cf. anexo
6b). [25] Com a introdução deste novo modelo, foi alterado o modelo de impressão
no verso da receita e o utente passou a assinar apenas uma vez: se um ou mais
medicamentos dispensados apresentar um PVP superior ao PVP5, no verso da
receita, é impressa a designação “Exerci o direito de opção para o medicamento
com o preço superior ao 5º mais barato.”. Se todos os medicamentos
dispensados tiverem um PVP menor ou igual ao PVP5, a designação é “não
exerci o direito de opção”. Para a situação em que a receita apenas contém um
medicamento prescrito com a exceção c) continuidade de tratamento superior a
28 dias, no verso da receita é impresso “Exerci o direito de opção por
medicamento mais barato que o prescrito para continuidade de terapêutica de
tratamento superior a 28 dias”. Quando todos os medicamentos dispensados não
possuírem grupo homogéneo não é impressa qualquer frase relativa ao direito de
opção.[25] No ato da dispensação, sempre que exista na receita referencia a esta
informação, têm de ser assinaladas no sistema informático aquando da
passagem do código dos medicamentos.
6.1.2. Regras de prescrição
A Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio,[4] implementou novas regras de
prescrição medicamentos. De acordo com o artigo 5º da Portaria supracitada, a
prescrição de um medicamento inclui obrigatoriamente a respetiva DCI da
substância ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a
posologia; em cada receita médica podem ser prescritos até quatro
medicamentos distintos, não podendo, o número total de embalagens prescritas
ultrapassar o limite de duas por medicamento, nem o total de quatro
embalagens, exceto quando são doses unitárias, não podendo exceder o total de
quatro embalagens por receita; a prescrição de medicamentos contendo uma
substância classificada como estupefaciente ou psicotrópica não pode constar da
receita onde sejam prescritos outros medicamentos. A receita eletrónica pode
ser renovável ou não: no primeiro caso, pode conter até três vias, com o prazo
de validade de seis meses para cada uma; no caso de não ser renovável, esta é
válida pelo prazo de 30 dias a contar da data da sua emissão; as receitas
manuais não são renováveis e as vinhetas justapostas do local de prescrição
variam de acordo com o regime de comparticipação do utente: verde para os
abrangidos pelo RECM e azul para os de regime geral.
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O artigo 6º da mesma portaria, incide sobre a prescrição de
medicamentos

comparticipados.

Esta,

excecionalmente,

pode

incluir

a

denominação comercial do medicamento, por marca ou indicação do nome do
titular da AIM, nas duas seguintes situações: prescrição de medicamento com
substância ativa para a qual não exista medicamento genérico comparticipado ou
para a qual só exista original de marca ou quando existam justificações técnicas
por parte do prescritor. Estas justificações podem ser: a) medicamento com
margem ou índice terapêutico estreito (levotiroxina, tacrolímus e ciclosporina); b)
suspeita, previamente reportada ao INFARMED, de intolerância ou reação
adversa a um medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado por
outra denominação comercial e c) medicamento destinado a assegurar a
continuidade de um tratamento com duração estimada superior a 28 dias. Estas
exceções têm de ser assinaladas pelo prescritor em local próprio da receita,
associadas ainda às menções “reação adversa prévia” e “continuidade de
tratamento superior a 28 dias” nas alíneas b) e c),respetivamente.
A 1 de agosto do presente ano, foram novamente alteradas as regras de
prescrição, de acordo com o Ofício Circular nº 2805/2013, da ANF:[26] as
prescrições excecionais por marca ou titular de AIM, até agora só validadas se
individualmente prescritas, deixam de ser obrigatoriamente individualizadas em
receita médica. Isto significa que caso se encontrem duas exceções (e.g.
justificação técnica a) e b)) na mesma receita, o utente não poderá optar.
6.2. Regimes de comparticipação de medicamentos
Dentro dos MSRM, existem os comparticipados e não comparticipados. A
principal entidade comparticipante (organismo) e que abrange o maior número
de utentes é o SNS. Existem, porém, uma minoria de utentes que beneficia de
complementaridade, isto é, possuem uma comparticipação simultânea de dois
organismos; estes subsistemas de saúde (ADSE, SAMS, ADM, CGD, entre
outros) são fruto de acordos com a ANF, sendo esta mediadora na faturação e
pagamento à farmácia. Para estes casos, é necessário tirar uma fotocópia da
receita médica (onde serão impressos também os documentos de faturação
daquele organismo) e do cartão para comprovação de complementaridade do
utente, ficando os originais para a faturação do sistema principal e as cópias
para a faturação do subsistema. Contudo, segundo o Ofício Circular
nº1177/2013, da ANF[27] a partir do dia 1 de abril do presente ano, os encargos
das entidades públicas com medicamentos – ADSE, ADM, SAD-PSP e SADGNR migraram para o SNS.
20

Farmácia Narcisa C. Dias
Relatório de Estágio Curricular em Farmácia Comunitária
A comparticipação dos medicamentos pelo SNS pode ser feita através de
um regime geral ou de um regime especial.
Para o regime geral, o Estado paga uma percentagem do preço dos
medicamentos, que podem ser definidos em escalões, de acordo com a
classificação farmacoterapêutica: escalão A - 90%, escalão B - 69%, escalão C 37% e escalão D - 15%.[7]
No que respeita ao regime especial, este contempla:
▪ Patologias ou grupos especiais de doentes: a comparticipação é definida
por despacho do Ministro da Saúde, tendo diferentes categorias conforme as
entidades que os prescrevem ou dispensam. Porém, estes regimes são restritos
a determinadas indicações terapêuticas pelo que o prescritor deve mencionar na
receita a portaria ou despacho em causa (cf. anexo 7).[28]
▪ Beneficiários: caso

apresentem um rendimento total anual que não

ultrapasse 14 vezes o salário mínimo nacional ou 14 vezes o valor do indexante
dos apoios sociais em vigor. A comparticipação no valor dos medicamentos do
escalão A é acrescida 5% e na dos escalões B, C e D, adicionada 15%.Para os
medicamentos cujos PVP sejam iguais ou inferiores ao PVP5 do grupo
homogéneo correspondente, os pensionistas têm ainda 95% de comparticipação
em todos os escalões.[7,29]
6.2.1. Escalões de comparticipação do Estado
Os grupos farmacoterapêuticos que integram os diferentes escalões de
comparticipação do Estado no preço dos medicamentos estão definidos na
Portaria n.º 924-A/2010, de 17 de setembro;[30] a comparticipação os produtos do
protocolo da diabetes mellitus é de 100% para as agulhas, seringas e lancetas e
85% do PVP para as tiras-teste, sendo que estes produtos estão sujeitos a um
PVP máximo para inclusão no regime de comparticipação. As insulinas são
também comparticipadas a 100%. A comparticipação de produtos dietéticos com
carácter terapêutico é de 100% desde que sejam prescritos no Instituto de
Genética Médica Dr. Jacinto de Magalhães ou nos centros de tratamento dos
hospitais protocolados com o mesmo.[7]
6.3. Medicamentos genéricos e Sistema de preços de referência
Os medicamentos genéricos são identificados pela sigla "MG" presente
no exterior da embalagem assim como pela DCI das substâncias ativas, seguida
do nome da AIM, dosagem e da forma farmacêutica. São medicamentos com a
mesma composição quali-quantitativa em substâncias ativas, mesma forma
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farmacêutica e bioequivalência e biodisponibilidade com o medicamento de
referência, demonstradas em estudos apropriados.[6]
O sistema de preços de referência

engloba os medicamentos

comparticipados, prescritos no âmbito do SNS, e para os quais já existem MG
comparticipados e comercializados; centra-se na estipulação de um preço de
referência sobre o qual o Estado comparticipa o medicamento; esse preço deve
corresponder à média dos cinco medicamentos mais baratos existentes no
mercado que integrem cada grupo homogéneo. Sempre que o PVP do
medicamento seja superior ao preço de referência (atendendo ao regime de
comparticipação), o utente paga a diferença excedente.
Durante o estágio verifiquei que os utentes ainda têm relutância na
aquisição dos MG, preferindo os de marca, apesar de se queixarem do preço por
vezes elevado. De acordo com o nº 2 do artigo 12º da Portaria nº137-A/2012, de
11 de maio,[4] o farmacêutico informa o utente da similaridade do medicamento
genérico ao de marca, informando-o dos que, cumprindo a prescrição,
apresentam o preço mais baixo. A decisão final cabe sempre ao utente.
6.4. Regras de Dispensa: interpretação, validação e avaliação farmacêutica
da prescrição médica
A dispensa de MSRM constitui uma grande percentagem dos
atendimentos por parte do farmacêutico. Atuando de um modo consistente e
criterioso, erros de dispensação bem como de faturação serão evitados.
Por isso, perante um utente com receita, deve-se verificar imediatamente
a validade da mesma. De seguida, analisa-se se é a primeira vez que faz a
medicação, para quem é e que indicações terapêuticas o médico referiu. Se for
uma receita de pediatria e/ou contendo formas farmacêuticas líquidas orais,
como xaropes, duas questões devem ser colocadas: qual a idade e o peso, de
forma a poder, antes da cedência do medicamento, confirmar a posologia
indicada pelo prescritor. De facto, é através desta interpretação consciente que
se detetam PRM, podendo prevenir futuros RNM. A Farmácia Narcisa C. Dias
adotou um sistema de identificação do PRM, mediante o elaborado pelo método
GICUF, fazendo parte de todas as intervenções farmacêuticas (cf. anexo 8).[31]
Exemplos mais comuns detetados referem-se a posologias sobre ou
subterapêuticas ou quantidades insuficientes de medicamento para a duração do
tratamento; quando necessário, deve-se entrar em contacto com o médico para
esclarecer a situação. Sempre que se identificam PRM, é aberta uma ficha de
Intervenção na Dispensação Clínica de Medicamentos (DCM). Durante o estágio
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tive a oportunidade de lidar com este tipo de situações, permitindo-me dialogar
com os prescritores, analisando conjuntamente a terapêutica. Em anexo
encontra-se um PRM levantado, onde após a minha intervenção, o médico
decidiu manter a prescrição (cf. anexo 9).
No momento de recolha dos medicamentos para cedência, deve-se
proceder à restante validação da legalidade da receita: verificar a assinatura e
identificação do médico, existência do código de leitura legível do número da
receita, local de prescrição, entidade financeira responsável; nome, número do
utente beneficiário e regime de comparticipação (utilização da letra "R" para
regime de beneficiário ou da letra "O" no caso de ser regime geral ou associado
a despacho); no caso de ser receita manual, verificar a exceção justificativa à
receita; verificar o número de medicamentos e embalagens por receita. No caso
de não se referenciar a dimensão da embalagem, o farmacêutico deve avaliar o
contexto da cedência do medicamento, tendo em conta a sua finalidade para o
doente e fornecendo o mais adequado.[4] Verificar também a apresentação do
medicamento: por DCI da substância ativa, dosagem, forma farmacêutica e se
aplicável, a designação comercial do medicamento com devida justificação.[4]
Atualmente, e de acordo com o Ofício Circular nº 2888/2013, da ANF,[32] é
admissível a dispensa ao utente de embalagens de dimensão menor que a
prescrita, nas situações em que esta se encontre em rutura de stock ou
equivalente ou a dispensa de um nº de embalagens que perfaça a quantidade
prescrita; além disso, deixa de ser possível a dispensa de embalagens com
dimensão superior à prescrita, mesmo quando justificadas no verso da receita.
Aquando da dispensa dos medicamentos, o farmacêutico deve questionar
se o utente sabe a posologia, via de administração e a duração do tratamento,
uma vez que poderão existir alterações face a farmacoterapias anteriores.
Quando se está perante uma prescrição com diversos medicamentos,
deve ter-se em atenção às possíveis contraindicações e interações: para isso,
utilizam-se ferramentas de acesso rápido como o Medscape - Drug Interaction
Checker® ou mesmo o Sistema Sifarma 2000®, para proceder a uma
aconselhamento isento de viés. É importante também fornecer informações
acerca da conservação dos medicamentos, principalmente quando se tratam de
xaropes (tempo de utilização), cremes, pomadas e pastas (PAA) e produtos de
acondicionamento no frio. É de salientar que este tipo de atuação é a base
necessária para dispensa de MNSRM ou OTCs, porém sem as normas de
verificação de receitas.
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Depois do aconselhamento farmacêutico, passam-se os medicamentos
pelo leitor

ótico,

insere-se o regime de comparticipação (cálculo da

comparticipação efetuado automaticamente pelo sistema informático) e, após a
impressão no verso da receita, o utente assina uma vez, conforme a
prescrição/dispensa.
Após realizado atendimento, conferem-se novamente as receitas (nome
dos medicamentos prescritos e dispensados, forma farmacêutica, dosagem,
posologia indicada, assinatura do médico, vinhetas e validade), sendo o seu
verso carimbado, datado e assinado pelo farmacêutico responsável pela
dispensa.
6.5. Processamento de receituário e faturação
A conferência do receituário é feita logo após a dispensa do medicamento
e mais tarde, juntamente com outras receitas pertencentes ao mesmo lote e por
conseguinte, ao mesmo organismo. Caso se encontrem receitas mal
processadas, faz-se a sua correção. A Farmácia Narcisa C. Dias dispõe de um
impresso próprio para facilitar este processo, anexado a cada lote, permitindo
evitar possíveis devoluções de receituário. As receitas são então organizadas da
nº 1 à nº 30, agrupadas por lotes (30 receitas cada) e por organismo.
O CCF é responsável pela faturação das receitas comparticipadas pelo
SNS e a ANF é responsável pelas receitas dos lotes dos subsistemas do SNS e
privados.
▪CCF: as receitas são enviadas para o CCF fazendo-se acompanhar dos
seguintes documentos: verbetes de identificação dos lotes (emitem-se sempre
que o lote se encontrar completo; contêm informação do total financeiro em PVP,
do total a pagar pelo utente e pelo SNS); listagem de faturas (original); relação
resumo dos lotes (emitido aquando do fecho de todos os lotes no final do mês
(original)); faturas dos organismos (original e duplicado) e, se existirem, notas de
crédito e débito (original e duplicado).
▪ANF: as receitas são acompanhadas dos verbetes de identificação dos
lotes (um por lote), pela listagem de faturas (original), pela relação resumo dos
lotes (original) e pelas faturas dos organismos (original e duplicado).
Todos estes documentos são enviados mensalmente pelos CTT (correios
de Portugal) até ao dia 10 do mês seguinte.
Durante o estágio tive a oportunidade de conferir receituário, permitindome consciencializar da sua importância a nível financeiro e de possíveis erros na
dispensação que podem resultar em perdas para as farmácias.
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6.5.1. Devolução e retificação de receituário
Nas situações em que as receitas não cumprem os critérios legislativos,
verifica-se a devolução das mesmas à farmácia, até ao dia 25 de cada mês. A
devolução de receituário é de evitar uma vez que resulta no não pagamento do
valor de comparticipação pela entidade. Junto da devolução das receitas, é
enviado o documento justificativo da mesma, contendo também o valor das
retificações e os documentos que foram anexados a elas no seu envio. Assim
sendo, a farmácia emite (em quadruplicado) a nota de crédito da globalidade das
receitas devolvidas: duas são enviadas para a ARS, uma para a ANF (dirigida ao
presidente) e outra fica na farmácia, até dia 5 do mês seguinte. Estes
documentos são enviados, juntamente com a fatura mensal para o CCF até ao
dia 10 do mês seguinte.
Existem diferentes tipos de irregularidades na devolução de receituário:
em algumas, a farmácia pode não concordar, não as confirmando, existindo
assim a possibilidade de as reclamar por intermédio da ANF. Nas situações em
que assume o erro, a farmácia poderá regularizar a faturação correspondente
àquele receituário (refaturação da receita, fazendo com que seja integrada no do
mês seguinte).
As deduções correspondentes aos valores das retificações são efetuadas
no pagamento à farmácia do mês seguinte, o qual é feito até ao dia 20.

CAPÍTULO 7. CUIDADOS FARMACÊUTICOS PRESTADOS NA FARMÁCIA
7.1. Farmacovigilância
O farmacêutico deve pautar-se por uma atenção redobrada no contínuo
do estado de saúde dos seus utentes; para isso, dispõe do sistema nacional de
farmacovigilância que tem como objetivo melhorar a qualidade e segurança da
utilização dos medicamentos, através da correta deteção, avaliação e prevenção
de RAM.[33] Age-se assim, em prol do utente bem como da saúde pública.
De acordo com o artigo 169º do Estatuto do Medicamento, o farmacêutico
(bem como outros profissionais pertencentes ao SNS ou não) devem comunicar,
com a maior celeridade possível, as reações adversas e suspeitas de reações
adversas graves ou inesperadas de que tenham conhecimento, resultantes da
utilização de medicamentos.[6] A identificação de uma possível RAM pode passar
pela notificação espontânea por parte do doente na farmácia (o mais comum na
prática farmacêutica), devendo o farmacêutico questionar sobre qual o
medicamento suspeito, lote, via de administração e indicação terapêutica; os
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sinais e sintomas associados, a sua duração e gravidade, e possíveis interações
com a toma de outros medicamentos; mesmo com dúvidas, o profissional deve
notificar sempre. De acordo com o artigo 172º "Notificações Espontâneas" do
Estatuto do Medicamento, os utentes podem também notificar essas mesmas
reações ao CNF.
A notificação de RAM pode ser feita pela internet, através do Portal RAM,
ou por impressos preenchidos manualmente, por telefone, fax ou correio
eletrónico.[6] A Farmácia Narcisa C. Dias prima pela atenção e atualização nesta
área, tendo exemplos de notificações de relevo neste campo.
7.2. Indicação Farmacêutica
Na prática farmacêutica, deparamo-nos com situações em que a
indicação farmacêutica pode aliviar sintomatologias e transtornos menores. A
Farmácia Narcisa C. Dias aposta neste tipo de serviços, tendo um impresso
próprio

para

acompanhamento

do

utente

quando

nos

é

solicitado

aconselhamento. De seguida, apresento um dos casos em que abri uma
consulta de indicação farmacêutica (cf. anexo 10).
Caso Clínico: I.V., senhora de 42 anos, apresentou-se queixando-se de uma dor
no estômago e cólicas há um dia. Depois de algumas questões para avaliar esse
estado, percebeu-se que nos últimos dias tinha andado muito ansiosa e que a
sua alimentação no dia anterior tinha sido rica em gorduras e pão. Não tinha
nenhum problema de saúde, não tomando nenhuma medicação além da pílula.
Tomou Brufen 600® (comprimidos) no dia anterior para tentar aliviar a dor. Foilhe aconselhado a cessar com esse medicamento uma vez que agredia mais a
mucosa estomacal, podendo originar ainda mais dor futuramente. Foram
dispensados um anti-ácido Omeprazol 10mg Labesfal®, 1 comp. uma vez/dia em
jejum durante 5 dias e Buscopan® 10mg, 1 comp. de 8/8h, até alívio dos
sintomas. Como terapêutica não farmacológica foi-lhe aconselhado a evitar uma
alimentação rica em gorduras e condimentos, evitando frutos e bebidas ácidas.
Passados 3 dias a senhora foi contactada via telefone e encontrava-se bem,
tendo melhorado.
7.3. Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos
A determinação dos parâmetros fisiológicos e bioquímicos é efetuada na
Farmácia Narcisa C. Dias uma vez que permite um acompanhamento
farmacoterapêutico dos seus utentes bem como a monitorização regular do seu
estado de saúde. Todos os aparelhos utilizados estão em bom estado de
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conservação e utilização e são regularmente calibrados. Os parâmetros
avaliados são os seguintes:
▪Ácido úrico
▪Glicémia

▪Pesagem e medição da altura de bebés
e

hemoglobina

▪Pressão arterial e frequência cardíaca

glicosilada
▪Hemoglobina

▪PSA

▪IMC, peso, altura e perímetro de

▪Teste de Combur 10

cintura
▪INR

▪Teste de gravidez

▪Perfil lipídico: colesterol total,

▪DEMI, VEF1 e CO expirado

colesterol HDL e triglicerídeos

7.4. Consultas farmacêuticas especializadas
A Farmácia Narcisa C. Dias aposta numa gama variada de consultas
realizadas pelos seus farmacêuticos:
▪Consulta de Seguimento Farmacoterapêutico
▪Consulta das Doenças Tromboembólicas
▪Consulta para Redução de Peso
▪Consulta de Cessação Tabágica
▪Consulta de Pele (Avaliação de Parâmetros Biofísicos da Pele)
▪Consulta Farmacêutica para Problemas de Saúde Menores
Durante o estágio, tive a oportunidade de assistir a consultas de Redução
de Peso e das Doenças Tromboembólicas, permitindo aprender mais sobre
estes assuntos. Verifiquei que em ambas, com o desenvolvimento das consultas,
os utentes ficaram satisfeitos e confiantes.
7.5. Dispensação semanal de medicamentos
Este serviço farmacêutico presente na farmácia Narcisa C. Dias está
indicado para os doentes polimedicados, com posologias complexas, estando
em ambulatório ou institucionalizados. Tem como objetivo facilitar o uso racional
do medicamento. É um processo criterioso, onde é feita uma análise contínua
dos medicamentos prescritos.[34] Todo o processo fica documentado para futura
referência ao médico/doente. Tive a oportunidade de fazer a DSM para um
utente, permitindo-me contactar com o rigor deste serviço.
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7.6. Rastreios
É através de rastreios que se podem detetar doenças ou atuar sobre elas
de forma diferente. A Farmácia Narcisa C. Dias empenha-se em promover estas
iniciativas e elabora um plano anual de rastreios. Durante o meu estágio
colaborei e efetuei os rastreios para avaliação de risco de diabetes tipo 2, risco
cardiovascular e de doenças da próstata.

CAPÍTULO 8. A FARMÁCIA E A COMUNIDADE
8.1. Programas de intervenção e educação para a saúde
O farmacêutico é um importante elo entre a promoção da saúde e a
população. A Farmácia Narcisa C. Dias mostra-se sempre colaboradora com
ações de sensibilização e, durante o meu estágio, tive a oportunidade de fazer
uma apresentação subordinada ao tema da "Saúde Oral - Dar vida ao seu
sorriso", (a apresentação poderá ser facultada por e-mail, mediante pedido). Esta
ação foi incluída na Semana da Saúde, realizada no Centro de Dia de Santo
Estêvão de Penso. Outras duas colegas estagiárias apresentaram os temas
"Hipertensão Arterial" e "Atividade Física no Idoso" e um farmacêutico acerca da
"Alimentação Saudável". Esta ação permitiu elucidar os mais idosos, sempre
num clima de confraternização e cumplicidade com os seus farmacêuticos.
8.2. Recolha de radiografias
A Farmácia Narcisa C. Dias contribui para a recolha de radiografias,
podendo os seus utentes deixá-las na farmácia para posterior reciclagem.
8.3. Programa VALORMED
O programa VALORMED está implementado na Farmácia Narcisa C.
Dias. Segundo o artigo 13º do Código Deontológico da OF, o farmacêutico sendo
um agente sanitário deve informar a população sobre este assunto.[35] Nesta
farmácia existe um contentor VALORMED que se encontra junto do balcão de
atendimento, com folhetos informativos sobre o tema. Quando o contentor está
cheio, procede-se à sua selagem e pesagem, preenchendo-se a ficha do
contentor, onde constam dados como o código da farmácia, data de recolha,
peso, entre outros. Na figura 1 verifica-se a contribuição da Farmácia Narcisa C.
Dias nos últimos 3 anos, podendo salientar-se que, até ao momento do término
do estágio, em 2013 a sua contribuição equipara-se ao total do ano de 2012,
sendo um contributo muito positivo.
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CAPÍTULO 9. AÇÕES DE FORMAÇÃO
O dever de atualização técnica e científica integra o Código Deontológico
da OF.[35] As tarefas diárias que o farmacêutico realiza pressupõem uma
atualização constante da sua formação de forma a responder com clareza às
necessidades das situações que enfrenta.
9.1. Formações internas
A Farmácia Narcisa C. Dias realiza mensalmente formações internas,
com o contributo dos seus colaboradores/estagiários, visando uma atualização
de conhecimentos em áreas de interesse para a prática dos seus serviços.
Durante o meu estágio pude assistir às formações de "Comunicação em
Farmácia Comunitária" e "Tratamento da Dor", ambas lecionadas por colegas de
estágio. Uma das formações foi apresentada por mim, tratando o assunto da
"Cessação Tabágica em Farmácia Comunitária: Estratégias de abordagens
motivacionais" (a apresentação poderá ser facultada por e-mail, mediante
pedido), permitindo aprofundar os conhecimentos no meu tema de monografia.
Após as apresentações, procede-se a uma discussão dos pontos chave e à sua
aplicação no dia a dia.
9.2. Formações externas
Durante os meses de estágio tive a oportunidade de assistir a formações
externas, certificadas por entidades reconhecidas, de forma a estar mais
confortável sobre as informações a prestar consoante os atendimentos mais
frequentes. Frequentei as formações da "Pierre-Fabre Dermo-Cosmétique":
"Curso de formação Novidades Pierre Fabre", "Curso de formação Avène - O
cuidado essencial das peles sensíveis", "Curso de formação Avène Couvrance",
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"Formação Geral A-Derma" e "Curso de formação Klorane". Da Edol, assisti ao
"Fórum Farmácia - Dermatologia, Oftalmologia e Dermocosmética" e da
responsabilidade da Alliance "A Importância da Intervenção Farmacêutica no
Tratamento da Doença Venosa Crónica" e "Inovação em Contraceção". Estas
formações possibilitaram-me intervir com mais confiança junto dos utentes.

CONCLUSÃO
Estar em constante evolução, de conhecimentos, de experiência, de
partilha com os colegas de profissão (e outros) e utentes todos os dias, é algo
que este profissional deve exigir sempre a si mesmo.
Passados estes seis meses de estágio, fica ainda muito por fazer e dizer.
Fica a convicção de querer continuar a exercer esta profissão ainda com mais
afinco. Fica a promessa de que é a tomar iniciativas e promover a mudança que
tudo se constrói.
De facto, os utentes confiam ao farmacêutico as suas dúvidas e receios
muitas vezes não declarados ao médico. É esta lembrança que nunca deve o
farmacêutico esquecer, estando sempre disponível para dialogar com outras
partes

intervenientes,

em

prol

do

bem

estar

dos

seus

utentes.

A

multidisciplinaridade desta profissão é aliciante, permitindo uma busca constante
de conhecimento.
A Farmácia Narcisa C. Dias permitiu-me explorar várias vertentes desta
vida profissional, desde um aconselhamento muito personalizado, a indicações
farmacêuticas e acompanhamento cuidadosos, procurando sempre satisfazer
quem nos procura. O facto de oferecer um programa distinto de cuidados
farmacêuticos, permitiu colocar em prática a proximidade com os utentes e
aplicação de conhecimentos. Além disso, obtive uma boa formação de
backoffice, essencial na organização e gestão farmacêutica.
Aprender a lidar com a urgência no atendimento de alguns utentes bem
como a sua inquietude foram alguns dos desafios verificados. Todos os dias era
um objetivo diferente, tentando ser melhor do que ontem.
Existe a consciência de que o setor atravessa dificuldades, algumas
causadas pela própria estrutura das farmácias e outras pela falta de apoio no
exercício da profissão, com as alterações verificadas na legislação. Ainda assim,
mantenho confiança no futuro e naquilo que poderemos fazer.
Ser farmacêutico é ser plural e único, para cada utente.
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Anexo 1 - Impresso interno de registo de empréstimos.
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Anexo 2 -Impresso interno de Nota de Encomenda.
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Anexo 3 - Impresso interno de Pedidos Especiais/Pendentes.
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Anexo 4a -Identificação dos Processos Técnicos (PT) do SGQ.
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Anexo 4b - Processos de Suporte (PS) do SGQ.
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Anexo 4c - Instruções de Trabalho (IT) do SGQ.
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Anexo 5a - Ficha de preparação de medicamento manipulado (Solução Oral de
Shohl).
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Anexo 5b - Rótulo de medicamento manipulado.

Anexo 5c - Preço de medicamento manipulado.
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Anexo 6a - Modelo de receita médica manual.
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Anexo 6b - Modelo de receita médica eletrónica.
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Anexo 7 - Medicamentos de dispensa exclusiva em farmácia comunitária.
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Anexo 8 - Sistemática para identificação de PRMs (método GICUF).

48

Farmácia Narcisa C. Dias
Relatório de Estágio Curricular em Farmácia Comunitária
Anexo 9 - Intervenção na dispensação clínica de medicamentos.
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Anexo 10 - Consulta de indicação farmacêutica - Caso clínico.
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