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1. Objetivos
O principal objetivo do estágio curricular em Farmácia Comunitária é a
integração do estudante na prática profissional; é o primeiro contato com a profissão
futura. O presente relatório serve para descrever todas as atividades realizadas
durante o estágio na Farmácia Nacional, para além de realçar a importância e o
reconhecimento do Farmacêutico junto da comunidade.

2. Nota introdutória
O estágio curricular em Farmácia Comunitária do Mestrado Integrado em
Ciências Farmacêuticas é o culminar de 5 anos de constante aprendizagem teórica na
Faculdade. É durante este período que se adquirem as competências práticas
necessárias ao desempenho da profissão de Farmacêutico.
O estágio curricular representa o primeiro contato com a profissão. Atualmente,
a função do Farmacêutico Comunitário já não inclui apenas a dispensa de
medicamentos; engloba todo um conjunto de ações que estimulam o bem-estar do
utente, como: a avaliação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos, a promoção do
uso racional dos medicamentos, a adesão à terapêutica, a adesão de estilos de vida
saudáveis, o aconselhamento farmacêutico, entre outros. A prática profissional do
Farmacêutico Comunitário tem a sua ação centrada no utente e tem como objetivo,
educar e proteger a saúde individual e pública.
A troca de experiências e o contato com os profissionais e utentes levam-nos a
desenvolver e melhorar as competências que vão sendo adquiridas gradualmente. O
estágio permite ganhar responsabilidade em relação aos nossos atos perante a
comunidade e ainda, aprofundar os conhecimentos sobre gestão de stocks e
marketing, matérias fundamentais para a dinamização da Farmácia.
O meu estágio curricular em Farmácia Comunitária realizou-se entre 13 de
maio de 2013 e 12 de novembro de 2013 na Farmácia Nacional, na Foz do Douro Porto, sob a orientação do Diretor Técnico Dr. Ricardo Rodrigues. Durante este
período tive o melhor acompanhamento de toda a equipa e consegui absorver o
máximo, em termos de conhecimento e de técnica.

3. Farmácia Comunitária: Atualidade
A Farmácia e as Ciências Farmacêuticas têm evoluído de forma constante,
adaptando-se aos novos dias e aos novos desafios, como a constante alteração do
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preço dos medicamentos ou a crescente exigência dos utentes. A Farmácia tem
sofrido diversas modificações a fim de acompanhar as necessidades da comunidade e
as descobertas científicas. Várias alterações foram feitas desde as pequenas oficinas
de Farmácia até às Farmácias atuais. Hoje, as Farmácias não só são um local de
dispensa de medicamentos, como um local onde os utentes se sentem confortáveis e
onde esclarecem dúvidas, muitas delas do foro íntimo. Representam um local
acessível, sempre aberto e sem necessidade de marcação prévia, em que um dos
objetivos é a aproximação aos utentes, de forma a ajudar não só no tratamento das
patologias, mas também na sua prevenção.
O

conceito

de

"Farmácia

Clínica"

engloba

o

acompanhamento,

aconselhamento e vigilância dos utentes da Farmácia, valorizando-se assim a
profissão Farmacêutica.
A Farmácia Comunitária sofreu também uma grande evolução em relação à
sua informatização. Através dos atuais suportes informáticos há a possibilidade de
uma gestão de stocks mais eficaz; a criação de registos, que permitem um melhor
seguimento da terapêutica dos utentes e o fácil acesso a informação relevante sobre
medicamentos e outros produtos presentes no mercado. Cabe ao Farmacêutico
Comunitário adaptar-se às novas realidades e enveredar por caminhos audazes,
sempre com competência e profissionalismo, que caracterizam a nossa classe. (Site
1)

4. Organização do espaço físico e funcional da Farmácia
4.1. Propriedade e Direção Técnica
A Farmácia Nacional é da propriedade da Dra. Delminda Mota e segue o
quadro legal em vigor (Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto, Artigo 14º do
Capítulo II - Propriedade da farmácia), que declara que "Podem ser proprietárias de
farmácias pessoas singulares ou sociedades comerciais”.
Segundo o mesmo Decreto-Lei (Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto,
Artigo 20º do Capítulo III - Direção técnica), “A Direção Técnica da farmácia é
assegurada, em permanência, durante o horário de trabalho, por um farmacêutico
diretor técnico cuja atividade é independente, técnica e deontologicamente, no
exercício das respetivas funções, da proprietária da farmácia”. No caso da Farmácia
Nacional a Direção Técnica é assegurada pelo Dr. Ricardo Rodrigues, o que tem como
principais funções a promoção do uso racional do medicamento, o dever de
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colaboração e de farmacovigilância, refletindo o interesse público que caracteriza a
atividade de dispensa de medicamentos. [1]

4.2. Localização
A Farmácia Nacional está situada na Rua Senhora da Luz, nº156 - Foz do
Douro, Porto e trata-se de uma farmácia centenária. Desde a sua abertura tem-se
modernizado e adaptado às várias exigências do setor farmacêutico. Possui nas
redondezas inúmeras lojas de comércio, habitações e a Praia dos Ingleses, o que a
tornam numa farmácia bastante requisitada, quer por utentes residentes na zona e que
se tornaram num público fiel, quer por turistas, que durante as suas férias se deparam
com situações passíveis de serem resolvidas por aconselhamento farmacêutico
adequado.

4.3. Horário de funcionamento
De acordo com o Decreto-Lei n° 172/2012, de 1 de agosto - Horário de
funcionamento das farmácias de oficina, e com a Portaria nº 14/2013 de 11 de janeiro
- Horário de funcionamento das farmácias de oficina, que definem o horário padrão de
funcionamento das farmácias de oficina, o horário de atendimento da Farmácia
Nacional é de segunda a sexta-feira das 9h às 19h30 e aos sábados das 9h às 13h.
[2] [3]
Em relação aos serviços permanentes, estes são agendados de acordo com as
farmácias da cidade do Porto, num serviço de rotação. Na montra é afixado
diariamente um documento com a localização das farmácias de serviço. Nestes dias, a
farmácia funciona desde a hora de abertura e por um período de 24 horas. Durante o
serviço o atendimento noturno é feito, por razões de segurança, através de um
postigo.

4.4. Espaço físico exterior
De acordo com as Boas Práticas de Farmacêuticas [4], a Farmácia Nacional
está identificada na parte exterior de forma clara e facilmente visível. Encontra-se ao
nível da rua por onde se faz a entrada dos utentes, facilitando a acessibilidade dos
mesmos. Apresenta na montra exterior o nome da Farmácia em letras bem visíveis,
assim como o nome da proprietária e do diretor técnico. Possui a cruz verde luminosa,
na qual se expõem informações relevantes para o público em geral, como o nome da
Farmácia, os serviços prestados, o horário de funcionamento, a data e a hora e a
temperatura ambiente. Na porta de entrada encontram-se informações úteis aos
utentes, tais como a indicação das consultas disponíveis (Podologia e Nutrição) e dos
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parâmetros bioquímicos e fisiológicos que se podem determinar. Possui ainda um
guarda-vento para proteção dos utentes. Na montra envidraçada existe ainda a
indicação das Farmácias que estão em serviço permanente e a sua localização e onde
são expostos produtos de venda livre, trocados semanalmente com o objetivo de
tentar responder às necessidades dos utentes e renovação da imagem da Farmácia.

4.5. Organização e descrição do espaço físico interior
A Farmácia Nacional cumpre o Artigo 29º do Decreto-Lei nº 307/2007 Instalações [1] e as Boas Práticas Farmacêuticas [4] e possuindo as instalações
interiores adequadas, que garantem a segurança e a conservação dos medicamentos
e a acessibilidade, comodidade e privacidade dos utentes e dos profissionais.
A Farmácia Nacional possui 8 áreas distintas distribuídas num único piso:
- Zona de atendimento ao público;
- Zona de receção de encomendas;
- Laboratório;
- Escritório;
- Gabinete de atendimento personalizado;
- Cozinha e cacifos;
- Armazém.
A zona de atendimento ao público é a principal área e a imagem da Farmácia,
pois é onde o utente tem contato com os produtos disponíveis. É uma área bem
iluminada, limpa, arrumada e com um ambiente agradável e aclimatizado de forma a
proporcionar o melhor conforto

e confiança aos utentes. Possui três postos

individualizados e equipados com o material necessário (computadores, leitores de
ótica, impressoras, entre outros). Num dos balcões, estão colocados ao dispor dos
utentes, folhetos informativos dos diferentes produtos e serviços disponíveis na
farmácia. Perto desse balcão está colocado o contentor da ValorMed. Nesta área
existe também um espaço infantil reservado para as crianças.
Em frente aos balcões, existem 5 expositores a envolver a área, que exibem
marcas comerciais de dermocosméticos e produtos solares e de bronzeamento.
Existem também duas estantes: uma com produtos buco-dentários e outra com
produtos ortopédicos.
Atrás do balcão encontram-se expositores com os medicamentos de venda
livre que se vão alternando sazonalmente (ex: xaropes da tosse, antigripais, vitaminas
e suplementos alimentares nos meses frios; venotópicos e dietéticos nos meses
quentes). Encontram-se também produtos capilares, produtos específicos para os pés
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e produtos de puericultura. Nas gavetas do balcão estão também disponíveis outros
produtos como material de penso, adesivos, batons de cieiro e preservativos.
Nesta zona existem ainda uma balança digital, o aparelho de medição
automática da pressão arterial, uma cadeira para descanso e água potável para os
utentes.
Atrás da zona de atendimento ao público, existem gavetas deslizantes onde se
guardam os medicamentos de marca, medicamentos genéricos ordenados por
Denominação Comum Internacional (DCI), medicamentos injetáveis, colírios, soluções
nasais/orais/auriculares, saquetas, ampolas, supositórios, xaropes, águas do mar, antitabágicos, pomadas/cremes/géis, pílulas, as tiras e as lancetas de protocolo de
diabetes mellitus, produtos ginecológicos e de higiene íntima feminina, anti-fúngicos,
anti-acneicos, psicotrópicos e estupefacientes (em gaveta não identificada) e ainda os
medicamentos de venda livre, permitindo esta proximidade um atendimento mais
rápido. Junto aos medicamentos encontra-se um computador, um telefone e alguma
bibliografia (ex: prontuário terapêutico).
Entre os armários das gavetas deslizantes existe o acesso à zona de receção
de encomendas. Nesta área existe uma bancada com um computador, um
equipamento para leitura ótica dos produtos e uma impressora de etiquetas. Encontrase também o frigorífico para conservação dos medicamentos que exigem
temperaturas entre os 2ºC e os 8ºC como as vacinas, determinados colírios (ex:
Xalatan®, Xalacom®) e insulinas. Em frente a esta área existe uma bancada com
lavatório e algum material de laboratório. A manipulação de medicamentos na
Farmácia Nacional tem expressão nula, ainda assim todas as Farmácias devem ter
uma área reservada ao laboratório. Aqui armazenam-se em armários próprios, as
matérias-primas, usadas na preparação dos mesmos. Existe uma bancada de
trabalho, balanças (que são calibradas periodicamente e certificadas a fim de
assegurar a exatidão das medidas), um misturador unguator, assim como outros
utensílios (gobelés, varetas, entre outros) usados na preparação de manipulados de
simples execução. Esta zona dá acesso ao escritório, ao gabinete de atendimento
personalizado, à cozinha e cacifos e ainda à zona de armazém.
O escritório é de uso exclusivo do Dr. Ricardo Rodrigues, onde se dedica à
contabilidade e gestão da Farmácia. Nesta sala existe literatura sobre medicação,
legislação acerca do receituário e o sistema de videovigilância.
Na Farmácia Nacional existe um gabinete de atendimento personalizado, local
que se destina à administração de primeiros socorros, avaliação de parâmetros
bioquímicos e fisiológicos (colesterol total, glicemia capilar e ácido úrico) e
administração de vacinas da Gripe. Tratando-se de um local reservado e devidamente
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equipado. Foi desenvolvido para um aconselhamento mais personalizado e
confidencial, pois algumas questões mais delicadas não devem ser abordadas ao
balcão, promovendo-se assim o diálogo e uma maior proximidade entre o utente e o
farmacêutico. É também neste local que são feitas as consultas de Podologia e
Nutrição, disponíveis aos utentes da Farmácia.
A cozinha e os cacifos estão à disposição dos funcionários da Farmácia.
Existe também um armazém, onde se colocam os medicamentos e produtos
dermocosméticos de stock elevado ou que vão ser devolvidos e aguardam a recolha
dos laboratórios. É um local amplo localizado nas traseiras da Farmácia. Neste local
encontram-se também estantes com papas e leites para lactentes.

4.6. Recursos humanos
A Farmácia Nacional possui uma equipa de profissionais devidamente
qualificados, que trabalham em conjunto a fim de prestarem um serviço de máxima
qualidade. A Farmácia possui assim, dois Farmacêuticos (número mínimo de
farmacêuticos que uma Farmácia tem que dispor segundo o Decreto-Lei nº 307/2007,
de 31 de Agosto, Capítulo IV - Pessoal [1]) e três Técnicos de Farmácia – Tabela 1.
Tabela 1 – Equipa da Farmácia Nacional
Nome

Qualificação

Dr. Ricardo Rodrigues

Diretor Técnico

Dra. Tânia Ferreira

Farmacêutica Adjunta

Nuno Sousa

Técnico de Farmácia

Elisabete Ribeiro

Técnica de Farmácia

Cristina Silva

Técnica de Farmácia

D. Madalena Borges

Auxiliar de limpeza

O Diretor Técnico é o responsável máximo pela gestão de recursos humanos,
bem como pela supervisão e verificação das tarefas executadas pelos restantes
elementos da equipa laboral.
Cada funcionário é responsável por diversas funções, como:
- receção e conferência de encomendas
- verificação de prazos de validade
- atendimento ao balcão e respetivo aconselhamento farmacêutico
- execução de testes bioquímicos e fisiológicos
- tratamento e conferência do receituário
- faturação mensal de receituário
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- listagem de psicotrópicos e estupefacientes (INFARMED – Autoridade Nacional do
Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.)

Desde o início do estágio que me senti completamente integrada na equipa de
trabalho. A equipa da Farmácia Nacional é única, pelo seu espírito de entreajuda,
competência e motivação. Pude beneficiar do ótimo ambiente da Farmácia.

5. Legislação Farmacêutica
A profissão de Farmacêutico é regida por legislação e deontologia próprias que
a distingue de outras profissões. O código deontológico refere os deveres, direitos e
responsabilidades do Farmacêutico, determinando a correta conduta moral, ética e
profissional do Farmacêutico.
A Ordem dos Farmacêuticos também tem integrado nos seus estatutos o seu
código deontológico (artigo 72º) que estabelece, como princípio geral, o doente como
objetivo principal da profissão. A Ordem dos Farmacêuticos representa todos os
profissionais por ela reconhecidos e que “exercem a profissão farmacêutica ou
praticam atos próprios desta profissão”. À Ordem atribuem-se as responsabilidades de
“colaborar na definição e execução da política de saúde em cooperação com o Estado,
defender a dignidade da profissão farmacêutica, fomentar e defender os interesses da
profissão farmacêutica”. [5]

6. Biblioteca, Fontes de Informação e Documentação Científica
A Medicina e a Farmácia são áreas científicas em constante evolução e, assim
sendo, “o farmacêutico deve manter atualizadas as suas capacidades técnicas e
científicas para melhorar e aperfeiçoar constantemente a sua atividade”. [6]
Seguindo o Decreto-Lei nº 307/2007 de 31 de Agosto [1], a Farmácia Nacional
dispõe nas suas instalações de documentos de apoio à prática farmacêutica, como o
Prontuário Terapêutico, o Índice Nacional Terapêutico, a Farmacopeia Portuguesa, o
Formulário Galénico Português e o Simposium Terapêutico. A informação necessária
também pode ser obtida online, nos sites do Prontuário Terapêutico Online, do
INFARMED, do Pubmed e da Organização Mundial de Saúde. Além disso, o sistema
informático (SoftReis) está dotado de informação sobre cada produto existente na
Farmácia e permite uma consulta rápida para esclarecer qualquer dúvida que possa
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surgir durante o exercício da atividade (substância ativa, indicações terapêuticas,
posologias, possíveis interações ou reações adversas).
Todos os alertas e circulares informativas que chegam à Farmácia do
INFARMED e são colocados em local próprio e bem visível aos elementos da equipa,
sendo depois assinados e arquivados.
Durante o meu período de estágio, senti a necessidade por várias vezes de
pesquisar sobre algumas substâncias ativas. Recorri por isso, aos Resumos de
Características do Medicamento e aos Folhetos Informativos. Além disso, o meu
orientador foi-me propondo a resolução de alguns casos clínicos ao longo do
estágio, fazendo assim pesquisa bibliográfica. Presenciei ainda à receção de
inúmeras circulares informativas, que eram colocadas num local bem visível a toda
a equipa. Quando indicado nas mesmas procedia-se à recolha voluntária de lotes
de medicamentos.

7. Gestão de Stocks
Devido ao atual contexto de crise, surge a necessidade de adotar novas e
diferentes estratégias para enfrentar o mercado e as suas adversidades. Os desafios
encontrados pelo Farmacêutico no dia-a-dia são de natureza económica, financeira e
social.
A gestão de stocks é definida como um conjunto de atividades que visam a
racionalização de todos os recursos, de modo a garantir a sua disponibilidade e
funcionalidade. O controlo desta área permite evitar a rutura de stocks e
simultaneamente evitar o excesso, sinónimo de desperdício e prejuízo. [7]

7.1. Sistema informático
Os computadores da Farmácia Nacional estão equipados com o sistema
informático "SoftReis". É um programa de extrema importância e do qual está
dependente o normal funcionamento da Farmácia. Permite minimizar a ocorrência de
erros e melhorar a prestação de serviços aos utentes. É um programa simples, rápido,
consistente e intuitivo. Cada funcionário tem acesso ao programa através de uma
senha pessoal.
Através do programa "SoftReis" é possível:
- aceder à ficha técnica dos medicamentos (substâncias ativas, interações, posologias,
contra-indicações)
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- aceder a dados relativos aos utentes (contactos, subsistemas de comparticipação,
regime terapêutico vigente)
- gerir stocks (entradas, saídas, devoluções, encomendas, impressão de etiquetas,
atualização de preços e prazos de validade)
- gerir devoluções (procedimento e regularização)
- gerir encomendas (envio e receção)
- controlar os prazos de validade
- proceder à faturação
- proceder ao fecho e emissão de verbetes
- consultar o inventário
- controlar o balanço de entrada/saídas de medicamentos psicotrópicos e
estupefacientes

Ao longo do estágio fui-me familiarizando com as várias funções do sistema
informático “SoftReis”. Existem sempre algumas dificuldades iniciais que vão
sendo atenuadas ao longo do tempo e com a ajuda dos membros da equipa.
Devido a uma avaria no computador central, consegui perceber a importância de
um sistema informático numa Farmácia e o quão difícil se torna o trabalho sem ele.

7.2. Fornecedores e critérios de aquisição
A escolha dos fornecedores é de extrema importância e deve ser feita após a
análise dos stocks e dos preços dos produtos. Assim, a Farmácia deve fazer as
compras a um preço competitivo por parte dos fornecedores.
A Farmácia Nacional pode encomendar a armazenistas/cooperativas como a
Cofanor,

Cooprofar

ou

OCP,

comprar

diretamente

a laboratórios

como a

Dermocosmética Ativa ou Pierre Fabre.
Em relação aos armazenistas estes são mais rápidos na entrega que os
laboratórios e permitem a aquisição de um menor número de produtos, tendo o
objetivo de satisfazer as necessidades diárias. A seleção do fornecedor prende-se
com as vantagens e condições financeiras que cada um oferece, com a
disponibilidade de produtos e eficiência na entrega.
Muitas vezes a aquisição de produtos com grande rotatividade, produtos de
dermocosmética e Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) torna-se
vantajosa quando feita diretamente aos laboratórios. Há a possibilidade de
bonificações, campanhas promocionais, oferta de amostras, elaboração de montras.
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Contudo, as quantidades a comprar são geralmente maiores e implicam um maior
investimento, sendo realizadas periodicamente e podem ser feitas via e-mail ou pelos
delegados de vendas que visitam regularmente a Farmácia.

7.3. Rotação de stocks
No momento da entrada de um novo produto na Farmácia é criada a ficha
técnica do produto, onde se compilam as características do produto como: o nome, o
código nacional do produto (CNP), a forma de apresentação, o fabricante, a
quantidade encomendada, o distribuidor preferencial, o preço de custo, o Preço de
Venda ao Público (PVP), o prazo de validade, o imposto sobre o valor acrescentado
(IVA) e o "stock máximo" e "stock mínimo". É através da definição destes níveis que se
consegue gerir o stock de um produto. Assim, quando um produto é vendido e o stock
mínimo atingido (ponto de encomenda), o sistema informático insere esse produto na
encomenda diária para o fornecedor pretendido e na quantidade necessária para
atingir o stock máximo. Este sistema evita a acumulação de excedentes e a rutura de
stock dos produtos. Os stocks devem ser dinâmicos, sendo definidos como resposta a
variados fatores como a sazonalidade dos produtos e o seu histórico de vendas.
Por várias vezes estabeleci os stocks máximo e mínimo de novos produtos.

8. Aprovisionamento e Encomendas
Na Farmácia Nacional existe uma área própria ao processamento de
encomendas destinada, assim, à receção de encomendas dos fornecedores,
conferência dos produtos recebidos com os faturados e verificação e marcação de
preços.

8.1. Realização
As encomendas da Farmácia podem ser feitas por 2 vias: via modem ou via
telefónica.
As encomendas diárias são feitas por via modem para os fornecedores. Perto
da hora limite de transmissão da encomenda, o Diretor Técnico procede à verificação
(aprovação e modificação) da proposta de encomenda (que é gerada pelo sistema
informático de acordo com os stocks mínimos e máximos) e ao seu envio.
As encomendas de caráter urgente (medicamentos com menor rotatividade ou
esgotados) são feitas por via telefónica aos fornecedores, fazendo-se uma encomenda
instantânea. É, assim, possível verificar a disponibilidade imediata do produto e dar
garantias ao utente de quando estará disponível o produto.
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A Farmácia Nacional realiza duas encomendas diárias. Tive a oportunidade ao
longo do estágio de assistir a análise de propostas de encomendas e ao seu envio.
Realizei também pedido de produtos por via telefónica.

8.2. Receção e conferência de encomendas
Os fornecedores entregam as encomendas na Farmácia em contentores
específicos ou em caixas de cartão, bem fechados e identificados e acompanhadas da
fatura em duplicado. Nas faturas constam a identificação do fornecedor e da farmácia,
a identificação dos produtos, a quantidade pedida e enviada, o preço unitário, o PVP
(exceto nos produtos de venda livre), o preço total da encomenda e o IVA. No caso
das encomendas diretas ao laboratório, vêm acompanhadas da guia de remessa,
sendo a fatura depois enviada à farmácia. As encomendas que contêm psicotrópicos,
estupefacientes ou benzodiazepinas fazem-se acompanhar ainda de uma requisição
em duplicado que é datado, rubricado e carimbado pelo Diretor Técnico ou
Farmacêutica Adjunta: um dos exemplares é enviado novamente para o fornecedor e
o duplicado é arquivado na Farmácia pelo período mínimo de 3 anos. Os produtos que
exigem condições especiais de conservação entre os 2ºC e 8ºC são enviados em
contentores térmicos.
De seguida, dá-se a entrada dos produtos, acedendo à nota de encomenda
através do sistema informático. Inicia-se pela leitura ótica do CNP e conferem-se os
prazos de validade, os preços de custo, os preços de venda ao público, as
quantidades entregues e o estado das embalagens. Se forem rececionados produtos
novos, é necessária a criação da ficha informática dos mesmos e a determinação dos
stocks mínimo e máximo. Nos produtos de venda livre, devem-se imprimir as etiquetas
com os códigos de barras para estes produtos. Por fim, compara-se o valor de custo
final com o da fatura, introduz-se o número da fatura e a data de pagamento. As
faturas depois de rubricadas pelo responsável da receção, são guardadas para depois
serem processadas na contabilidade. Finalizado o processo de conferência e receção
da encomenda, é possível transferir os produtos esgotados e/ou rateados para uma
proposta de encomenda de outro fornecedor.
A receção e a conferência de encomendas foi a minha primeira tarefa enquanto
estagiária na Farmácia Nacional. Esta função é muito importante pois é o primeiro
contacto com os medicamentos e com os produtos existentes na Farmácia. É uma
tarefa que requer atenção pois há a possibilidade da ocorrência de várias
irregularidades: embalagens danificadas, produtos não faturados, entre outras.
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8.3. Marcação de preços
A Lei nº 25/2011, de 16 de junho [8], estabelece a obrigatoriedade da indicação
do PVP na rotulagem dos medicamentos. O Decreto-Lei nº 65/2007, de 14 de março
[9], aprova o regime da formação do preço dos Medicamentos Sujeitos a Receita
Médica (MSRM) e dos MNSRM comparticipados.
Os produtos que não trazem definido o PVP (MNSRM ou produtos de venda
livre, como produtos de dermocosmética, para uso veterinário e puericultura), são
marcados na Farmácia. O PVP destes produtos é calculado segundo o IVA que o
artigo está sujeito.

8.4. Critérios e condições de armazenamento
Após a receção das encomendas procede-se o seu armazenamento. Um
correto armazenamento influencia a eficácia e a segurança do atendimento e permite
também uma melhor gestão de stocks.
Os medicamentos que exigem condições especiais (ex: colírios, insulinas,
vacinas), como temperaturas entre os 2 e os 8ºC, são os primeiros a serem
armazenados no frigorífico. Os medicamentos psicotrópicos ou estupefacientes
encontram-se

armazenados

numa

gaveta

própria,

isolada

dos

restantes

medicamentos, sendo acessível apenas aos colaboradores da Farmácia. Os MSRM e
os MNSRM encontram-se armazenados em gavetas deslizantes, em condições
apropriadas (temperatura inferior a 25ºC, luminosidade e ventilação adequadas) e por
ordem alfabética. Os produtos de venda livre são armazenados de modo a captar a
atenção dos utentes, estando bem visíveis em expositores e lineares na zona de
atendimento ao público. Quando se trata de encomendas de grande dimensão, os
produtos são guardados no armazém. [4] (Site 2)
Deve-se seguir o princípio “First Expired – First Out” (FEFO) para produtos que
exibam prazo de validade ou o princípio “First In - First Out” (FIFO), quando não
possuem prazo de validade.

A arrumação dos medicamentos foi das primeiras tarefas desempenhadas. Após a
receção da encomenda é necessário o armazenamento. Esta tarefa permitiu-me
conhecer os locais de arrumação, os vários produtos e as diferentes formas
farmacêuticas existentes, o que me facilitou imenso nos momentos de atendimento
ao balcão.
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8.5. Controlo dos prazos de validade
O controlo dos prazos de validade dos medicamentos e de outros produtos
farmacêuticos numa Farmácia é fundamental, uma vez que está em causa a saúde
dos utentes; deve-se proteger a qualidade e garantir a segurança e eficácia dos
produtos. O prazo de validade de um medicamento/produto define-se como o período
de tempo durante as características físicas, químicas, microbiológicas, galénicas,
terapêuticas e toxicológicas não se alteram ou sofrem modificações dentro de limites
aceitáveis e bem definidos. (Site 3)
O controlo dos prazos de validade pode ser feito no momento da receção e
conferência das encomendas e, mensalmente, através da emissão de uma lista de
controlo dos prazos de validade (produtos cujo prazo de validade expira em 2 meses e
produtos veterinários cujo prazo de validade expira em 4 meses), procedendo-se à sua
confirmação e recolha. Caso o prazo de validade não seja o da lista impressa este
deve ser atualizado.

Durante os seis meses de estágio realizei o controlo dos prazos de validade, em
conjunto com outros membros da equipa.

8.6. Devoluções
Há situações em que é necessário fazer-se a devolução de determinado
produto, sem ser pelo fato de o prazo de validade se expirar, como por exemplo:
- produtos ou embalagens danificadas
- produtos alterados
- produtos não encomendados
- produtos pedidos por engano ou trocados
- produtos com erros no preço (ex: PVP impresso na embalagem superior ao preço
máximo autorizado)
- quantidades recebidas diferentes das faturadas
- recolha de produtos de acordo com circulares enviadas pelos laboratórios, pelo
INFARMED ou pelo detentor da Autorização de Introdução no Mercado (AIM)
No momento da devolução é emitida uma nota de devolução em triplicado (com
o nome e o código do produto a devolver, a quantidade de produto, o preço de custo, o
PVP, o nome do fornecedor, o número da fatura, o motivo da devolução e a
identificação da farmácia): um exemplar é arquivado na Farmácia, enquanto os outros
dois são carimbados, assinados e enviados para o armazenista, que poderá ter a
necessidade de enviar um dos exemplares ao produtor.
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Assim que a devolução é aceite, é emitida uma nota de crédito que é enviada à
Farmácia ou é enviada outra embalagem do mesmo produto. Se a devolução não for
aceite, o valor do produto entra como despesa/prejuízo da Farmácia.

Ao longo do estágio tive a oportunidade de proceder à devolução de vários
produtos, aprendendo, assim, a realizar notas de devolução.

8.7. Inventário
O inventário (contagem física dos produtos) tem como objetivo fazer o acerto
dos stocks que possam estar discordantes das fichas informáticas. Estes erros de
stock podem ocorrer devido à troca entre produtos no ato da receção da encomenda
ou da dispensa, à dispensa de número errado de embalagens, entre outros fatores.
Na Farmácia Nacional está estabelecido que, a cada erro de stock, os
funcionários participam a perda ou o acréscimo do produto, numa folha onde colocam
o código e o nome do produto.

Durante o período de estágio não assisti a nenhum inventário, no entanto, fiquei a
saber que este costuma ser feito uma vez por ano.

9. Classificação dos produtos existentes na Farmácia
Os medicamentos são "substâncias ou composições de substâncias que
possuam propriedades curativas ou preventivas das doenças e dos seus sintomas, do
homem ou do animal, com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou a restaurar,
corrigir ou modificar as suas funções." (Site 4)
No que diz respeito à dispensa ao público, os medicamentos dividem-se em
dois grupos: os MSRM e os MNSRM.
Segundo o Artigo 33º do Decreto-Lei nº 307/2007 - Venda ao público, 31
agosto [1], a Farmácia Nacional dispensa os seguintes produtos:

9.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica
Os MSRM são aqueles é que é necessária a apresentação de uma receita
médica para a sua cedência. Esta obrigatoriedade deve-se ao fato de estes
medicamentos poderem ser um risco para a saúde do doente (direta ou
indiretamente), quando usados sem vigilância médica – Tabela 2 [10].
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Tabela 2 – Subclassificação dos MSRM

Medicamentos de receita médica não
renovável

Medicamentos destinados a tratamentos de
curta ou média duração, sendo a validade da
receita de trinta dias.
Medicamentos destinados a determinadas
doenças ou tratamentos prolongados e que

Medicamentos de receita médica
renovável

possam, no respeito pela segurança da sua
utilização, ser adquiridos mais de uma vez,
sem necessidade de nova prescrição médica
dado as receitas serem compostas por 3 vias,
com uma validade máxima de 6 meses.
Medicamentos

que

contenham

uma

substância classificada como estupefaciente
ou psicotrópica; que possam dar origem a
Medicamentos de receita médica especial

riscos importantes de abuso medicamentoso,
criar toxicodependência ou ser utilizados para
fins ilegais; ou contenham uma substância
que se considere, por precaução, dever ser
incluída nestes termos.
Medicamentos de utilização reservada a
certos meios especializados, no caso de se
destinarem
quando

se

a

uso

destinam

exclusivo
a

hospitalar;

patologias

cujo

diagnóstico seja efetuado apenas em meio
hospitalar ou estabelecimentos diferenciados;
Medicamentos de receita médica restrita

se se destinam a pacientes em tratamento
ambulatório

mas

a

sua

utilização

seja

suscetível de causar efeitos adversos muito
graves. Os MSRM restrita que não sejam de
uso exclusivo hospitalar podem ser vendidos
nas farmácias de oficina, em termos a definir
por regulamento do INFARMED.

9.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica
Os MNSRM são medicamentos que podem ser cedidos ao utente sem ser
necessária a apresentação de uma receita médica, pois não preenchem qualquer uma
das condições previstas para os MSRM.
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É aqui que o Farmacêutico exerce uma das suas principais funções: o
aconselhamento farmacêutico. Deverá possuir conhecimentos técnicos e científicos
suficientes a fim de aconselhar ou validar a escolha de um medicamento e de
promover o uso racional do medicamento. Estes medicamentos são usados no
tratamento de transtornos de saúde menores, geralmente não são comparticipados e o
PVP é estabelecido pela Farmácia.
Um Decreto-Lei foi aprovado em 2005 e “estabelece o regime da venda de
MNSRM fora das farmácias”, deixando as farmácias de ter a exclusividade da
comercialização [11]. Contudo, em maio de 2013, surgiu uma proposta de alteração
do Estatuto do Medicamento, prevendo-se a introdução de uma subcategoria de
MNSRM - a “terceira lista” - de Dispensa Exclusiva em Farmácias (MNSRM - DEF).
(Site 5)
Assim, a venda de MNSRM encontra-se liberalizada em Portugal, podendo ser
efetuada nas Farmácias ou em Locais de Venda de MNSRM.

9.3. Medicamentos genéricos
Segundo o Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de agosto - Estatuto do
Medicamento, os medicamentos genéricos definem-se como "medicamentos com a
mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem e com a mesma indicação
terapêutica que o medicamento original, de marca, que serviu de referência". Deve ser
identificado pela DCI, dosagem, forma farmacêutica e sigla "MG" (Medicamento
Genérico), constantes no acondicionamento secundário. (Site 6)
Os medicamentos genéricos por dispensarem ensaios farmacêuticos, préclínicos e clínicos, conseguem ser comercializados a preços muito inferiores aos
medicamentos similares de marca. [10]

9.4. Produtos dermocosméticos
Atualmente, as pessoas estão cada vez mais preocupadas e atentas ao seu
aspeto físico e à sua saúde. Assim, os produtos dermocosméticos são cada vez mais
solicitados, sendo muitas vezes na Farmácia que são esclarecidas dúvidas e efetua o
correto aconselhamento deste tipo de produtos. A Farmácia já não é apenas um
espaço onde se vendem medicamentos, houve um empenho da sua parte para
oferecer aos utentes uma vasta gama de serviços centrados na saúde e no bem-estar
do utente. O aconselhamento exige a compreensão das necessidades do utente, das
suas preferências, do seu poder de compra, do seu estilo de vida e nas características
da sua pele (tipo de pele, sensibilidade, patologias), uma vez que existe uma vastidão
de produtos disponíveis, é necessária uma constante atualização do seu modo de
Kátia Mota – FFUP

16

Relatório de estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Nacional

atuação e aplicação e dos principais constituintes, a fim de uma melhor orientação.
Estes produtos ocupam uma grande área na zona de atendimento e estão dispostos
em lineares consoante marcas, época do ano e ações publicitárias/campanhas
promocionais.
Um produto cosmético é qualquer substância ou mistura, destinada a ser posta
em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente
epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com
os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os
limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de
corrigir os odores corporais. (Site 7)
A proteção dos consumidores, impõe a aplicação rigorosa das condições de
segurança quanto aos constituintes dos produtos cosméticos [12].

As solicitações de aconselhamento sobre produtos dermocosmésticos foram uma
constante ao longo do estágio. No início, senti algumas dificuldades, visto que
existem inúmeros produtos e marcas e surgiam-me várias dúvidas. Ao longo do
estágio fui aprofundado o conhecimento sobre o tema, através de formações e de
catálogos presentes na Farmácia. Durante o Verão aconselhei várias vezes sobre
protetores solares e no Outono sobre hidratantes e tratamentos anti-queda do
cabelo.

9.5. Medicamentos manipulados e preparações extemporâneas
Um medicamento manipulado define-se como “qualquer fórmula magistral ou
preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um
farmacêutico” [13]. As fórmulas magistrais são medicamentos preparados em farmácia
de oficina ou hospitalar segundo uma receita médica. Os preparados oficinais são
medicamentos preparados segundo as indicações compendiais de uma farmacopeia
ou de um formulário oficial, destinados a serem dispensados diretamente aos doentes
assistidos por essa farmácia ou serviço". [4]
A formulação destes medicamentos é de extrema importância, por exemplo na
personalização da terapêutica, no ajuste de doses, ou mesmo no caso de não
existirem especialidades que satisfaçam as necessidades ou as condições do doente.
As áreas de Dermatologia, Pediatria e Geriatria são as que mais beneficiam da
formulação destes medicamentos.
Estes medicamentos encontram-se ao abrigo do Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22
de abril - Regula a prescrição e a preparação de medicamentos manipulados [13], e
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da Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho - Regime jurídico a que devem obedecer a
preparação e a dispensa de medicamentos manipulados [14], com o intuito de
assegurar a qualidade, segurança e eficácia, regulamentando as boas práticas para a
sua preparação.
O regime geral das comparticipações do Estado no preço dos medicamentos
estabelece que os medicamentos manipulados passíveis de comparticipação constam
de uma lista a aprovar anualmente por despacho do membro do Governo responsável
pela área da saúde, mediante proposta do INFARMED. Assim, o Despacho n.º
18694/2010 aprova a lista de medicamentos manipulados, objeto de comparticipação
em 30% do respetivo preço pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS). [15] Podem ser
incluídos nesta lista outros medicamentos manipulados desde que se comprove a
ocorrência de uma das seguintes condições: inexistência no mercado de especialidade
farmacêutica com igual substância ativa na forma farmacêutica pretendida; existência
de lacuna terapêutica a nível dos medicamentos preparados industrialmente;
necessidade de adaptação de dosagens ou formas farmacêuticas às carências
terapêuticas de populações específicas, como é o caso da pediatria ou da geriatria.
[16]
As preparações extemporâneas, correspondem geralmente a pós para
suspensão oral, de baixa instabilidade, preparadas previamente à sua utilização,
mediante reconstituição com água purificada.
Durante o estágio não preparei nenhum manipulado: todos os pedidos que
chegavam eram dirigidos à Farmácia Serpa Pinto, no Porto. Procedi à
reconstituição de antibióticos, como o Clavamox DT®. No momento da dispensa
informava sobre a necessidade da conservação do antibiótico a menos de 25ºC e
da sua agitação antes do uso.

9.6. Medicamentos e produtos farmacêuticos homeopáticos
Os medicamentos e produtos farmacêuticos homeopáticos encontram-se
atualmente ao abrigo do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto – Estatuto do
Medicamento, definindo-se como “medicamentos 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". [10]
(Site 8)
A homeopatia tem como princípio a administração de substâncias, em elevadas
diluições, provocando sintomas em pessoas saudáveis semelhantes aos que se
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pretende tratar, tendo como princípios a similitude, a infinitesimalidade e a
globalidade.
Existem dois tipos de produtos homeopáticos, ambos considerados MNSRM:
- Medicamentos homeopáticos - possuem propriedades curativas ou preventivas das
doenças e seus sintomas, com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou a
restaurar, corrigir ou modificar as suas funções orgânicas;
- Produtos farmacêuticos homeopáticos - não possuem indicações terapêuticas, são
administrados por via oral ou tópica e não devem conter mais de uma parte por 10000
de tintura-mãe, nem mais de 1/100 da mais pequena dose utilizada em alopatia para
as substâncias ativas. [17]
Ao longo do estágio dispensei vários medicamentos homeopáticos, como é o caso
do Homeovox®, Stodal® e Oscilococcinum®.

9.7. Produtos dietéticos e para alimentação especial
De acordo com o Decreto-Lei nº 74/2010, de 21 de Junho - Regime geral
aplicável aos géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial, os
produtos dietéticos destinados a uma alimentação especial são aqueles que, devido à
sua composição ou processos especiais de fabrico, se distinguem dos alimentos de
consumo corrente, destinando-se à alimentação exclusiva (única fonte alimentar) ou
parcial (complemento a uma alimentação equilibrada, não a substituindo) de pessoas
com necessidades nutricionais específicas, sob supervisão médica. [18] [19]
Neste grupo de produtos incluem-se:
- os alimentos para pessoas cujo processo de assimilação ou cujo metabolismo se
encontrem perturbados (ex: doença celíaca);
- os alimentos para pessoas que se encontram em condições fisiológicas especiais
(ex: idosos subnutridos, doentes oncológicos, atletas, pessoas com dietas de restrição
calórica para redução do peso);
- os alimentos para lactentes ou crianças jovens (ex: leites, farinhas, papas, purés de
frutas, entre outros).
Os suplementos alimentares são cada vez mais procurados muito devido ao
fácil acesso, à variedade de produtos disponíveis no mercado e às estratégias de
marketing. Estes produtos encontram-se ao abrigo do Decreto-Lei nº 136/2003, de 28
de junho. [20] Quando necessário, existem limites máximos de segurança para as
substâncias presentes, a fim de garantir uma correta e segura utilização. Estes
produtos podem provocar efeitos adversos no caso de ingestão excessiva de
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vitaminas e de minerais. Os suplementos alimentares podem conter uma vasta gama
de nutrientes como vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos gordos essenciais, fibras
e extratos de plantas, em várias apresentações, com indicação para diversas
situações,

como:

deficiências

nutricionais,

fadiga,

problemas

de

memória,

melhoramento da visão, falta de líbido, gravidez e/ ou preparação para a conceção,
entre outras. O aconselhamento farmacêutico deste tipo de produtos revela-se de
extrema importância para o máximo benefício do utente. [20]

Ao longo do estágio dispensei alguns leites para lactantes como o Nutramigen®.
Fui também muitas vezes solicitada para fazer aconselhamento sobre suplementos
vitamínicos e ampolas/cápsulas para melhoramento do desempenho físico e
intelectual, sobretudo no início do Outono. Tentei sempre passar a mensagem que
estes produtos não substituem uma dieta variada. Os produtos mais procurados
foram Centrum®, Viterra®, Acutil®, Becozyme Forte®, Pharmaton®, Cerebrum®.

9.8. Produtos fitoterapêuticos e suplementos nutricionais
Os produtos fitoterapêuticos baseiam-se na ação natural das plantas e dos
seus constituintes. O Estatuto do Medicamento define medicamento à base de plantas
como qualquer medicamento que contenha exclusivamente, como substâncias ativas,
substâncias derivadas de plantas, preparações à base de plantas ou ambas em
associação, sendo considerados MNSRM. [10]
São utilizados para tratar problemas de saúde menores e para melhorar a
qualidade de vida. São geralmente solicitados para constipações, fadiga física e
mental, insónias, stress, certas infeções, emagrecimento, prevenção de doenças
cardiovasculares, problemas digestivos, urinários e respiratórios. Estes produtos
podem-se apresentar sob a forma de infusões, pós, cápsulas ou comprimidos.
Muitas pessoas têm a ideia que, por se tratar de produtos constituídos por
plantas, que são inócuos e isentos de contra-indicações ou efeitos adversos. Cabe ao
Farmacêutico alertar para o fato de estes produtos também poderem apresentar
contra-indicações, efeitos secundários e interações com outros medicamentos; é
importante, por isso, conhecer o estado de saúde do doente e avaliar outras
medicações concomitantes.
Durante o estágio solicitaram-me várias vezes aconselhamento sobre produtos
para problemas gastrointestinais e insónias. Aconselhei várias vezes Pursenide® e
Valdispert®.
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9.9. Produtos e medicamentos de uso veterinário
Segundo o Decreto-Lei n.º 314/2009, de 28 de outubro - Código Comunitário
relativo aos Medicamentos Veterinários, um medicamento veterinário é “toda a
substância, ou associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades
curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa
ser utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico
médico-veterinário

ou,

exercendo

uma

ação

farmacológica,

imunológica

ou

metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”. [21] Estes
medicamentos são de grande importância para o bem-estar dos animais e para a
proteção da saúde pública. Os medicamentos veterinários sujeitos a prescrição
obrigatória são dispensados mediante uma receita médico-veterinária. [22]
Ao longo do estágio contatei com alguns produtos veterinários como o Drontal®
(desparasitante interno) ou Advantix® (desparasitante externo). Os produtos mais
procurados são os desparasitantes (pipetas, coleiras.)

9.10. Dispositivos médicos
De acordo com o Decreto-Lei nº 145/2009, de 17 de Junho - Disciplina jurídica
dos dispositivos médicos, um dispositivo médico é “qualquer instrumento, aparelho,
equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação,
incluindo o software destinado pelo seu fabricante a ser utilizado especificamente para
fins de diagnóstico ou terapêuticos e que seja necessário para o bom funcionamento
do dispositivo médico, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja
alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua
função possa ser apoiada por esses meios, 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; controlo da conceção”. [23]
Os dispositivos médicos são classificados de acordo com o risco inerente à
utilização dos mesmos. O risco é determinado de acordo com fatores como: a duração
do contacto com o organismo, área corporal ou tecido biológico; finalidade declarada
pelo fabricante do dispositivo; invasibilidade do corpo humano; riscos decorrentes da
conceção e fabrico. Dividem-se desta forma em quatro classes por ordem crescente
de risco: I, II-A, II-B e III.
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Na Farmácia Nacional existem vários dispositivos médicos como seringas, meias
de descanso, pés/pulsos/joelhos elásticos, preservativos, material de penso e
ligaduras,

fraldas,

luvas

de

exame,

algodão

hidrófilo,

dispositivos

de

autodiagnóstico (testes de gravidez), frascos de colheita de amostras biológicas,
entre outros. Procurei no momento da dispensa explicar da melhor forma o
funcionamento dos produtos ao utente.

9.11. Artigos de puericultura
Um artigo de puericultura é definido pelo Decreto-Lei nº 10/2007, de 18 de
janeiro, como “qualquer produto destinado a facilitar o sono, o relaxamento, a higiene,
a alimentação e a sucção das crianças”. Atendem às necessidades das mães e dos
bebés, facilitando cada etapa do crescimento e desenvolvimento. [24]
Na Farmácia Nacional existem alguns produtos de puericultura como biberões,
chupetas, toalhitas, aspiradores nasais, entre outros, de marcas como Libenar®,
Mustella® e Uriage®.

9.12. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes
Os psicotrópicos e estupefacientes são medicamentos que atuam diretamente
no sistema nervoso central e têm, portanto, impacto em todo o organismo humano,
modificando funções e comportamentos psíquicos (depressores ou estimulantes). São
usados no tratamento de várias doenças e em múltiplas aplicações nas mais variadas
situações clínicas: nas doenças psiquiátricas, na oncologia, como analgésicos e como
anti-tússicos. Sempre que são usados para fins medicinais e terapêuticos, e no
cumprimento de recomendações clínicas, são medicamentos úteis e não drogas. No
entanto, estes medicamentos estão associados a atos ilícitos (contrafação e venda
ilegal) e a um consumo abusivo. Desta forma, são alvo de muita atenção por parte das
autoridades competentes, sendo um dos tipos de substâncias mais controlados no
mundo. Estes medicamentos apresentam alguns riscos, podendo induzir habituação e
até dependência, quer física quer psíquica, bem como riscos de sobredosagem
(overdose).
A produção, distribuição, armazenamento, transporte, prescrição, dispensa e
consumo de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos encontram-se sujeitos a
uma legislação própria: o Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de janeiro, define o regime
jurídico do tráfico e consumo de estupefacientes e psicotrópicos, o Decreto
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Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro, regulamenta o Decreto-Lei anterior e a
Portaria n.º 981/98, de 8 de junho, define as medidas de controlo de estupefacientes e
psicotrópicos. [25] [26] [27] A legislação referente a estes medicamentos é retificada
várias vezes por outras Leis ou Decretos Regulamentares.
Estes medicamentos encontram-se organizados, pela legislação vigente, em
tabelas de I a IV, de acordo com os efeitos nocivos que podem provocar no
consumidor.
Em Portugal, a responsabilidade de supervisão e fiscalização do uso de
substâncias psicotrópicas e estupefacientes recai no âmbito das competências do
INFARMED. Este controla o transporte deste tipo de medicamentos que são entregues
em sacos de plástico como forma de sinalização e fazendo-se acompanhar de uma
Requisição, em duplicado, em que o original fica arquivado na farmácia e o duplicado
é devolvido ao armazenista, após assinatura e carimbo pelo Diretor Técnico. Este
documento contém:
- a identificação do fornecedor;
- a identificação da farmácia;
- a identificação do fármaco;
- o código do fármaco;
- a quantidade;
- a data;
- o número de requisição. (Site 9)
No momento da entrada de encomendas contendo estes medicamentos, a
nível informático, é atribuído um código de registo de entrada e aquando da dispensa
é atribuído um código de registo de saída. Depois, mensalmente são enviados ao
INFARMED os registos de entrada, de saída e o balanço entrada/saída dos
psicotrópicos, sendo que para as benzodiazepinas os registos de entradas e o balanço
entrada/saída só é enviado no final do ano, juntamente com as listagens anuais dos
psicotrópicos.
Devido às suas particularidades, este tipo de substâncias está sujeito a regras
apertadas e vigilância do INFARMED e só pode ser dispensado pelo farmacêutico
mediante apresentação de receita médica. Atualmente, e de acordo com o Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 8 de março, e da Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio, o modelo de
receita especial é igual aos modelos de receita dos restantes medicamentos. A
prescrição destas substâncias não pode constar de receitas onde sejam prescritos
outros medicamentos. [28] [29]
No

ato

da

dispensa

destes

medicamentos,

é

necessário

introduzir

determinadas informações no sistema informático: informações sobre o doente (nome,
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morada, sexo, idade, n.º do cartão de cidadão), o médico prescritor (nome, morada, n.º
de inscrição na Ordem dos Médicos, data e assinatura), o adquirente (nome, morada,
sexo, idade, n.º do cartão de cidadão) e o número da receita. Em seguida, é emitido
um “Documento de psicotrópicos” e anexado à fotocópia da receita. O original é
encaminhado para a entidade que comparticipa, enquanto o duplicado fica arquivado
na farmácia por um período de 3 anos, devidamente datado, carimbado e assinado
pela Diretor Técnico. [29]
O Farmacêutico deve estar atento a possíveis falsificações. Em qualquer
situação de dúvida deve contatar o médico para confirmar a veracidade da receita ou
mesmo negar a dispensa do medicamento caso não se cumpram as disposições
legais.
Na Farmácia Nacional, os medicamentos psicotrópicos ou estupefacientes
encontram-se

armazenados

numa

gaveta

própria,

isolada

dos

restantes

medicamentos, sendo acessível apenas aos colaboradores da Farmácia.

Durante o estágio visualizei e tive a oportunidade de preencher os documentos
necessários para a dispensa de um medicamento psicotrópico/estupefaciente.

10. Dispensa de Medicamentos
A dispensa de medicamentos é o ato que mais se associa à profissão do
Farmacêutico e é um exercício de extrema importância. Se os medicamentos não
forem dispensados da forma correta, por profissionais competentes, podem não
apresentar o esperado benefício para a saúde do utente. A dispensa de medicamentos
deve então ser orientada pelo Farmacêutico, de forma a que o utente disponha de
toda a informação necessária ao sucesso da terapêutica e, portanto, ao seu bem-estar
do doente. O Farmacêutico é o profissional de saúde que estabelece a ligação entre o
utente e a sua medicação. Assim, é preciso que toda a informação sobre a qualidade,
segurança e eficácia do fármaco seja corretamente fornecida e as indicações médicas
reforçadas. O Farmacêutico deve ainda ser capaz de favorecer a adesão à
terapêutica, assim como sensibilizar para o uso racional do medicamento. A
comunicação verbal, e em muitos casos, a escrita e a visual, deve ser feita para que
se promova o sucesso da terapêutica. O Farmacêutico deve ser crítico, deve possuir
conhecimento científico, capacidade de comunicação e atitude profissional. Por vezes,
é necessário tomar a decisão de reencaminhar para um médico, dispensar um
MNSRM ou simplesmente aconselhar medidas não farmacológicas com o máximo de
consciência. [6]
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10.1. Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica
10.1.1. Prescrição médica e Validação da prescrição médica
Para que a dispensa de um Medicamento Sujeito a Receita Médica possa
ocorrer, é necessária a apresentação de uma receita médica eletrónica. [28] [29] Esta
deve apresentar todos os elementos obrigatórios à sua validação:
- número da receita médica
- identificação do médico prescritor
- dados do utente (nome e número de utente ou de beneficiário de subsistema)
- identificação do medicamento (DCI, dosagem, forma farmacêutica, dimensão da
embalagem, número de embalagens e designação comercial do medicamento, se
aplicável)
- posologia e duração d tratamento
- identificação do local de prescrição
- se aplicável, referência ao regime de comparticipação
- se aplicável, a exceção e a alínea correspondente (exceções a), b), c)) [29]
- se aplicável, identificação do despacho que estabelece o regime especial de
comparticipação (ex: Despacho nº 9896/03 – Doença de Alzheimer, mencionado
abaixo do medicamento)
- data de prescrição (Site 10)
Os elementos a identificar na validação de numa receita manual são iguais aos
da receita eletrónica, com três exceções:
- o local de prescrição é facultativo
- a identificação do médico prescritor é apresentada na forma de vinheta
- a obrigatoriedade da menção da exceção e da alínea apropriada (exceções a), b), c),
d)), não podendo ser admitida mais do que uma via [29]
A verificação do prazo de validade é de extrema importância. Uma receita pode
ser válida pelo prazo de 30 dias a contar da data da emissão, sendo considerada não
renovável ou por seis meses, sendo considerada renovável e está dividida em três
vias.
A prescrição eletrónica é atualmente obrigatória, o que diminui os erros
associados à prescrição pelo médico e à interpretação pelo farmacêutico. Apenas se
pode recorrer à receita manual (devidamente acompanhada pela Portaria n.º 137A/2012, de 11 de maio [29]) nas seguintes situações:
- a) falência do sistema informático;
- b) inadaptação do prescritor (confirmada e validada anualmente pela respetiva
Ordem profissional);
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- c) prescrição ao domicílio;
- d) prescrição até um máximo de 40 receitas médicas por mês;
Na dispensa de medicamentos prescritos em receitas manuais, o Farmacêutico
tem de estar atento a qualquer rasura, que deve ser rubricada pelo médico prescritor.
Atualmente existem 2 modelos de receita eletrónico em vigor.
A prescrição de medicamentos inclui obrigatoriamente a DCI da substância
ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a posologia. O utente passa
a ter o direito de optar entre qualquer medicamento que pertença ao mesmo grupo
homogéneo (mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem). Esta
obrigatoriedade incentiva o uso de medicamentos genéricos, a promover a qualidade
da prescrição e a favorecer a redução dos encargos dos utentes com os
medicamentos.
O médico prescritor pode, no entanto, indicar na receita justificações técnicas
que impeçam o direito de opção do doente. São elas:
- Exceção a) do artigo 6.º da Portaria nº 137-A/2012 de 11 de maio - Prescrição de um
medicamento com margem ou índice terapêutico estreito (ciclosporina, levotiroxina
sódica e tacrolimus), de acordo com informação prestada pelo INFARMED.
- Exceção b) do artigo 6.º da Portaria nº 137-A/2012 de 11 de maio - Reação adversa
prévia: suspeita reportada ao INFARMED, de intolerância ou reação adversa a um
medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado por outra denominação
comercial.
- Exceção c) do artigo 6.º da Portaria nº 137-A/2012 de 11 de maio - Continuidade de
tratamento superior a 28 dias: prescrição de medicamento destinado a assegurar a
continuidade de um tratamento com duração estimada superior a 28 dias. O direito de
opção está limitado a medicamentos com PVP igual ou inferior ao do medicamento
prescrito.
Nas receitas médicas eletrónicas só podem ser prescritos até quatro
medicamentos distintos com o limite máximo de duas embalagens por DCI; no caso
dos medicamentos prescritos se apresentarem sob a forma de embalagem unitária
podem ser prescritos até quatro embalagens do mesmo medicamento.
Em situações em que venha omissa a dose ou o tamanho da embalagem do
medicamento, deve fornecer-se o medicamento de menor dose e menor tamanho ou
então de acordo com o esquema posológico que o utente vai fazer e apenas é
permitida a dispensa de embalagens com mais 50% de unidades da embalagem
prescrita.
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Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes e os produtos incluídos no
protocolo da diabetes mellitus (tiras e lancetas) não podem constar numa receita onde
estejam prescritos outros medicamentos.

Ao longo do estágio surgiram várias situações em que as receitas não vinham
devidamente preenchidas: falta da data, expiração da validade, falta da assinatura
do médico, entre outras. Nestes casos deve-se ter bom senso e se possível
resolver através do contato com o médico.

10.1.2. Interpretação, avaliação farmacêutica, dispensa e verificação de receituário
O ato farmacêutico não se deve limitar à cedência do medicamento perante
uma receita médica. É necessária uma atitude crítica e interventiva por parte do
Farmacêutico, relativamente aos dados da receita. Sempre que surja uma dúvida em
relação a uma prescrição, o Farmacêutico deve pesquisar, pedir outra opinião ou até
questionar o médico prescritor, a fim de solucionar essa dúvida da melhor forma. O
Farmacêutico deve fornecer os medicamentos corretos e ainda garantir que o utente
sabe seguir a posologia de forma correta e se não tem dúvidas. Um dos objetivos da
interpretação e avaliação farmacêutica é a identificação de problemas relacionados
com os medicamentos e resultados negativos dos medicamentos, de forma a poder
corrigi-los.
Na dispensa, se o utente não exercer o direito de opção, o farmacêutico deve
dispensar um dos medicamentos de entre os cinco com PVP mais baixo dentro desse
grupo homogéneo (as farmácias devem ter sempre disponíveis para venda, no
mínimo, 3 medicamentos de cada grupo homogéneo de entre os 5 medicamentos com
preço mais baixo). [28] [29]
Por fim, o Farmacêutico fornece as informações clínicas por escrito e/ou
oralmente. Deve reforçar a adesão à terapêutica, o uso correto dos medicamentos e a
adoção de medidas não farmacológicas. Por fim, oferece ao utente aconselhamento
farmacêutico.
Quanto ao processamento da receita médica, deve-se introduzir no sistema
informático todos dados necessários: os medicamentos, a quantidade, o organismo de
comparticipação, o PVP, entre outros. É emitida a fatura e é impresso no verso da
receita as informações relativas à dispensa: identificação da farmácia e da Direção
Técnica, número de identificação fiscal, data, código de identificação do operador,
código do organismo comparticipante, número da receita e de lote, identificação dos
medicamentos (CNP, designação, número de embalagens, dosagem e forma
farmacêutica dos medicamentos), PVP, valor comparticipado e valor a pagar pelo
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utente. Caso o utente seja abrangido por uma complementaridade de subsistema,
deve fotocopiar-se a receita e emitem-se dois documentos de faturação (o original é
enviado para o SNS e a cópia para a entidade responsável pela complementaridade).
Por fim, o utente assina a receita médica no local correspondente, assim como o
Farmacêutico que deve datar, carimbar e assinar.
Após este processo a receita médica é conferida: para cada receita confirma-se
se o medicamento dispensado corresponde ao prescrito quanto à dosagem, número
de embalagens, dimensão e forma farmacêutica (através do código de barras digitado
no verso da receita), a data de validade, a assinatura do médico e a atribuição do
organismo responsável pela comparticipação.
Existem mais dois tipos de dispensa de MSRM, sem ser a dispensa mediante a
receita médica: venda suspensa e venda a crédito.
A venda suspensa pode ser efetuada quando o utente pretende aviar apenas
alguns dos medicamentos inscritos na receita, deixando para mais tarde o aviamento
dos restantes, ficando assim a receita pendente.
Quando o utente tem conta cliente na farmácia e não paga no ato da dispensa,
efetua-se uma venda a crédito.
10.1.3. Subsistemas de saúde e comparticipação de medicamentos
Os

MSRM

comparticipados

(MSRM

de

uso

Humano,

medicamentos

manipulados, medicamentos contendo estupefacientes ou substâncias psicotrópicas,
produtos para autocontrolo da diabetes mellitus) são aqueles em que na presença de
prescrição médica, o utente paga apenas uma percentagem do PVP e a restante é
paga por uma entidade de saúde.
O SNS é a entidade de comparticipação mais comum. No entanto, existem
outros organismos e subsistemas de comparticipação de medicamentos. A cada
entidade corresponde um código informático, introduzido pelo farmacêutico no
tratamento da receita, consoante a informação nela inscrita e o cartão de beneficiário
apresentado pelo utente. Além do SNS, existem outros subsistemas de saúde, como
Caixa Geral de Depósitos, Sindicato dos Bancários - Serviços de Assistência MédicoSociais, Savida, em que os utentes beneficiam de uma percentagem adicional à
estabelecida pelo SNS, desde que a percentagem do SNS não seja superior ou igual a
90% – Tabela 3.
Existem vários organismos de comparticipação, sendo que a cada um deles é
atribuído um número com dois dígitos. Em relação ao SNS, destacam-se o Regime
Geral (abrange todos os utentes do SNS e trabalhadores migrantes), no qual o estado
paga uma percentagem do PVP dos medicamentos de acordo com quatro escalões
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(A-90%, B-69%, C-37% e D-15%) e o Regime Especial (abrange os pensionistas cujo
rendimento total anual não excede 14 vezes o salário mínimo nacional e para o qual
se verifica um acréscimo de 5% para o escalão A e de 15% para os restantes
escalões), identificado pela letra “R” na prescrição médica.
É possível a menção de diplomas na receita médica, que permitem uma
comparticipação adicional. As patologias (Doença de Alzheimer, Psoríase e Lúpus, por
exemplo) e os medicamentos abrangidos por estas comparticipações especiais,
encontram-se descritos no Mapa Resumo que Rege as Comparticipações Especiais
nas Farmácias. (Site 19) É necessária a menção do respetivo diploma no
medicamento em questão e nalguns casos apenas médicos especialistas da área a
podem aplicar. Caso os dados da receita referentes ao regime de comparticipação
especial estejam incompletos ou ausentes, a comparticipação tem de ser efetuada
pelo regime geral. [30] [31] [32] [33] [34] [35]
Tabela 3 – Exemplos de subsistemas de saúde e respetivos códigos
Subsistemas de sáude

Código

SNS (Regime Geral)

01

SNS (Regime Especial)

48

Protocolo Diabetes

DS

Regime Geral + Serviço de Assistência
Médico-Sociais
Savida

J1
AA

10.1.4. Sistema de preços de referência
A cada grupo homogéneo é atribuído um preço de referência e é sobre este
valor que o Estado comparticipa.
Um grupo homogéneo é o conjunto de medicamentos com a mesma
composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, forma farmacêutica,
dosagem e via de administração, no qual se inclua pelo menos um medicamento
genérico existente no mercado. [36]
O preço de referência para cada grupo homogéneo corresponde à média dos
cinco PVP mais baixos praticados no mercado, tendo em consideração os
medicamentos que integram aquele grupo. [31] O valor máximo da comparticipação é
determinado de acordo com o escalão ou regime de comparticipação aplicável,
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calculado sobre o preço de referência do respetivo grupo homogéneo. No caso de a
comparticipação ser maior que o PVP, o utente não paga nada.
Até ao dia 15 do último mês de cada trimestre civil o INFARMED atualiza o
sistema de preços de referência na comparticipação dos medicamentos pelo SNS que
entra em vigor no 1º dia do mês seguinte. [30]
Ao longo do estágio apercebi-me que existem utentes que apenas querem
medicamentos de marca, como utentes que apenas querem o medicamento mais
barato, independentemente do laboratório.

10.2. Dispensa de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica
Para além de adquirir medicamentos mediante apresentação de uma
prescrição

médica,

o

utente

pode

também

adquiri-los

no

seguimento

de

automedicação ou por aconselhamento farmacêutico.
10.2.1 Automedicação
O uso de MNSRM é uma prática cada vez mais comum na resolução (alívio ou
supressão) de problemas de saúde menores (dores de cabeça, dores musculares,
ligeiros cortes superficiais, pequenos problemas digestivos, constipações, entre
outras) e sem gravidade.
O Despacho n.º 17690/2007, de 23 de Julho, define automedicação como
sendo “a utilização de MNSRM de forma responsável, sempre que se destine ao alívio
e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a assistência ou
aconselhamento opcional de um profissional de saúde” e define ainda uma lista de
situações passíveis de automedicação. Ou seja, consiste na utilização de um
medicamento (Medicamento Não Sujeito a Receita Médica, Medicamento Sujeito a
Receita Médica, plantas medicinais, infusões...) por iniciativa própria do doente,
orientado ou não, o que leva a situações de uso irracional dos medicamentos.
É muitas vezes a solução mais fácil e rápida, mas que acarreta vantagens e
desvantagens: se por um lado alivia a sobrecarga dos sistemas de saúde, por outro
pode ser prejudicial devido à falta de informação ou pelo abuso. É aqui que o
Farmacêutico, como agente promotor da saúde e do bem-estar, deve intervir. Pode
aconselhar medidas não farmacológicas, indicar um Medicamento Não Sujeito a
Receita Médica ou em situações mais graves indicar a visita ao médico. Deve orientar
e informar sobre o uso do medicamento, contribuindo, assim, para uma
automedicação responsável e adequada. [37] (Site 11)
Kátia Mota – FFUP

30

Relatório de estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Nacional

Em relação a situações de auto-medicação, recordo-me por exemplo de uma
situação em que uma utente ia tomar um anti-inflamatório por via oral (naproxeno),
para uma dor de joelhos e como essa utente já fazia outra medicação, aconselhei
a aplicação tópica de anti-inflamatório.

10.2.2 Aconselhamento Farmacêutico
Uma das principais funções do Farmacêutico consiste no aconselhamento
farmacêutico, ou seja a sugestão de um Medicamento Não Sujeito a Receita Médica
ou de medidas não farmacológicas. É uma área que exige um grande sentido de
responsabilidade e sentido crítico. É fundamental o Farmacêutico ter a capacidade de
distinguir as situações que são do domínio farmacêutico das que são do domínio
médico.
Em qualquer dos casos é crucial a sensibilização para os perigos de práticas
inadequadas e banalização da utilização dos medicamentos, a qual pode levar a
sérios problemas de saúde pública e para a própria saúde do utente.
De acordo com as Boas Práticas Farmacêuticas para Farmácia Comunitária,
na cedência de medicamentos e no seguimento de aconselhamento farmacêutico, o
farmacêutico responsabiliza-se pela seleção de um Medicamento Não Sujeito a
Receita Média ou tratamento não farmacológico com o objetivo de aliviar ou resolver
um problema de saúde considerado como um transtorno menor ou sintoma menor,
entendido como problema de saúde de carácter não grave, autolimitante, de curta
duração, que não apresenta relação com manifestações clínicas de outros problemas
de saúde do doente. [4]
Assim, o primeiro passo consiste em fazer uma série de questões para avaliar
a situação do utente: natureza do problema, duração, origem e intensidade dos seus
sintomas, estado de saúde geral e doenças concomitantes, medicação que está a
efetuar (relacionada ou não com o problema apresentado) e outras variáveis (idade,
gravidez, amamentação, história familiar, etc.), de modo a selecionar as medidas mais
apropriadas. Após avaliação da informação recolhida o farmacêutico pode indicar uma
opção terapêutica para aliviar/tratar os sintomas. A seleção de um Medicamento Não
Sujeito a Receita Médica deve reger-se por normas de orientação farmacêuticas,
protocolos, guias clínicos e guias farmacoterapêuticos. Na dispensa deve ser fornecida
ao utente as indicações necessárias para promover o seu bom uso, tais como:
posologia, modo de administração, precauções de utilização, contra-indicações,
interações e reações adversas. De salientar que as medidas não farmacológicas
devem acompanhar as medidas farmacológicas e são fundamentais para a melhoria.
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O farmacêutico pode também oferecer ao utente outros serviços farmacêuticos
(educação para a saúde, acompanhamento farmacoterapêutico) ou ainda encaminhar
para o médico, nas situações mais graves.
Em qualquer dos casos, deve-se solicitar ao utente que regresse à farmácia, a
fim de se avaliar a eficácia e resultados obtidos com o tratamento.
O aconselhamento farmacêutico é um ato que exige grande responsabilidade.
Sempre tive o apoio da equipa quando fui solicitada por parte de um utente. Os
casos que mais surgiram foram: estados gripais e de constipação, herpes labial,
irritações oculares, contraceção de emergência, tosse e rouquidão, congestão
nasal, obstipação, calos e picadas de insetos.

11. Contabilidade e Gestão Farmacêutica
11.1. Processamento do receituário e Faturação
O processamento de receituário e a faturação têm como objetivo permitirem o
reembolso das comparticipações dos medicamentos dispensados. Após a verificação
das receitas, estas são agrupadas em lotes de 30 receitas e por organismos. Para
cada lote é impresso um Verbete de Identificação do Lote que é carimbado. Este
documento apresenta os seguintes dados: identificação da farmácia, mês e ano,
entidade e plano de comparticipação, tipo, número de lote, de receitas e de etiquetas,
PVP, importância paga pelo utente e valor da comparticipação total. É impresso
também a Relação de Resumo dos Lotes (identifica todos os lotes dos diferentes
organismos de comparticipação), em duplicado para os organismos do SNS e em
quadruplicado para outros organismos. Por fim, imprime-se em quadruplicado a fatura
mensal de medicamentos com os valores totais faturados para os regimes de
comparticipação de cada organismo.
Quando o processamento de receituário está concluído, entregam-se as
receitas relativas ao SNS, no Centro de Conferência de Faturas da Maia e as receitas
relativas aos outros subsistemas são entregues na Associação de Farmácia
Portuguesas (mediadora entre as Farmácias associadas e as restantes entidades
comparticipadoras).
Na farmácia ficam em arquivo os seguintes documentos: uma relação de
resumo dos lotes, uma fatura, uma cópia da nota de crédito e uma relação de resumo
dos lotes, uma fatura, um mapa comprovativo de entrega de receituário, e uma relação
resumo de lotes (relativamente aos outros organismos).
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As receitas devolvidas vêm acompanhadas de uma relação resumo contendo o
valor e a justificação das retificações. O valor da comparticipação não é pago, tendo a
farmácia de elaborar uma nota de crédito correspondente ao montante total das
comparticipações dessas receitas. Se a correção for possível, corrige-se e reenvia-se
para a entidade respetiva no mês seguinte de faturação e recupera-se o valor da
comparticipação.
A conferência de receitas é feita diariamente na Farmácia Nacional. Ao longo do
estágio tive oportunidade de acompanhar todo o processo de faturação, visualizei
também as receitas devolvidas e os erros cometidos e emiti verbetes de
identificação de lotes.

12. Outros serviços prestados na Farmácia
A Farmácia Comunitária não é apenas um local de dispensa de medicamentos,
é um local de excelência para o esclarecimento de dúvidas, para a disponibilização de
informações e prestação de outros serviços de saúde. Na Portaria n.º 1429/2007, de 2
de novembro, são definidos os serviços farmacêuticos que podem ser prestados pelas
farmácias. [38]
Na Farmácia Nacional, existe uma vasta gama de serviços ao dispor dos
utentes tendo como objetivo a promoção da saúde e do bem-estar dos mesmos. Os
serviços são efetuados por pessoal competente e especializado, em gabinete de
atendimento personalizado e com todas as condições necessárias.
A Farmácia Nacional oferece:
- consultas de Podologia;
- consultas de Nutrição;
- administração de primeiros socorros;
- administração de vacinas da gripe;
- determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos (colesterol total, glicemia
capilar, pressão arterial, ácido úrico e triglicerídeos).

12.1. Serviços essenciais
12.1.1. Farmacovigilância
Segundo o INFARMED, a farmacovigilância consiste na "identificação,
quantificação, avaliação e prevenção dos riscos associados ao uso dos medicamentos
em comercialização, permitindo o seguimento dos possíveis efeitos adversos dos
medicamentos".
A farmacovigilância tem como principais objetivos:
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- a monitorização da segurança dos medicamentos na prática clínica;
- a identificação precoce de possíveis reações adversas;
- a avaliação da relação benefício-risco dos medicamentos e as implicações para a
saúde pública;
- a intervenção precoce de forma a minimizar o risco e maximizar o benefício;
- a transmissão de informação sobre dados de segurança, aos profissionais de saúde
e ao público em geral;
- a monitorização do impacto das ações desenvolvidas.
O Farmacêutico tem o dever de notificar reações adversas medicamentosas
graves ou inesperadas. Para isso, foi criado o Sistema Nacional de Farmacovigilância,
da responsabilidade do INFARMED. Para a notificação de uma reação adversa ao
medicamento, o Farmacêutico deve preencher um formulário de notificação
(identificação do doente, a reação adversa medicamentosa, o medicamento e o
notificador) disponível no site do INFARMED e enviá-lo por correio a uma unidade de
Farmacovigilância do INFARMED ou contactando-a diretamente por telefone, fax ou
internet. Desde julho de 2012 que os utentes também passaram a poder notificar
suspeitas de uma reação adversa ao medicamento diretamente ao Sistema Nacional
de Farmacovigilância. [39] [1] (Site 12)

12.1.2. Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos
A Farmácia Nacional disponibiliza aos utentes a determinação de parâmetros
bioquímicos e fisiológicos com o objetivo de despistar e/ou fazer o seguimento
terapêutico de alguns indicadores de saúde. São determinações acessíveis, pouco
invasivas, económicas, rápidas e com um elevado grau de fiabilidade. De acordo com
os resultados obtidos nestas determinações é feito um aconselhamento, que incide
sobretudo sobre os estilos de vida a adotar tais como: praticar exercício físico, fazer
uma alimentação correta e equilibrada, evitar o tabagismo, entre outros.
 Glicose Sanguínea
A determinação da glicose sanguínea é um dos parâmetros mais requisitados,
sobretudo por pessoas que têm diagnosticada diabetes mellitus. É uma patologia
metabólica crónica e pode surgir quando há uma produção deficiente de insulina por
parte do pâncreas (tipo I), ou quando há ausência na secreção/ação da insulina (tipo
II), frequente na população mais velha. A hiperglicemia é a principal característica da
doença, e a longo prazo pode levar a complicações como a retinopatia, nefropatia,
entre outras. Uma medição regular dos níveis de glicémia é fundamental para o
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controlo da doença e para o bem-estar do paciente, além de uma correta alimentação
e seguimento do plano farmacoterapêutico.
Este parâmetro deve ser determinado em jejum ou ocasionalmente duas horas
após a ingestão de alimentos, devendo o valor ser avaliado de acordo com as
guidelines. Em jejum, o valor normal de glicemia é inferior a 126 mg/dl, sendo que para
valores superiores é aconselhada a ida ao médico para despiste da doença ou de
outros estádios pré-diabetes (Tolerância Diminuída à Glucose e Anomalia da Glicémia
em Jejum). Em casos de glicémia em jejum superior a 126 mg/dl ou ocasional superior
a 200 mg/dl, deve o utente ser aconselhado a consultar um médico.
O dispositivo atualmente utilizado na Farmácia Nacional é o FreeStyle mini.
Procedimento:
1. Passar algodão com álcool no dedo a picar.
2. Com luvas calçadas, picar o dedo (deve ser massajado antes para aumentar o
afluxo de sangue) com uma lanceta.
3. Recolher uma gota de sangue com uma tira de medição previamente inserida no
equipamento.
4. O resultado é obtido em poucos segundos.
5. Se os resultados forem muito elevados proceder a uma segunda medição.
(Site 13)
 Colesterol Total
O colesterol é produzido de forma natural pelo fígado e possui funções
fundamentais no organismo (produção de ácidos biliares, participação na constituição
de hormonas, constituição das membranas das células, entre outras) mas, quando em
excesso (hipercolesterolemia), pode depositar-se em vários órgãos e nas artérias
provocando aterosclerose, comprometendo o fluxo sanguíneo e sendo assim, um fator
de risco para o acontecimento de eventos cardiovasculares (angina de peito, enfarte
do miocárdio).
Este parâmetro torna-se útil quando analisado em conjunto com o valor de
colesterol HDL, para que se possa fazer uma melhor avaliação do perfil lipídico.
O colesterol é transportado no sangue por proteínas (lipoproteínas). As principais são
as de baixa densidade (LDL) que se depositam na parede das artérias e as de alta
densidade (HDL) que retiram o excesso de colesterol das artérias e transporta-o de
volta ao fígado. Os casos de hipercolesterolemia podem dever-se a uma incorreta
alimentação, ao consumo de tabaco ou a uma predisposição genética.
A determinação do colesterol total é independente da hora a que se realiza.
Segundo as guidelines atuais, o valor de colesterol total deverá ser inferior a 190
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mg/dL. Contudo, para um doente com outros fatores de risco este deverá ser inferior a
175mg/dL. (Site 14)
De acordo com os resultados obtidos nas determinações, o Farmacêutico deve
aconselhar o utente a seguir certas medidas como uma alimentação equilibrada
(redução da ingestão de gorduras saturadas e o aumento da ingestão de legumes e
frutas), a cessação tabágica, o controlo do peso, a prática de exercício físico e o
cumprimento da terapêutica.
O dispositivo atualmente utilizado na Farmácia Nacional é o Accutrend GC.
Procedimento:
1. Passar algodão com álcool no dedo a picar.
2. Com luvas calçadas, picar o dedo (deve ser massajado antes para aumentar o
afluxo de sangue) com uma lanceta.
3. Recolher uma grande gota de sangue com uma tira de medição já previamente
inserida no equipamento.
4. O resultado é obtido ao fim de 3 minutos.
5. Se os resultados forem muito elevados proceder a uma segunda medição.
(Site 15)
 Pressão Arterial
Segundo a Fundação Portuguesa de Cardiologia, a hipertensão arterial é uma
doença que afeta milhões de portugueses e é um dos fatores de risco para o acidente
vascular cerebral, umas das primeiras causas de morte em Portugal.
A tensão arterial define-se pela força que o sangue em circulação exerce nas
paredes das artérias. Segundo as guidelines, é considerado um quadro de hipertensão
arterial quando se verificam valores de tensão arterial sistólica superiores ou iguais a
140 mmHg (milímetros de mercúrio) e/ou valores de tensão arterial diastólica
superiores a 90 mmHg, com exceção dos diabéticos e dos doentes renais crónicos,
em que a pressão arterial deve ser inferior a 130/80 mmHg. É frequente apenas um
dos valores surgir alterado. Quando os valores da tensão arterial sistólica estão
alterados, diz-se que o utente sofre de hipertensão arterial sistólica; quando apenas os
valores da tensão arterial diastólica se encontram elevados, o utente sofre de
hipertensão arterial diastólica.
Ao longo do dia a pressão arterial vai sofrendo oscilações, consideradas normais,
permitindo a adaptação do organismo às diferentes situações (exercício e repouso). A
adoção de um estilo de vida saudável constitui a melhor forma de prevenir a
ocorrência de hipertensão arterial e, consequentemente, prevenir a ocorrência de
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acidentes cardiovasculares. O Farmacêutico tem um papel fundamental na promoção
da saúde do utente através de recomendações como:
- a redução da ingestão de sal na alimentação;
- o aumento do consumo de frutos e vegetais na dieta;
- a prática regular de exercício físico;
- a redução do peso corporal;
- a redução do consumo de álcool e café;
- a cessação tabágica;
- o cumprimento da terapêutica.
Na Farmácia Nacional a pressão arterial é medida através de um aparelho
automático.
Recomendações:
- O utente deve-se sentar em repouso, em ambiente calmo, sem roupa no braço
esquerdo e sem objetos apertados, em silêncio e sem ingestão/inalação de produtos
excitantes como o café, álcool ou tabaco 15-30 minutos antes.
- Há casos em que não se devem usar os aparelhos eletrónicos (pacemaker), sendo a
opção possível a medição por um esfigmomanómetro e estetoscópio.
Muitas pessoas deslocam-se à farmácia apenas para a medição da pressão
arterial, de entre as quais umas tem hipertensão arterial diagnosticada, outras apenas
com ação preventiva. Algumas fazem-se acompanhar de um cartão de registo dos
valores de pressão arterial onde se anotam os valores, permitindo, desta forma, um
melhor controlo da patologia. (Site 16)
 Determinação do peso e da altura
Na zona de atendimento da Farmácia Nacional existe uma balança digital com um
medidor de altura acoplado que determina o peso e a altura e ainda o respetivo Índice
de Massa Corporal (IMC = Peso (Kg) / Altura2 (m)). Deve-se ter em consideração na
interpretação dos resultados, que o IMC para ser aplicado a crianças necessita de
gráficos específicos e que nos idosos existe uma classificação diferenciada.
A determinação deste índice é de extrema importância, uma vez que a incidência e
a prevalência da obesidade a nível mundial é cada vez maior e as consequências
desta condição são extremamente graves.
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Ao longo do estágio tive a oportunidade de realizar todas as determinações
anteriormente referidas. Tentei sempre questionar o utente sobre a medicação e
estilos de vida e prestar o melhor aconselhamento possível. A determinação dos
parâmetros bioquímicos e fisiológicos é muito solicitada pelos utentes da Farmácia
Nacional, muito devido à prevalência de patologias como a hipertensão arterial,
hipercolesterolemia e diabetes mellitus na população.

12.1.3. Administração de vacinas
Na

Farmácia

Nacional

existem

Farmacêuticos

formados

e

com

as

competências necessárias para a administração de vacinas, nomeadamente a Vacina
da Gripe, conforme a Portaria n.º 1429/2007. [40]
Todas as administrações de vacinas efetuadas na Farmácia são registadas e
arquivadas numa capa específica, a qual contém as seguintes informações:
- o dia de administração;
- o nome da vacina;
- o prazo de validade da vacina;
- o lote da vacina;
- o profissional responsável pela administração;
- a identificação do utente.
Tive a oportunidade de assistir ao início da época de vacinação contra a gripe.
12.1.4. Recolha de medicamentos "ValorMed"
A sensibilização dos utentes para as boas práticas ambientais deve ser uma das
ações do Farmacêutico. A ValorMed é uma sociedade responsável pela gestão dos
resíduos de embalagens e medicamentos fora de uso. Esta entidade recolhe, faz a
triagem dos resíduos, que depois são incinerados ou reciclados, tendo sido criada pelo
conjunto da indústria farmacêutica, distribuidores e farmácias. Esta ação (Sistema
Integrado de Recolha de Embalagens e Medicamentos Fora de Uso da ValorMed) tem
como objetivo evitar a contaminação do ambiente e, consequentemente, evitar um
problema de saúde pública. (Site 17)
As embalagens e os medicamentos que se encontram fora de prazo,
deteriorados ou que já não são usados pelos utentes, podem ser depositados no
contentor do ValorMed, que se encontra junto ao balcão mais próximo da entrada da
Farmácia Nacional. Após estar completo, o contentor é selado e pesado, é preenchida
uma ficha de identificação em duplicado (número de registo, identificação da farmácia,
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peso do contentor, rubrica do operador e da pessoa responsável pelo seu transporte; o
triplicado fica arquivado e os outros vão com o contentor) e por fim, o contentor é
recolhido por uma cooperativa que o encaminha para tratamento.
12.1.5. Recolha de radiografias para reciclagem
A Associação Médica Internacional (AMI) promove a recolha de radiografias,
com mais de 5 anos ou que já não têm valor de diagnóstico, com o intuito de angariar
fundos monetários. Cada tonelada de radiografias dá origem a cerca de 10Kg de
prata. Os objetivos são ajudar quem precisa e reciclar material que pode ser poluente.
(Site 18)

12.2. Outros serviços
12.2.1. Cedência de medicamentos a empresas com acordos estabelecidos
A Farmácia Nacional possui um protocolo com algumas empresas (Confetil,
Clínica Génese do Tempo, Home Instead Porto) e é responsável pela cedência de
produtos disponíveis na Farmácia.
12.2.2. Rastreios
No âmbito do “Mês do coração” (maio), a Farmácia Nacional ofereceu a
medição da pressão arterial aos seus utentes, sempre com o melhor aconselhamento.

13. Formações
Durante o estágio na Farmácia Nacional tive a oportunidade de assistir a várias
formações que me foram extremamente úteis, principalmente na dermocosmética:
 "Klorane", realizada no dia 15 de maio de 2013, nas instalações da Pierre
Fabre, em S. Mamede Infesta.
 "Obesidade - Consequências e Oportunidades de Intervenção", realizada no
dia 28 de maio de 2013, nas instalações da Cooprofar, em Gondomar.


“Couvrance", realizada no dia 2 de outubro de 2013, nas instalações da Pierre
Fabre, em S. Mamede Infesta.

 “Elancyl", realizada no dia 3 de outubro de 2013, nas instalações da Pierre
Fabre, em S. Mamede Infesta.
 “A-derma", realizada no dia 7 de outubro de 2013, nas instalações da Pierre
Fabre, em S. Mamede Infesta.
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 “Avène", realizada no dia 8 de outubro de 2013 nas instalações da Pierre
Fabre, em S. Mamede Infesta.
 “Galénic", realizada no dia 10 de outubro de 2013, nas instalações da Pierre
Fabre, em S. Mamede Infesta.
 “Ducray", realizada no dia 21 de outubro de 2013 nas instalações da Pierre
Fabre, em S. Mamede Infesta.
 “Lierac" – Lançamento da linha Magnificence, realizada no dia 25 de outubro
de 2013 na Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, no Porto.

14. Conclusão

Estes seis meses de estágio na Farmácia Nacional foram extremamente
enriquecedores a nível pessoal e profissional. O estágio é o culminar de cinco anos de
aprendizagem na Faculdade: é a passagem da teoria à prática.
Na Faculdade adquirimos conhecimentos teóricos (substâncias ativas,
mecanismos biológicos e químicos, interações, indicações, contra-indicações) mas é
na Farmácia Comunitária que os pomos em prática e que os traduzimos de forma a
informar e aconselhar da melhor forma os nossos utentes. Pude perceber o valor e o
reconhecimento que um Farmacêutico tem junto da população, pois é visto como um
profissional de saúde confiável e sobretudo acessível, capaz de responder às mais
diversas situações e que tem sempre uma palavra amiga para os seus utentes. O ato
farmacêutico em Farmácia Comunitária não passa apenas pela dispensa de
medicamentos, o Farmacêutico Comunitário possui diversas funções, desde o
esclarecimento de dúvidas em relação à medicação ao aconselhamento farmacêutico
na resolução de transtornos de saúde menores.
Em que cada dia de estágio deparei-me com uma situação nova: foram seis
meses de constante aprendizagem. Foi interessante e gratificante aperceber-me da
minha evolução técnica e científica, da aquisição de autonomia e independência, mas
também a nível de comunicação com os utentes e na resolução de novos casos,
sempre com o apoio dos restantes colaboradores da Farmácia Nacional.
Por fim, termino este relatório com a vontade de exercer a profissão que
escolhi, com a maior dedicação, responsabilidade e ética, seguindo os exemplos de
todos os profissionais com que tive a oportunidade de contatar.
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