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1. Objetivos
O estágio em farmácia comunitária é a conclusão de um ciclo de aprendizagem
que começou em 2008 com a minha entrada para o curso de Ciências Farmacêuticas.
Tenho como objetivo para este relatório descrever a minha experiencia na
farmácia comunitária, mostrando não só a forma como apliquei os conhecimentos
adquiridos ao longo de cinco anos mas também o que aprendi de novo.
Sendo uma área muito regulamentada, o recurso á legislação é uma constante
e é necessário conhecermo-la bem. Este relatório é uma forma de me envolver mais
nesta área para estar melhor preparada.

2. Introdução
As farmácias são cada vez mais unidades imprescindíveis ao sistema de saúde
pois oferecem alguns serviços importantes no controlo de muitas doenças, para além
da dispensa de medicamentos e, para que se tornem indispensáveis é essencial
estarem presentes profissionais de saúde capazes de responder às necessidades da
população
Segundo o código deontológico, o farmacêutico tem como dever geral
“…contribuir para a salvaguarda da saúde pública e todas as ações de educação
dirigidas à comunidade no âmbito da promoção da saúde”.[1] Este é o profissional de
saúde responsável pela medicação, no entanto cada vez mais é visto para além do
seu papel enquanto técnico do medicamento, mas como o que promove o seu uso de
forma racional e aconselha e monitoriza sempre que for solicitado.
Sendo o farmacêutico o ultimo profissional de saúde a contactar com os
utentes antes destes concretizarem a sua terapêutica, é fundamental a sua
intervenção de modo a sensibilizá-los para os perigos de práticas incorretas relativas
ao mau uso da medicação e garantir a segurança e eficácia do tratamento.

[2]

Devem ser tidos em consideração grupos de pessoas mais suscetíveis aos
erros na toma de medicamentos tais como, pessoas polimedicadas, idosos que muitas
vezes não têm ajuda no seu quotidiano, indivíduos analfabetos ou condições
fisiológicas que mereçam especial atenção como a gravidez.
Os seis meses que passei na farmácia do Sameiro permitiram-me contactar
com esta realidade e desenvolver-me enquanto pessoa e profissional.
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3. Organização do espaço físico e funcional da farmácia
3.1.

Identificar os recursos humanos

Possuir recursos humanos devidamente qualificados e motivados são a base
para o bom funcionamento de qualquer empresa.
Perante a legislação atual “Podem ser proprietárias de farmácias pessoas
singulares ou sociedades comerciais”. No caso da Farmácia do Sameiro, cabe ao Dr.
Luís Cantante a propriedade e direção técnica da farmácia.
Para o funcionamento de uma farmácia é necessário a existência de, pelo
menos, dois farmacêuticos incluindo o diretor técnico. Os farmacêuticos devem
constituir a maioria dos trabalhadores de uma farmácia podendo ser coadjuvados por
técnicos de farmácia ou outro pessoal habilitado. [3]
Tabela 1. Equipa da farmácia do Sameiro

Farmacêutico Diretor Técnico

Dr. Luís Manuel Cantante

Farmacêutica Substituta

Dra. Gisela Salvador

Farmacêuticos Adjuntos

Dr. Nuno Pedrosa e Dra. Raquel Melo

Técnicos de Farmácia

António Carvalho e Cristina Maioto

3.2.

Localização e Horário

A farmácia do Sameiro localiza-se em Milhundos, uma freguesia na periferia do
centro da cidade de Penafiel, numa zona habitacional, comercial e de lazer. Beneficia
ainda da proximidade ao centro de saúde o que a torna bastante procurada pela
população (anexo 1).
O horário de funcionamento é das 9h até as 21h de segunda a sexta-feira e
das 9h até as 13h ao sábado. Assim, está garantido um horário bastante abrangente
de forma a cobrir as necessidades dos utentes e cumprindo a legislação em vigor.
Este horário é alterado quando a farmácia está de turno de serviço. Neste caso
permanece em funcionamento desde a hora de abertura até á hora de encerramento
no dia seguinte. Durante o atendimento noturno a dispensa é efetuada através de uma
pequena abertura. Embora seja permitido a cobrança de taxas noturnas, estas não
são praticadas na farmácia do Sameiro. [4]
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3.3.

Descrição do espaço interior

A farmácia comunitária é um local de prestação de serviços de saúde, por isso,
é importante manter um ambiente adequado. Deve ser tido em conta, a iluminação,
ventilação, mobiliário, higiene, apresentação dos colaboradores, entre outros.
No artigo 2º da Deliberação nº2473/2007, de 28 novembro consta as áreas
mínimas numa farmácia de oficina, são elas: a sala de atendimento ao público;
armazém; laboratório; instalações sanitárias; sala de atendimento personalizado.
Estas devem ocupar em conjunto um minino de 95 m2. Para além das áreas
obrigatórias, a Farmácia do Sameiro possui ainda um gabinete de direção técnica. [3][5]
A zona de atendimento ao público possui dois balcões de atendimento, cada
um devidamente equipado por um computador, leitor ótico de código de barras,
impressora (adequada ás receitas e recibos) e terminal para pagamento por
multibanco. No balcão existem inúmeros panfletos informativos á disposição dos
utentes. Nesta zona encontram-se ainda expositores com produtos de venda livre.
Estão expostos diversos medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) como
por exemplo as diversas associações para o alívio dos sintomas da gripe (ex: Ilvico®)
ou pastilhas para a inflamação da garganta (ex: Strepfen®). Existem também
bastantes

suplementos

alimentares

como

multivitamínicos

(ex:

Centrum®),

venotropicos (ex: Frileg®), calmantes (ex: Livetan®), estimulantes cerebrais (ex:
Memofant®), dietéticos (ex: Depuralina®) ou para alívio dos sintomas da menopausa
(ex: Estromineral®). Os produtos de dermocosmética estão também muito presentes,
destacando assim linhas de produtos como Avene®, Uriage®, ISDIN®, Mustela®,
entre muitos outros. Estão expostos ainda diversos produtos de higiene dentária,
higiene intima e puericultura.
Nos expositores encontram-se frascos decorativos antigos fazendo alusão a
produtos utilizados no passado com propriedades curativas.
Junto da entrada da farmácia encontra-se uma balança e numa área mais
recatada da zona de atendimento está o tensiómetro.
No armazém está presente um computador e todo o equipamento necessário á
receção de encomendas (impressoras, leitor ótico). Alguns medicamentos como os
oftálmicos ou gotas estão armazenados em gavetas enquanto os restantes
medicamentos de marca e genéricos e xaropes se encontram em prateleiras. Os
medicamentos genéricos encontram-se separados por laboratório.
O laboratório é constituído por uma bancada lisa e prateleiras tapadas para
guardar material (anexo 2).
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3.4.

Descrição do espaço exterior

A farmácia encontra-se no rés do chão de um prédio e possui fácil acesso a
todos os utentes.
O exterior está facilmente identificável. A palavra “FARMÁCIA” encontra-se
bem visível, tal como uma cruz verde característica que durante os turnos de serviço
está iluminada (anexo 3).
No exterior pode-se ler o nome da farmácia bem como o nome do diretor
técnico e o horário de funcionamento. A montra é modificada periodicamente de
acordo com a sazonalidade.
Durante a noite é afixado o nome morada e contacto telefónico da farmácia que
se encontra a fazer o turno de serviço. E ao lado da porta de entrada está o postigo
por onde se efetua a dispensa noturna. [6]
3.5.

Fontes de informação

Para um farmacêutico é de extrema importância ter a capacidade de responder
de forma rápida e eficaz às diversas questões colocadas pelos utentes na farmácia,
pois muitas vezes é o primeiro local onde recorrem.
Como estagiária tive que me socorrer muitas vezes de fontes de informação,
não só para relembrar alguns conhecimento já adquiridos, mas também para procurar
resposta a pormenores que nunca me tinham surgido.
No artigo 37º do DL 307/2007, de 31 de agosto pode-se observar a
obrigatoriedade de existir na Farmácia uma Farmacopeia Portuguesa (FP), atualizada,
em formato de papel ou eletrónico, e de outros documentos indicados pela Autoridade
Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED). No Guia das Boas
Prática de Farmácia (BPF) mostra como obrigatório que os farmacêuticos disponham
no momento da dispensa do Prontuário Terapêutico e do RCM dos medicamentos e,
como fontes complementares Martindale-The Extra Pharmacopeia, British National
Formulary e Epocrates online.[3]
Na farmácia do Sameiro dispomos de bastante bibliografia. Destaco assim a
FP, o Formulário Galénico, o Prontuário Terapêutico, o Martindale, Simposium
Farmacêutico 2012, Simposium Veterinário, Índice Nacional Terapêutico e vários livros
nas áreas de microbiologia, bioquímica e farmacognosia. Para além dos livros temos
acesso á internet onde podemos recorrer, por exemplo, aos Resumos das
Caracteristicas do Medicamento (RCM).
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4. Gestão da Farmácia
4.1.

Gestão de stock

Uma boa gestão de stock é de extrema importância numa farmácia pois
permite que não haja falta de produtos no momento do atendimento mas
simultaneamente não pode haver excesso deste, pois um grande stock representa
investimento financeiro estagnado.
Para uma correta gestão é necessário ter em atenção o tipo de produtos mais
vendidos. É por isso importante conhecer a população que frequenta a farmácia e o
tipo de consumo. Nesta tarefa torna-se bastante útil o programa informático Sifarma
2000 onde podemos visualizar a média mensal de venda de todos os produtos.
A farmácia do Sameiro tem como fornecedores principais a OCP Portugal e a
COOPROFAR, trabalhando ocasionalmente com a Alliance Healthcare e com alguns
laboratórios diretamente. Trabalha-se preferêncialmente com armazenistas pois temos
acesso a uma grande variedade de produtos ao mesmo tempo e a entrega, em dias
normais, é feita duas vezes por dia, o que facilita toda a gestão. A compra diretamente
aos laboratórios pode ser vantajoso a nível de bonificações financeiras, mas implica a
compra de grandes quantidades de produtos, o que pode ser inconveniente para a
farmácia tanto a nível logístico como económico, daí que estas compras sejam
bastante ponderadas.

4.2.

Ponto de encomenda

O sistema informático é o responsável por relembrar quando um determinado
produto chega a um nível de stock em que é necessário encomendá-lo de novo. Para
isso devem ser definidos níveis mínimos e máximos, assim, sempre que o stock chega
ao nível mínimo o produto é sugerido na encomenda seguinte, de modo a nunca haja
rotura.
Os níveis mínimos e máximos podem e devem ser alterados ao longo do ano
conforme as necessidades sazonais que vão surgindo, por exemplo, no outono e
inverno o stock de medicamentos para o alívio dos sintomas da gripe deve ser
superiores relativamente ao resto do ano.
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4.3.

Aprovisionamento

O correto aprovisionamento dos medicamentos é essêncial para garantir que
estes chegam ao consumidor final nas melhores condições é, por isso muito
importante que sejam armazenados de acordo com as suas especificidades. A maior
parte apenas necessita de um local seco e fresco, no entanto outros devem ser
mantidos no frigorífico.
A tarefa de arrumar os medicamentos deve sempre ser feita de acordo com a
regra FEFO (first expired first out), garantindo assim que os medicamentos com um
prazo de validade menor são escoados primeiro, evitando assim algumas devoluções
ao fornecedor.

4.4.

Encomendas

As principais encomendas para os dois fornecedores habituais são realizadas
ao final da manhã e ao final da tarde via modem. No entanto é necessário fazer
pequenas encomendas via telefone por se tratar de produtos novos, pouco habituais
ou que se encontrem esgotados nos armazéns mais próximos.
Os produtos chegam em caixas de plástico, que podem estar adaptadas para
os produtos que necessitam de estar a baixas temperaturas. Neste momento faz-se a
receção, conferem-se os preços (preço de venda ao publico – PVP e preço de venda á
farmácia - PVF) e os prazos de validade. No final é impressa uma lista de produtos
rececionados cujo valor final deve ser o mesmo da fatura e é anexada ao duplicado
desta (anexos 4, 5 e 6).
Os psicotrópicos e estupefacientes possuem uma guia obrigatória em
duplicado que é carimbada ficando uma versão para a farmácia e outra é devolvida
aos fornecedores (anexos 7, 8 e 9).
4.5.

Marcação de preços

A legislação em vigor obriga a que o PVP esteja indicado na embalagem em
toos os produtos vendidos e esclarece o regime de preços dos MSRM e MNSRM
comparticipados. [7][8]
Os MNSRM e outros produtos de venda livre são marcados com preços que
podem variar entre as farmácias.
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4.6.

Controlo dos prazos de validade

O prazo de validade define-se como o tempo durante o qual as características
físicas, químicas, microbiológicas, galénicas, terapêuticas e toxicológicas não se
alteram ou sofrem eventuais modificações dentro de limites aceitáveis e bem
definidos. [9]
Os prazos de validade devem ser controlados de forma rigorosa pois não é
admissível a venda de um produto com uma validade próximo de expirar ou mesmo
fora do prazo de validade constituindo um problema de saúde pública.
De acordo com o estatuto do medicamento, no RCM de todos os
medicamentos deve constar “prazo de validade, antes e, se necessário, após a
primeira abertura do acondicionamento primário ou a reconstituição do medicamento”
e na rotulagem deve estar de forma explícita e inalterável o mês e ano do prazo de
validade. [10]
Na farmácia do Sameiro começa por haver controlo durante a receção das
encomendas, onde os prazos de validade são revistos e o posterior armazenamento é
feito segundo a regra FEFO e ainda é impressa todos os meses uma lista com os
produtos cujos prazos de validade expiram nos dois meses seguintes de forma a
serem retirados ou proceder á sua correção (anexo 10).

4.7.

Devoluções

Por vezes é necessário devolver produtos existentes na farmácia. Alguns dos
principais motivos são a aproximação do prazo de validade, troca de produtos no envio
de encomendas ou a chegada destes em mau estado e ainda pedidos de retirada do
mercado.
Procede-se á devolução através do sistema informático Sifarma 2000, com os
dados e quantidades dos produtos a devolver e o respetivo motivo e são impressas
três vias deste documento, das quais duas são entregues ao fornecedor junto com os
produtos a devolver devidamente carimbada e rubricada e a terceira via fica arquivada
na farmácia (anexo 11).
O fornecedor pode ou não aceitar a devolução. No caso de ser aceite, emitem
uma nota de crédito no mesmo valor.
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4.8.

Inventário

Na farmácia do Sameiro realiza-se periodicamente um inventário, onde se
conferem todas as embalagens existentes. Esta tarefa é importante para retificar
possíveis erros de stock. Estes erros podem ocorrer durante a receção da encomenda
onde não é dada entrada corretamente, ou no ato da dispensa onde há engano nas
embalagens faturadas.
Tive a oportunidade de conferir um inventário onde se imprimiu por
prateleira/laboratório facilitando assim o trabalho.

5. Classificação dos produtos existentes na farmácia
Perante a legislação atual, Artigo 33º do DL nº 307/2007, de 31 de agosto, as
farmácias podem vender medicamentos, substâncias medicamentosas, medicamentos
e produtos veterinários, medicamentos e produtos homeopáticos, produtos naturais,
dispositivos médicos, suplementos alimentares e produtos de alimentação especial,
produtos fitofarmacêuticos, produtos cosméticos e de higiene corporal, artigos de
puericultura e produtos de conforto. [3]
5.1.

Medicamento sujeito a receita medica (MSRM)

Receita médica é um documento através do qual podem ser prescritos
medicamentos. Normalmente são os médicos que prescrevem, mas em casos
especiais devidamente legislados podem também prescrever os médicos dentistas e
odontologistas. Os modelos de receitas são aprovados por portarias emitidas pelo
Ministério das Saúde.
Em cada receita podem ser prescritas quatro embalagens no total. Podem ser
quatro medicamentos diferentes, ou pode haver repetição, num máximo de duas
embalagens de um único medicamento. Com a exceção de medicamentos com doses
unitárias que podem estar até quatro embalagens numa receita.
Os medicamentos necessitam de receita médica caso apresentem uma das
seguintes condições: possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou
indiretamente, mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam
utilizados sem vigilância médica; possam constituir um risco, direto ou indireto, para a
saúde, quando sejam utilizados com frequência em quantidades consideráveis para
fins diferentes daquele a que se destinam; contenham substâncias, ou preparações à
base dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas seja indispensável
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aprofundar; destinem-se a ser administrados por via parentérica. Estes medicamentos
têm que apresentar um PVP na embalagem e só podem ser dispensados em
farmácias.
Estes medicamentos podem ainda estar em subclasses. Medicamentos de
receita médica não renovável cuja validade é de 30 dias e é destinado a tratamentos
curtos. Medicamentos de receita médica renovável cuja validade é de 6 meses,
distribuído por três vias iguais e é destinado a tratamentos longos que podem
prescindir do controlo médico de forma tão contínua. Existem ainda medicamentos
sujeitos a receita médica especial nos quais se inclui as substâncias consideradas
como estupefacientes ou psicotrópicas, substâncias com propensão a serem usadas
de forma abusiva, podem criar toxicodependência ou levar ao uso ilegal das mesmas e
substância novas que, por precaução, são mantidas neste tipo de receituário. Por fim
os medicamentos de receita médica restrita cuja utilização se destina a meios
especializados como por exemplo a nível hospitalar. [10] [11]
5.2.

Medicamento não sujeito a receita médica

Qualquer medicamento que não cumpra os requisitos para pertencer ao grupo
dos MSRM e cuja indicação terapêutica seja passível de automedicação é designado
como MNSRM. Normalmente são medicamentos utilizados para problemas com
menos gravidade.
A venda destes medicamentos pode ser feita em farmácias ou noutros locais
de venda autorizados. Se o medicamento for comparticipado o seu preço deve ser fixo
e o utente apenas beneficia da comparticipação se fizer a compra numa farmácia.
Caso o medicamento não seja comparticipado, o PVP fica sujeito ao regime de preços
livres.
O farmacêutico assume um papel fulcral no uso destes medicamentos, pois
muitas vezes é quem os aconselha e pode ser o único profissional de saúde com
quem a população contacta para os consumir.
É ainda de salientar um recente projeto de DL onde se propõe a criação de
uma “terceira lista” de medicamentos, os MNSRM que devem apenas ser dispensados
em farmácias. Esta tentativa de alteração da legislação prende-se com a crescente
preocupação relacionada com a venda de certas substâncias ativas que, pelas suas
indicações terapêuticas ou os seus perfis de segurança, não devem ser dispensadas
sem a supervisão de um farmacêutico á semelhança da maior parte dos restantes
países europeus. [10] [11] [12]
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5.3.

Produtos cosméticos

Neste momento assistimos a uma crescente preocupação com o corpo tanto a
nível estético como de saúde. Por isso, são muito comuns os pedidos de indicação
farmacêutica em produtos cosméticos e a farmácia deve estar prepara para responder
às necessidades dos utentes.
Entende-se por produto cosmético qualquer substância ou mistura destinada a
ser posta em contacto com as partes externas do corpo humano, dentes ou mucosa
oral de forma a alterar-lhes o aspeto ou melhorar-lhes o odor.
Como qualquer produto vendido numa farmácia, a qualidade é um aspeto
essencial e deve ser rigorosamente controlada. Para que possam circular no mercado
português os produtos cosméticos deve obedecer ao Regulamento (CE) N.º
1223/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho de 30 de novembro de 2009,
relativo aos produtos cosméticos. É o INFARMED que os supervisiona de forma a
proteger a saúde pública. [13]
Na farmácia deparei-me com uma variedade enorme destes produtos e com
enumeras questões por parte dos utentes. Senti por isso necessidade de saber mais
para aconselhar da melhor forma.

5.4.

Produtos Homeopáticos

A homeopatia baseia-se na teoria de Hipócrates de que “semelhante cura
semelhante”. Através da lei da similitude, são usadas substâncias que provocam no
individuo saudável os mesmos sintomas da doença a ser tratada, no entanto estas
substâncias são administradas em quantidades extremamente diluídas.
Na

legislação

atual,

o

medicamento

homeopático

é

definido

como

“medicamento obtido 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 conter vários princípios”. Estão classificados como MNSRM.[14] [15]
Na farmácia a venda e pedidos para aconselhamento relativamente a
medicamentos homeopáticos não é muito significativa, no entanto devemos estar bem
informados relativamente a estas terapias alternativas pois existe uma procura
crescente por parte da população. Dos produtos com os quais contactei destacaria o
Occilococcinum®, Sedatif® e Homeovox®, todos dos laboratórios Boiron.
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5.5.

Produtos dietéticos e de alimentação especial

Os géneros alimentícios para alimentação especial são diferentes dos
alimentos normais tanto pela sua composição como pelo seu processo de fabrico e
destinam-se a colmatar as necessidades nutricionais de forma completa ou parcial de
certos grupos de pessoas. Um dos grupos que precisam deste tipo de alimentação são
as pessoas que sofrem de problemas de metabolização (ex: fenilcetonúria) e de
absorção intestinal (ex: síndrome do intestino irritável). Outro grupo é constituído pelas
pessoas em condições fisiológicas especiais e que podem beneficiar desta
alimentação (ex: atletas). O último grupo é constituído pelos lactentes e crianças muito
pequenas. [16]
É importante o conhecimento farmacêutico, de modo a que durante o
aconselhamento seja possível preencher todas as falhas nutricionais e evitar carências
que trazem outros problemas mais tarde.
Na farmácia contactei com alguns destes produtos, principalmente com os
leites e farinhas para lactentes e crianças. Destaco a diversidade de leites existentes
pois não só estão divididos segundo as idades, mas também podem ter a
particularidade de serem anti-cólicas, anti-regurgitante ou hipoalergénico e contactei
com algumas marcas tais como Aptamil®, Militina® ou Enfalac®. Também eram
bastante requisitadas bebidas energéticas proteicas para pessoas com problemas de
subnutrição como Fresubin®

5.6.

Suplementos alimentares

Uma alimentação cuidada deveria ser o suficiente para colmatar todas as
necessidades nutricionais, no entanto nem sempre é possível atingir um estado de
equilíbrio. Assim, os suplementos alimentares são uma boa opção para repor
nutrientes em défice no organismo. Podem ser constituídos por vários tipos de
compostos como vitaminas, minerais, ácidos gordos essenciais ou extratos de plantas.
Estes produtos são supervisionados pela Direção-Geral de Fiscalização e
Controlo da Qualidade Alimentar que pertence ao Ministério da Agricultura, do Mar, do
Ambiente e do Ordenamento do Território e possuem limites máximos para os seus
constituintes para evitar sobredosagens de alguns compostos.
Normalmente é ao farmacêutico que a população recorre para que lhes seja
indicado os melhores suplementos. Os produtos mais procurados são os
multivitamínicos para alívio da fadiga e cansaço físico e mental como Centrum®,
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Cerebrum® ou Pharmaton®. Mas, também são bastante procurados suplementos para
fortalecimento de cabelo e unhas como Ecophane®, aumento da libido como
TurnOn®, diminuição dos sintomas da menopausa como o Estromineral®, entre
muitos outros.
Ao contrário dos medicamentos, não lhes podem ser atribuídas propriedades
para tratamentos ou profilaxia de doenças e nem pode ser feito referencia ás suas
propriedades. [17] [18]

5.7.

Medicamentos á base de plantas

A fitoterapia é bastante procurada pelas pessoas qua procuram tratamentos
mais naturais e com menos efeitos adversos.
O

estatuto

do

medicamento

define

estes

produtos

como

“qualquer

medicamento que tenha exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais
substâncias derivadas de plantas, uma ou mais preparações à base de plantas ou
uma ou mais substâncias derivadas de plantas em associação com uma ou mais
preparações à base de plantas”. [10]
Estes medicamentos são classificados como MNSRM, por isso o farmacêutico
é um profissional de saúde com bastante responsabilidade no seu uso. É, assim,
necessário mantermo-nos informados e atentos pois embora não possuam muitos
efeitos adversos, não são inócuos e muitas vezes são relatadas interações entre
medicamentos a base de plantas e MSRM. Para evitar casos destes existe um
observatório de interações planta-medicamento que pertence á Universidade de
Coimbra que disponibiliza muita informação no seu website. Um exemplo destas
interações é o Ginkgo Biloba, bastante usado para aumentar a circulação sanguínea a
nível cerebral, que pode interagir com o ácido acetilsalicílico, o ibuprofeno e com a
varfarina.

5.8.

Medicamentos de uso Veterinário

De acordo com o DL n.º 148/2008, de 29 de julho, os medicamento de uso
veterinário são “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
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fisiológicas” Estes medicamentos estão sob a alçada da Direção Geral da Alimentação
e Veterinária e estão sujeitos a prescrição obrigatória e devem ser dispensados
mediante uma receita médico-veterinária normalizada. [19]
Assistimos a uma crescente preocupação com o bem-estar e saúde dos
animais. É não só importante proporcionar-lhes uma vida com qualidade, mas também
evitar que estes sejam um veículo de transmissão de doenças para os humanos. É,
por isso, uma questão de saúde pública.
A vertente veterinária não é das mais exploradas na farmácia comunitária. Mas
ainda assim observa-se uma grande preocupação da população em manter os animais
domésticos desparasitados interno e externamente (ex: Tenil® e Advantix®),
proporcionar contraceção oral (ex: Pillusoft®) ou mantê-los bem nutridos (ex: Zoovit®).

5.9.

Dispositivos Médicos

Na atual legislação, os dispositivos médicos são definidos como “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”. [20]
Estes instrumentos são muito importantes, porque apesar de possuírem
objetivos semelhantes aos medicamentos, não utiliza qualquer substancia ativa.
Contactei com vários dispositivos médicos como sacos coletores de urina,
meias de compressão, pés elásticos, canadianas, pensos, ligaduras, compressas,
seringas, luvas cirúrgicas, fraldas, chupetas, preservativos, dispositivos intrauterinos
(DIU) ou câmaras expansoras de aplicação em inaladores.
Tive ainda a oportunidade de fazer testes de gravidez, medição de glicemia,
colesterol total e triglicerídeos utilizando os respetivos dispositivos médicos.
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5.10.

Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são um grupo que requer
muita cautela na sua venda pois estão associados a práticas ilegais que podem
constituir um grave problema de saúde pública. É importante distingui-los de outras
substâncias às quais chamamos droga.
São medicamentos que atuam no sistema nervoso central, provocando
depressão ou estimulação, podem contribuir para o tratamento de diversas patologias,
desde doenças psiquiátricas até á oncologia sendo também muito usados como
analgésicos e antitússicos.
Apesar de todos os seus benefícios, podem levar á dependência, física ou
psíquica. Por este motivo o seu uso tem que ser restrito, cumprindo as indicações
médicas e sempre sobre vigilância apertada. [21]
O regime jurídico destes medicamentos está regulamentado pelo DL n.º 15/93,
de 22 de janeiro que regula tráfico e consumo e contem em anexo tabelas com todos
os medicamentos autorizados no nosso país e pela Portaria n.º 981/98, de 8 de junho
que regula a execução das medidas de controlo. São comuns as alterações á
legislação neste tipo de medicamentos. [22][23]
O INFARMED é a entidade responsável pela fiscalização destes medicamentos
e todos os meses lhe são enviados os registos de entrada e saída.
Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes chegam á farmácia
acompanhados de uma requisição e respetivo duplicado que vai posteriormente para o
fornecedor, depois de assinado e carimbado pelo diretor técnico. Esta requisição
possui a identificação da farmácia, do fornecedor e do fármaco, o número de
embalagens enviadas com o respetivo código, a data e o número da requisição.
Desde a receção, passando pelo armazenamento até á dispensa, percebi os
cuidados necessários para trabalhar com estas substâncias, de forma a garantir o seu
bom uso e evitar a sua utilização para fins ilegais.

6. Dispensa de medicamentos
O ato de dispensar medicamentos é uma das características mais importantes
do trabalho dos farmacêuticos, daí a necessidade de exercer esta atividade com zelo.
Até á chegada dos medicamentos ao consumidor final estes passam por um longo
percurso e por vários pontos de controlo de qualidade para que se mantenha nas
melhores condições.
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Desde a indústria farmacêutica onde é fabricado, passando pelos armazenistas
e distribuidores até à chegada às farmácias, os medicamentos são rigorosamente
controlados, garantindo a qualidade do produto. Depois durante a prescrição, existe
uma avaliação do doente, e a ponderação do prescritor sobre qual a melhor
terapêutica para um determinado individuo. Todo este trabalho pode não surtir o efeito
desejado se o consumidor final não souber e entender exatamente como tomar a
medicação e as razões pelas quais faz o tratamento. A falha neste processo deve ser
combatida através do trabalho do farmacêutico no ato da dispensa ou de outro
profissional que trabalhe numa farmácia sob a supervisão do farmacêutico.
É necessário, por isso, que exista uma boa comunicação entre o utente e o
farmacêutico, de forma a promover um uso racional do medicamento.

6.1.

Prescrição Médica

A prescrição médica é essencial para os MSRM.
A legislação em vigor baseia-se na Lei n.º 11/2012, de 8 de março, e na
Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio que vêm estabelecer as normas para a
prescrição de medicamentos.
A prescrição deve ser feita via eletrónica para evitar erros de interpretação por
parte do farmacêutico ou erros associados á prescrição com a exceção de falência do
sistema informático, inadaptação fundamentada do prescritor, prescrição ao domicílio,
outras situações até um máximo de 40 receitas médicas mensais. [24] [25]
Desde junho de 2012 que a prescrição de medicamentos tem que ser feita sob
a Denominação Comum Internacional (DCI) focando assim o interesse para a
substância ativa em detrimento da marca comercial ou de um determinado laboratório,
deixando a opção final ao utente. Numa prescrição por DCI pode ser dispensado
qualquer medicamento dentro do mesmo grupo homogéneo, entendendo-se por grupo
homogéneo “conjunto de medicamentos com a mesma composição qualitativa e
quantitativa em substâncias ativas, dosagem e via de administração com a mesma
forma farmacêutica ou com formas farmacêuticas equivalentes, no qual se inclua pelo
menos um medicamento genérico existente no mercado, podendo ainda integrar o
mesmo grupo homogéneo os medicamentos, que embora não cumprindo estes
critérios, integrem o mesmo grupo ou subgrupo, farmacoterapêutico e sejam
considerados equivalentes terapêuticos dos demais medicamentos que daquele grupo
fazem parte”. [26]
Estas medidas vieram permitir uma enorme poupança não só aos utentes, mas
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também ao serviço nacional de saúde. A concorrência entre vários laboratórios que
produzem o mesmo medicamento leva a uma diminuição do preço final, no entanto a
qualidade, segurança e eficácia dos produtos são garantidos pela fiscalização do
INFARMED.
Com a entrada em vigor da legislação que obriga á prescrição por DCI, as
farmácias passaram a ser obrigadas a dispensar um dos cinco medicamentos mais
baratos dentro do mesmo grupo homogéneo. É também obrigatório que estejam
disponíveis três dos cinco medicamentos mais baratos. A dispensa do medicamento
de referência ou de um genérico mais caro pode ser feita mediante a vontade do
utente que era demonstrada com uma assinatura na receita no canto inferior esquerdo
num local destinado ao direito de opção. Esta parte dedicada ao direito de opção foi
retirada na última atualização dos modelos de receitas sendo apenas referida na
impressão do verso da receita.
Existem três exceções onde o médico pode prescrever com denominação
comercial, indicando de forna clara as justificações técnicas para a substituição:


Exceção a) quando o medicamento possui uma margem ou índice
terapêutico estreito. Nesta situação o utente não pode optar por outro
medicamento do mesmo grupo homogéneo.



Exceção b) quando há suspeita de intolerância ou reação adversa á
mesma substância ativa, mas com outra origem comercial. Nesta
situação o utente não pode optar por outro medicamento do mesmo
grupo homogéneo.



Exceção c) para tratamentos com duração superior a 28 dias. Nesta
situação o utente pode optar por outro medicamento do mesmo grupo
homogéneo com PVP igual ou inferior ao prescrito.

Durante o meu estágio contactei com três modelos de receitas diferentes. As
principais diferenças entre elas prendem-se com o local do direito de opção. As mais
antigas apresentavam o número da receita no canto superior esquerdo e era
constituído por treze dígitos, no cando superior direito tinha o logotipo do Ministério da
Saúde, na parte inferior possuíam a validade, o local para assinatura do prescritor e o
local onde este autorizava ou não a dispensa de medicamentos genéricos (anexos 12
e 13). No modelo seguinte, o número da receita passa a ser constituído por 19 dígitos
colocados no topo da receita, deixa de ter o logotipo do Ministério da Saúde e passa a
ter a bandeira de Portugal e acrescentou-se a designação “Governo de Portugal”, no
canto inferior esquerdo passa a ter o local onde é o utente que mostra o seu direito de
opção (anexos 14 e 15). No último modelo de receitas em vigor tudo se mantém
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exceto o local do direito de opção que deixa de existir (anexo 16).

6.2.

Validação da Prescrição Médica

O processo de validação de uma receita médica requer muita atenção e uma
análise crítica do que nos é apresentado. É o primeiro passo para se dar início ao ato
da dispensa. É necessário averiguar se todos os dados exigidos para que a receita
seja válida estão em conformidade, caso contrário, as receitas são devolvidas e a
farmácia acarreta com o prejuízo da perda do valor da comparticipação dessas
mesmas receitas.
Para que uma receita por via eletrónica seja válida é necessário conter os
seguintes dados: número da receita; local de prescrição, identificação do médico,
nome e número de utente ou beneficiário de um subsistema de saúde; entidade
financeira responsável; DCI da substância ativa seguido de dosagem, forma
farmacêutica, dimensão da embalagem e número de embalagens; assinatura do
prescritor; data da prescrição; se for aplicável pode também ainda fazer referência ao
regime de comparticipação especial de medicamentos, á exceção decidida pelo
prescritor e á designação comercial do medicamento. [25]
As receita por via manual possuem um processo de validação semelhante ás
anteriores com a exceção da identificação do prescritor que é feita com vinhetas, o
local de prescrição também pode ser feito com vinhetas e são receitas não renováveis,
ou seja, o seu prazo de validade é de trinta dias no máximo.

6.3.

Avaliação Farmacêutica

Após a verificação de uma receita médica está conforme, é necessário colocar
em prática os nossos conhecimentos a nível fisiopatológico e farmacoterapêutico para
que se faça a interpretação farmacêutica da medicação prescrita tendo em conta os
sinais e sintomas apresentados pelo utente. É certo que o farmacêutico não tem,
normalmente, acesso á historia clinica completa e não possui conhecimentos
alargados de diagnóstico no entanto, a formação que possuímos aleada á experiencia
permite-nos detetar incoerências que possam existir nos tratamentos e que levam a
uma degradação da saúde da população.
Sendo os últimos a ter contacto com os utentes antes destes começarem os
seus tratamentos ou os que contactam com mais frequência em tratamentos longos
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temos o dever de informar. A comunicação entre o farmacêutico e o utente é de
extrema importância para evitar problemas relacionados com os medicamentos
(PRM’s) e resultados negativos da medicação (RNM’s).
No início de um atendimento começo sempre por perguntar se a medicação é
habitual ou se se trata da primeira vez que a vai fazer. Mediante a resposta adequo o
tipo de informação que devo transmitir. Quando se trata de medicação habitual é
necessário perceber se o utente se adaptou bem, se apresenta alguma reação
adversa e tentar sabes se este cumpre o tratamento, ou seja, se sabe exatamente
como tomar e para que servem os medicamentos. Convém sempre reforçar estas
informações tanto a nível oral como por escrito, principalmente nos idosos
polimedicados que fazem com frequência terapêuticas complexas. Se se tratar de
medicamentos ocasionais, tento saber se o utente toma mais alguma medicação que
possa não ser compatível com a prescrita. Aqui é normal escrever a posologia e a
função do medicamento na embalagem e reforçar informações como armazenamento
especial (exemplo: frigorífico), a duração do tratamento (exemplo: tomar antibiótico até
ao final da embalagem) ou explicações relativas ao manuseio de inaladores de forma
a tirar o maior proveito destes.
Depois de conhecer uma serie de informação crucial, é necessário prever
interações ou incompatibilidades que possam surgir e, aqui devemos ter atenção a
toda a medicação que o utente consome, tanto MSRM como MNSRM e suplementos
alimentares. Os dois últimos muitas vezes não chegam ao conhecimento do prescritor
dado que a população lhes atribui um papel mais inofensivo. É certo que a experiencia
torna-se essencial para detetar estes erros, mas é sempre importante saber recorrer a
fontes de informação que nos auxiliem nesta tarefa como por exemplo o Drug
Interaction Checker.

6.4.

Processamento da dispensa

Durante a venda propriamente dita, no que toca a medicamentos prescritos
numa receita médica fica bem evidenciado o direito de opção, seja com assinatura do
utente na parte da frente da receita ou, tal como no novo modelo de receitas, no verso
é também impresso esse mesmo direito.
Ainda no verso (anexo 17) é também impresso uma serie de dados
relativamente ao ato da dispensa tais como a identificação da farmácia, diretor técnico
e código do operador, a data, o código referente ao organismo que comparticipa, os
números de lote, receita e serie, número da venda e identificação dos medicamentos.
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No final é assinada pelo utente e, datada, assinada e carimbada pelo
farmacêutico.
São ainda de referir os sistemas de comparticipação complementar para os
quais se deve repetir o procedimento mas numa fotocópia da receita.
Todas as receitas devidamente organizadas por lote e colocadas no meio do
respetivo verbete (anexo 18) onde estão resumidos os valores pagos pelo utente e
pelo organismo responsável desse lote e são enviadas mensalmente para o Centro de
Conferência de Faturas (CCF) para que a farmácia receba o valor das
comparticipações. Qualquer erro detetado numa prescrição médica é motivo para que
a farmácia não seja ressarcida. É, assim importante rever todas as receitas para evitar
perdas financeiras para a farmácia e erros de aviamento que possam colocar em
causa a saúde. Quando são detetados erros, tenta-se contactar o utente para corrigir o
possível erro de aviamento, ou para que este procure o médico para prescrever outra
receita no caso de erros na anterior.
Os erros mais habituais são a expiração do prazo de validade ou a falta da
assinatura do prescritor e do número de beneficiário.

6.5.

Regimes de comparticipação

Muitos MSRM têm a vantagem de serem comparticipados. Ou seja, perante
uma receita médica em conformidade o Estado fica encarregue de pagar uma parte do
PVP enquanto os utentes apenas pagam o restante.
No regime geral de comparticipações, designado com o código “01” no sistema
informático, existem quatro escalões com percentagens de comparticipação diferentes.
O escalão A possui uma comparticipação de 90% e abrange, por exemplo, os
medicamentos do grupo terapêutico 15 para afeções oculares, o escalão B possui uma
comparticipação de 69% e abrange, por exemplo, medicamentos do grupo terapêutico
3 para o aparelho cardiovascular, o escalão C com comparticipação de 37% que pode
ser aplicado aos medicamentos do grupo 9 para o aparelho locomotor e o escalão D
com comparticipação de 15% onde se incluem por exemplo novos medicamentos.
Existe ainda o regime especial de comparticipação que é designado pelo
código “48” no sistema informático onde a comparticipação é superior, no caso do
escalão A em 5%, nos restantes em 15%. Para que os beneficiários sejam
identificados, a receita médica possui um “R”. Para usufruir deste regime é necessário
ser reformado e auferir um rendimento anual inferior a catorze salários mininos
nacionais.
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Existe ainda comparticipação especial para portadores de certas doenças tais
como alzheimer, doenças inflamatórias intestinais, lúpus, psoríase. Nestes casos são
colocadas as respetivas portarias e despachos que permitem estes descontos. Para
algumas destas situações a prescrição médica deve ser feita por um médico
especialista. Os códigos para inserir no sistema informático são “45” para utentes com
regime geral e “49” para utentes com regime especial. [27]
Tabela 2. Legislação relativa a comparticipações especiais

Legislação

Indicação terapêutica

Despacho nº 13020/2001

Doença de Alzheimer

Despacho nº 1234/2007

Doença Inflamatória Intestinal

Despacho nº 14123/2009

Artrite e Espondilite Anquilosante

Despacho nº 10280/2008

Dor Crónica não Oncológica moderada a forte

Despacho nº 10279/2008

Dor Oncológica moderada a forte

Despacho nº 10910/2009

Procriação medicamente assistida

Lei 6/2010

Psoríase

No caso de produtos presentes no protocolo da Diabetes Mellitus, como tiras
ou agulhas, são inseridos com o código “DS”.
Para os utentes portadores de doenças profissionais, os medicamentos são
comparticipados a 100% e deve estar escrito na receita que o utente pertence a este
grupo. No sistema informático deve ser inserido o código “41”.
Há ainda a possibilidade de complementaridade da comparticipação com
outros subsistemas de saúde. Posso destacar a Sãvida (Medicina Apoiada SA), onde
se introduz o código “AA” ou o SAMS (Serviços de Assistência Médico-Sociais) com o
código “J1”.
Até 1 de abril do corrente ano existiam subsistemas que pagavam as
comparticipações em vez do SNS, como por exemplo a ADSE (Assistência na Doença
aos Servidores do Estado) ou a SAD-PSP (Sistema de Assistência na Doença da
Polícia de Segurança Pública), no entanto todas estas comparticipações passaram
para o regime geral. Embora já não tenha contactado com esta situação fui muitas
vezes interpelada pelos utentes por desconhecerem esta alteração.
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6.6.

Dispensa de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes

A dispensa destes medicamentos requer alguns procedimentos acrescidos
para que haja um maior controlo devido às suas características.
Os medicamentos pertencentes a este grupo estão listados nas tabelas I e II
presentes nos anexos do DL nº 15/93, de 22 de janeiro ou são mencionados no
Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro. Os medicamentos presentes nas
tabelas III e IV nos anexos do mesmo DL, como por exemplo as benzodiazepinas,
podem ser dispensados de forma normal.
Sempre que inserimos um destes medicamentos durante a venda, o sistema
informático reconhece-os e não permite a finalização desta operação sem que sejam
introduzidos alguns dados adicionais. É necessário identificar o médico prescritor, o
doente e o adquirente que pode não ser o doente. É no campo do adquirente que são
necessárias mais informações, são elas o nome, a morada, o sexo, a idade e o
número do bilhete de identidade.
No final, a receita original é organizada por lotes tal como as restantes e, é
emitido apos o recibo um talão especial de venda de psicotrópicos (anexo 19) que é
guardado junto com uma fotocópia da receita que é posteriormente enviado para o
INFARMED. [24] [25]
Durante o estágio contactei com vários destes produtos e destaco o uso destas
substâncias para controlar a dor como por exemplo sistemas transdérmicos com
buprenorfina e também me surpreendeu a quantidade de crianças que necessitam
deste tipo de medicação, como o metilfenidato, para o défice cognitivo e
hiperatividade.

6.7.

Medicamentos Genéricos

Um medicamento genérico possui a mesma substancia ativa, forma
farmacêutica, dosagem e indicações terapêuticas relativamente ao medicamento
original que é tido como referência e são identificados pela sigla MG na embalagem.
Segundo o DL nº 176/2006, de 30 de agosto, a autorização de introdução no
mercado (AIM) é legislada da mesma forma dos restantes medicamentos. No entanto
deve ser demonstrada a sua bioequivalência com estudos de biodisponibilidade ou
estudos de equivalência terapêutica quando os primeiros não podem ser realizados.
Estão assim dispensados de apresentação de ensaios pré-clínicos e clínicos. [10]
Têm a vantagem das substâncias ativas se encontrarem no mercados há muito
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tempo, daí que apresentam uma garantia de efetividade e um perfil de segurança bem
conhecido, a obtenção de AIM é mais rápida por ser descartada uma parte da
burocracia e, no fundo, apresentam a mesma garantia de eficácia, segurança e
qualidade por um preço inferior ao medicamento de referência havendo uma poupança
para o utente e para o Estado. [28]
O valor da comparticipação destes medicamentos é calculado em relação ao
preço de referência. O preço de referência é a média do preço dos cinco
medicamentos mais baratos de um determinado grupo homogéneo, perante este
preço, calcula-se a percentagem previamente definida para a comparticipação. Se
este valor for superior ao PVP do medicamento, o utente não paga nada por ele, se for
inferior ao PVP o utente paga a diferença entre eles.
Os preços dos medicamentos podem ser alterados a cada trimestre e, quando
entra um genérico pela primeira vez no mercado para um medicamento de marca, este
passa a ter um valor de comparticipação menor, sendo por isso comum as mudanças
de preços e, por isso, temos muitas vezes que explicar aos utentes as razões destas
alterações.

6.8.

Dispensa de MNSRM e outros Produtos de Saúde

Para além do aviamento de receitas médicas, as farmácias são também muito
procuradas pela população para a compra de medicamentos para o alívio de
sintomatologia menor, ou seja, os MNSRM e outros produtos que embora não sejam
medicamentos, podem contribuir para a saúde e bem-estar.
Nestes produtos, a indicação farmacêutica assume um papel crucial pela
escolha de um MNSRM ou mesmo a prática de medidas não farmacológicas. Segundo
as BPF, a indicação farmacêutica apenas deve acontecer para problemas menores,
autolimitados, de curta duração e quando não existe relação entre outros problemas
de saúde já presentes no doente e as manifestações clinicas apresentadas no
momento da procura da opinião do farmacêutico.
Para a dispensa de MNSRM é necessário começar por uma pequena
entrevista de modo a perceber se realmente se trata de um transtorno menor. Nesta
entrevista devemos ficar a saber a idade, os sintomas, a duração destes, outros
problemas de saúde e medicação associada, se é a primeira vez que tem esta
sintomatologia e saber se pertence a algum grupo de risco.
A escolha de MNSRM por indicação farmacêutica deve estar limitada nalgumas
situações como em gravidas, lactentes, idosos, doentes crónicos, quando os sintomas
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perduram há muito tempo e no caso de já ter havido outras tentativas de resolução do
problema sem eficácia. Em muitos casos deve haver o reencaminhamento para um
médico.
Após recolhida a informação deve seguir-se uma escolha criteriosa do produto
que é proposto ao utente. A escolha deve basear-se em critérios científicos e guias de
tratamento que tentam padronizar este procedimento. Em anexo encontra-se um
fluxograma (anexo 20) para o processo de indicação farmacêutica publicado pela
Ordem dos Farmacêuticos (OF). [29]
Para garantir a eficácia desta intervenção o utente tem que ser informado da
posologia, modo de administração, indicações terapêuticas e precauções no consumo.
E o farmacêutico deve-se mostrar disponível para tirar qualquer dúvida que possa
ainda não estar esclarecida, não só no momento da dispensa mas em qualquer
momento.
6.9.

Automedicação

Esta é um conceito utilizado para o estabelecimento de um determinado
tratamento onde são utilizados medicamentos por decisão do próprio doente. O
farmacêutico pode ou não orientar o utente dependendo da sua vontade, mas deve
sempre tentar fazê-lo para que haja um uso racional do medicamento.
O Despacho nº 17690/2007, de 23 de julho determina uma lista de situações
passíveis de automedicação como por exemplo diarreia, estomatite aftosa, cefaleias
ligeiras a moderadas, contusões, entre outras. [30]
A automedicação torna-se perigosa quando não se recorre às instruções de um
profissional de saúde pois muitas vezes são utilizados MSRM que possam ainda estar
guardados em casa prescritos noutras alturas e mesmo os MNSRM e outros produtos
de saúde como os suplementos alimentares e infusões podem constituir um risco para
a saúde pública. Posso destacar o uso de antibióticos que sobraram no final de outros
tratamentos, ou a duplicação de substância ativas quando se juntam cocktails
antigripais (que contêm normalmente paracetamol) com medicamentos constituídos
exclusivamente por paracetamol.
É uma prática comum entre a população devido às publicidades e marketing
dos medicamentos e porque se torna mais rápido o acesso a um tratamento.
Compete-nos tentar mudar mentalidades, comunicando de forma clara com os utentes
e educando-os para a saúde.
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6.10.

MNSRM de Venda Exclusiva nas Farmácias

Atravessamos um período de transição entre a permissão de venda de
MNSRM fora das farmácias e a existência de uma terceira lista de medicamentos, que
embora sejam não sujeitos a receita médica, apenas podem ser vendidos numa
farmácia sob a supervisão de um farmacêutico. Isto acontece por razões de proteção
da saúde publica devido ao perfil de segurança e ás indicações terapêuticas de
determinados medicamentos.
Transpondo DL nº 128/2013, de 5 de setembro “…a evolução do Sistema
Europeu de Avaliação de Medicamentos aconselha a adoção de uma subcategoria de
medicamentos não sujeitos a receita médica, que, atendendo ao seu perfil de
segurança ou às suas indicações, apenas devem ser dispensados em farmácias.
Introduz-se assim uma nova categoria de medicamentos que, pese embora não sendo
sujeitos a receita médica, a respetiva dispensa exija a intervenção do farmacêutico”
evidenciando a importância de alguns medicamentos se encontrarem apenas em
farmácias. [31] [32]

7. Contabilidade e Gestão na Farmácia
7.1.

Processamento do Receituário

A farmácia é reembolsada no valor das comparticipações através do
processamento do receituário e da sua faturação.
Esta tarefa começa com a conferência e organização diária das receitas. É
necessário verificar alguns pontos essenciais como se os medicamentos dispensados
estavam de acordo com os prescritos, o prazo de validade, o número de beneficiário,
depois, estas são organizadas por lotes e ordenadas pelo seu número.
Despois dos lotes se encontrarem completos é impresso o verbete de
identificação do lote. Neste documento encontram-se resumidos os valores pagos pelo
utente e o que será pago através das comparticipações e ainda a identificação da
farmácia, organismo de comparticipação, número do lote e receitas, mês e ano.
No final do mês a faturação é fechada e as receitas relativas ao Sistema
Nacional de Saúde são enviadas para o Centro de Conferência de Faturas (CCF) que
se localiza na Maia e, as dos restantes organismos seguem para a Associação
Nacional de Farmácias (ANF) em Lisboa junto com a fatura mensal em triplicado e a
relação de resumos dos lotes.
Para a contabilidade são enviados exemplares da relação de resumo dos lotes
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e a fatura e na farmácia ficam arquivados exemplares destes documentos.
Todos os meses a farmácia recebe algumas receitas devolvidas por possuírem
algum item que não está conforme e vêm acompanhadas por uma lista das
devoluções com a respetiva justificação. Neste caso a farmácia ou acarreta com o
prejuízo, ou, se for possível, corrige o que estava de errado e volta a enviar as receitas
de modo a tornar as perdas financeiras inferiores.

8. Farmacovigilância
Para que os medicamentos cheguem ao mercado têm de passar por ensaios
clínicos e estudos rigorosos até que seja comprovada uma segurança e eficácia
aceitável. No entanto neste processo não são muitas vezes detetadas reações tardias
ou raras, daí a necessidade de manter os medicamentos sob vigilância apertada e
tornar novos efeitos secundários conhecidos perante a população e outros
profissionais de saúde.
A farmacovigilância tem como objetivo um controlo da qualidade e segurança
dos medicamentos alertando para reações adversas dos medicamentos, avaliando-as
e prevenindo-as de modo a proteger o utente e a saúde pública. [3]
Em 1992 foi criado o Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF) que é
coordenado pela Direção de Gestão do Risco de Medicamentos do INFARMED e
encontra-se dividido em quatro Unidades Regionais de Farmacovigilância (URF), a do
Norte, do Centro, de Lisboa e Vale do Tejo e do Sul. Estas subunidades permitem uma
aproximação geográfica aos locais onde se pode fazer farmacovigilância e dar uma
maior atenção aos casos reportados.
O SNF tem a obrigação de supervisionar a segurança dos medicamentos a
nível nacional, avaliando possíveis reações adversas e implementar medidas sempre
que necessário.
Entende-se por reação adversa a um medicamento, uma reação prejudicial que
possa decorrer do consumo de um medicamento. Sempre que exista uma suspeita de
reação adversa, esta deve ser comunicada ao INFARMED para que se proceda á
averiguação da situação. Neste momento, o ato de notificação por suspeita de reação
adversa não é exclusiva de farmacêuticos, mas está aberto a toda a população. [33]
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9. Serviços Prestados na Farmácia do Sameiro
9.1.

Determinação de parâmetros biológicos e bioquímicos

Estas determinações são uma mais-valia na farmácia porque de uma forma
rápida obtemos resultados que podem ajudar a monitorizar algumas doenças. Devem
ser realizadas em aparelhos validados e calibrados de forma a obtermos um resultado
rigoroso (anexo 21).

9.1.1. Determinação da glicémia

O controlo da glicose sanguínea é fundamental para prevenir ou controlar a
Diabetes Mellitus (DM) que se vem tornando nos últimos anos uma epidemia.
A DM é uma desordem metabólica que pode ter várias etiologias que resulta de
problemas na secreção ou ação da insulina, levando a distúrbios no metabolismo dos
hidratos de carbono, proteínas e lípidos. Esta deficiência metabólica pode levar á
falência de múltiplos órgãos e posteriormente á morte.
Devemos estar atentos a determinados sinais e sintomas que nos possam ser
expostos na farmácia como a sede, poliúria, visão turva e perda de peso sem causa
aparente que nos podem fazer suspeitar desta doença.
Existem dois grupos de DM, tipo I e tipo II que se distinguem devido á etiologia.
No primeiro caso trata-se de um problema imunológico onde há destruição das ilhotas
de Langherans, local onde a insulina é produzida, no segundo caso há um aumento da
resistência da insulina por razões diversas. É de assinalar que é a DM tipo II a mais
frequente no Mundo e está fortemente associada á obesidade e a um estilo de vida
sedentário. É ainda de salientar a diabetes gestacional que afeta mulheres durante a
gravidez, mas que normalmente desaparece, ainda assim estas mulheres devem ser
monitorizadas

com

alguma

frequência

porque

ficam

mais

suscetíveis

ao

desenvolvimento da doença novamente. [34]
Estão agora definidos dois estados intermédios, onde ainda não se obtêm
valores de glicémia suficientemente altos para se diagnosticar como DM, no entanto
também não são valores adequados para pessoas saudáveis. Estes estados são
designados como Diminuição da Tolerância à Glucose e Anomalia da Glicemia do
Jejum, ais quais devemos estar atentos de forma a evitar a progressão até diabetes. [35]
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Tabela 3. Valores de diagnóstico da diabetes mellitus e outras categorias de hiperglicemia
(valores de referência para sangue capilar considerados pela Sociedade Portuguesa de Diabetologia)
Estado

Em Jejum (mg/dl)

Após 2 horas da Refeição
(mg/dl)

Saudável

< 110

<160

Diminuição da Tolerância à Glucose

<126

>160 e <220

>110 e <126

<160

>126

>220

Anomalia da Glicemia do Jejum
Diabetes Mellitus

O teste na farmácia é realizado com sangue capilar. Primeiro é desinfetado um
dedo á escolha do utente com álcool e deixa-se evaporar. Faz-se a punção no bordo
lateral da polpa do dedo e após a formação de uma gota de sangue encosta-se a tira
que já se encontra previamente encaixada no aparelho de medição e espera-se pelo
resultado.
9.1.2. Determinação do colesterol total e triglicerídeos

Tanto o colesterol como os triglicerídeos no organismo humano podem ter duas
origens, a orgânica durante a sua produção no fígado e a nível alimentar e
desempenha um papel fundamental na produção de novas células e hormonas.
Concentrações elevadas de colesterol e triglicerídeos a nível sanguíneo
tornam-se altamente prejudiciais ao organismo pois esta gordura acumula-se nas
paredes dos vasos sanguíneos podendo levar ao desenvolvimento de patologias, por
exemplo a nível cardiovascular nomeadamente o Acidente Vascular Cerebral (AVC).
Altos níveis destes dois compostos estão associados a estilos de vida
sedentários, alimentação descuidada, síndrome metabólico ou ainda causas
hereditárias.
A mortalidade e morbilidade associadas a doenças provocadas ou potenciadas
pelo excesso destas gorduras são muito elevadas no nosso país. Por isso, embora as
terapêuticas farmacológicas para a redução de colesterol e triglicerídeos sejam muito
comuns, devemos sempre incentivar as medidas não farmacológicas, principalmente o
cuidado com a alimentação e a necessidade de praticar exercício físico.
As conclusões relativas á hipercolesterolémia não devem ser efetuadas apenas
com a determinação do colesterol total, pois a quantidade de colesterol-HDL
(colesterol transportado por High Density Lipoproteins) e colesterol-LDL (colesterol
transportado por Low Density Lipoproteins) influenciam muito na caracterização do
perfil lipídico. No entanto para um controlo rotineiro esta determinação rápida na
farmácia pode influenciar muito o controlo deste problema. [36] [37]
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A sociedade portuguesa de cardiologia estipula como valor máximo
recomendado de colesterol total na maioria da população 190mg/dl. Para pessoas de
alto risco como diabéticos ou pessoas com doença cardiovascular este valor deve
descer para 175mg/dl.[38]
Quanto aos triglicerídeos, os seus valores devem ser inferiores a 150 mg/dl.
Na Farmácia do Sameiro utilizamos o aparelho Accutrend GCT ® da Roche
para esta determinação e sangue capilar como amostra.

9.1.3. Avaliação da pressão arterial

A pressão arterial é caracterizada pela força exercida pelo sangue nas paredes
dos vasos sanguíneos e esta força depende da resistência oferecida pelos vasos ou
do bombeamento do sangue por parte do coração.
A hipertensão (pressão arterial elevada) leva a um desgaste dos vasos
sanguíneos e do coração podendo culminar num AVC, enfarte do miocárdio, angina de
peito, entre muitos outros problemas.
O controlo da pressão arterial ganha um especial relevo em Portugal, pois
estima-se que no nosso país existam cerca de 3,5 milhões de pessoas com pressão
arterial elevada e na grande maioria sem saber ou tratar. Um dos inimigos deste
problema é o consumo de sal na alimentação que se estima que seja cerca de 10,7g
diários. [39]
Um dos graves entraves ao controlo da pressão arterial é o facto de se tratar
de um problema silencioso durante os estados iniciais e apenas de fazem sentir os
sintomas depois de algum avanço da doença.
É dever do farmacêutico informar a população destes riscos e das formas de os
evitar, explicando, por exemplo, o papel do sal no desenvolvimento da hipertensão. Na
farmácia do Sameiro este serviço está disponível gratuitamente.

Tabela 4. Classificação dos grupos tensionais (segundo a Direção Geral da Saúde)

Categoria

[40]

Tensão Arterial Sistólica

Tensão Arterial Diastólica

mmHg

mmHg

Normal

120-129

e

80-84

Normal Alto

130-139

ou

85-89

HipertensãoEstádio 1

140-159

ou

90-99

Hipertensão Estádio 2

>=160

ou

>=100
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9.1.4. Realização de testes de gravidez

Os testes de gravidez são dispositivos médicos que se caracterizam pela
pesquisa da hormona Gonadotrofina Coriónica Humana (β-hCG) que é produzida pela
placenta. Para obter um resultado mais fiável o teste deve ser executado após a data
prevista para a menstruação do ciclo seguinte e com a primeira urina da manhã
porque se encontra mais concentrada.
Na farmácia do Sameiro damos a opção á mulher de realizar o teste na
farmácia acompanhada de um farmacêutico podendo assim conversar e tirar possíveis
duvidas ou levá-lo para casa sendo que neste caso confirmamos se o sabe realizar.
Os testes mais comuns são da marca Sagool® e a ponta do teste deve ser
mergulhada num frasco com urina de modo que esta suba por capilaridade até ao
local onde se visualiza a reação imunológica que mostra se é positivo ou negativo.
São também requisitados testes que dão também a informação das semanas de
gravidez como os Clearblue®.

9.2.

Recolha de medicamentos e radiografias

A recolha de medicamentos que já não são utilizados é de extrema utilidade a
nível ambiental pois os medicamentos são poluentes perigosos. Para evitar este
problema criou-se o VALORMED que é uma sociedade que integra desde a indústria
farmacêutica, até aos distribuidores e farmácia. É pedido aos cidadãos que entreguem
na farmácia os medicamentos que já não necessitam ou estão fora do prazo de
validade. Na farmácia são colocados em caixas de cartão que quando estão cheias
são seladas e pesadas e levadas pelos fornecedores e são assim reencaminhados
para a reciclagem. [41]
Relativamente á campanha de recolha de radiografias, esta serve não só para
contribuir para o ambiente, mas também para a Associação Médica Internacional
(AMI) porque cada tonelada de radiografias origina cerca de 10Kg de prata. O dinheiro
angariado cm esta prata é utilizado nas ações humanitárias promovidas pela AMI.

[42]

Durante o estágio percebi que muitas pessoas estão sensibilizadas com a
questão ambiental e aderem a estas iniciativas com facilidade.
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9.3.

Outros serviços

A farmácia do Sameiro dispõe ainda do serviço de uma nutricionista que faz
atendimentos aos sábados. Numa população com excesso de peso como a nossa,
este serviço é uma mais-valia.
Faz-se também a administração de vacinas que não constem no plano nacional
de vacinação e injetáveis. O meu estágio coincidiu com a época da vacinação contra a
gripe e deparei-me com uma grande procura para esta vacina e com a vontade das
pessoas serem vacinadas na farmácia.

10. Conclusão

O estágio com o qual terminamos o curso é uma experiência única onde
podemos colocar em prática os conhecimentos adquiridos e ao mesmo tempo ganhar
experiência no atendimento ao público e ter algumas noções de gestão.
Estes seis meses de estágio na farmácia do Sameiro foram cruciais para a
minha preparação para o mercado te trabalho. Embora tenha sido o meu primeiro
contacto com a farmácia comunitária, tive a oportunidade de contactar com o público
nos primeiros dias fomentando assim o meu interesse desde o início.
Agora tenho a certeza que o farmacêutico desempenha um papel crucial na
área da saúde pois contactei com muitas pessoas que demostraram uma enorme
confiança no aconselhamento farmacêutico e que muitas vezes é aos farmacêuticos
que recorrem em primeiro lugar quando surge algum problema. Isto coloca uma
grande responsabilidade da nossa profissão e faz-me sempre querer saber mais, de
forma a corresponder às espectativas dos que nos procuram.
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12. Anexos
Anexo 1: Localização da farmácia do Sameiro
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Anexo 2: Fotografias do interior da farmácia
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Anexo 3: Fotografia do exterior da farmácia
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Anexo 4: Fatura da OCP
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Anexo 5: Fatura da Cooprofar
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Anexo 6: Documento da entrega da encomenda

Ana Rita Rodrigues de Sousa

38

Anexo 7: Ficha de entrega de benzodiazepinas Cooprofar

Ana Rita Rodrigues de Sousa

39

Anexo 8: Ficha de entrega de benzodiazepinas OPC
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Anexo 9: Ficha de entrega de psicotrópicos OCP
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Anexo 10: Documento de controlo de prazo de validade
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Anexo 11: Nota de devolução
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Anexo 12: Primeiro modelo de receita eletrónico
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Anexo 13: Primeiro modelo de receita manual
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Anexo 14: Segundo modelo de receita electrónico
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Anexo 15: Segundo modelo de receita manual
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Anexo 16: Modelo de receita mais recente
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Anexo 17: Verso de uma receita
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Anexo 18: Verbete de Identificação do lote
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Anexo 19: Documento de psicotrópicos
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Anexo 20: Fluxograma de indicação terapêutica
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Anexo 21: Ficha de parâmetros biológicos
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