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1. Organização do espaço físico e funcional da farmácia
1.1 Propriedade
Segundo o DL (DL) n.º 307/2007, de 31 de agosto, 2º capítulo, artigo 14º podem ser
proprietárias de farmácias pessoas singulares ou sociedades comerciais. Neste caso,
a sociedade comercial Luís Manuel Cantante - Unipessoal Lda., é a proprietária da
farmácia onde estagiei.

1.2 Localização física e inserção sociocultural
A Farmácia do Sameiro (FS) localiza-se na Rua D. António Ferreira Gomes, nº 230B,
pertencente à freguesia de Milhundos, concelho de Penafiel. É uma farmácia de fácil
acesso, pois está provida de transportes públicos e parque de estacionamento público
gratuito.
Em termos populacionais, a farmácia é abrangida por uma diversidade de utentes,
quer a nível etário como socioeconómico, uma vez que é a farmácia com localização
mais próxima da Unidade de Saúde Familiar Três Rios (Centro de Saúde de Penafiel),
de um dos bairros sociais e do agrupamento de escolas da cidade.
Estas características fazem com que haja uma fácil fidelização dos utentes e, de certo
modo, torna o exercício da atividade farmacêutica muito mais gratificante, uma vez
que é possível acompanhar a evolução dos resultados da terapêutica.

1.3 Horário de funcionamento
O horário de funcionamento da FS é contínuo, das 9h às 21h00, de segunda a sextafeira e, ao sábado das 9h às 13h, seguindo, assim, o disposto na Portaria n.º 31A/2011, de 11 de Janeiro, que assinala um período mínimo semanal de 50 horas de
atendimento. Nos dias de serviço permanente, o funcionamento é ininterrupto das
9h00 às 21h00 do dia seguinte, sendo o atendimento noturno efetuado pelo postigo,
permitindo um atendimento em maior segurança. A atribuição das escalas de turnos
segue o disposto na Portaria n.º 582/2007 de 4 de Maio, segundo a escala elaborada
pela Administração Regional de Saúde do Norte.

1.4 Caracterização exterior
A FS encontra-se no piso térreo de um edifício habitacional. Como está perfeitamente
ao nível da rua por onde se faz o acesso principal dos doentes, não há necessidade
de rampa de acesso para deficientes motores. Exteriormente, cumpre o disposto nas
1
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orientações das Boas Práticas Farmacêuticas (BPF), apresentando um aspeto
profissional e, é facilmente visível e identificável, não só através da cruz verde
luminosa mas também pelo símbolo de Farmácias Portuguesas. A fachada lateral e a
frontal têm inscrito o nome da farmácia.
A entrada da farmácia é composta por uma sequência de duas portas, formando uma
antecâmara, o que permite um resguardo dos doentes do contato direto com o meio
exterior enquanto esperam pelo atendimento e, é onde se encontra o postigo para
atendimento durante as noites de serviço (Anexo I). A farmácia apresenta a
informação relativa ao horário de funcionamento, às farmácias de serviço e menciona
a direção técnica.
Na montra, a farmácia tem publicidade de produtos de venda livre com os respetivos
produtos expostos, que é renovada periodicamente.

1.5 Caracterização interior
De acordo com o artigo 29º, do já mencionado DL 307/2007, a FS dispõe de
instalações que garantem a segurança e conservação dos fármacos e a
acessibilidade, comunicação e privacidade dos utentes e do respetivo pessoal,
permitindo um correto exercício farmacêutico. Deste modo, e seguindo a Deliberação
nº 2473/2007, de 28 de Novembro, a farmácia possui sala de atendimento ao público,
armazém, laboratório, instalações sanitárias e um gabinete de atendimento
personalizado, para além da zona de armazenamento de stock ativo e o gabinete do
Diretor Técnico, cumprindo todos os requisitos referentes às áreas mínimas de
farmácia de oficina [1]. O espaço interior da FS apresenta um ambiente calmo e
profissional, com uma boa luminosidade, temperatura amena e humidade controlada,
imprescindíveis à boa conservação e armazenamento das várias especialidades
farmacêuticas.

1.5.1 Zona de atendimento ao público (Anexo II)
A zona de atendimento ao público cumpre apenas com a área mínima requerida, o
que, por vezes, dificulta a fácil circulação dos utentes dentro da farmácia.
Ao longo da farmácia encontram-se vários expositores de produtos de venda livre,
como os de puericultura e dietéticos. O balcão de atendimento é contínuo e está
equipado com dois computadores, com as respetivas impressoras de recibos e talões,
caixas registadoras, dispositivos de leitura ótica e, finalmente, um terminal de
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multibanco fixo e outro móvel. Ao longo de todo o balcão, os utentes encontram várias
revistas de saúde, bem como folhetos informativos.
É, ainda no balcão, que se encontra disponível a zona de determinação dos
parâmetros bioquímicos (glucose, colesterol, triglicerídeos, ácido úrico, PSA, entre
outros). Existe também uma máquina de medir a pressão arterial e um aparelho de
avaliação de peso, altura e índice de massa corporal.
Atrás do balcão, estão os expositores com diversos produtos tais como produtos de
higiene bucodentária, fitoterapia, cosmética, entre outros, que variam a sua localização
consoante as diferentes épocas do ano, adaptando-se às necessidades e interesses
dos utentes.
Este espaço está decorado com vários cartazes publicitários o que o torna mais
apelativo.
Por último, há um espaço infantil, equipado com uma pequena mesa e cadeiras onde
as crianças encontram vários materiais lúdicos. Este espaço está pensado para que os
acompanhantes dessas crianças possam ser atendidos tranquilamente e sem
preocupações.

1.5.2 Gabinete de atendimento personalizado/ Zona de recolhimento
Dentro da FS, existe um gabinete de atendimento personalizado, utilizado aquando
das práticas dos serviços farmacêuticos, tais como vacinação, realização de testes de
gravidez e de curativos, e sempre que um utente necessite de uma zona com maior
privacidade (Anexo III).
De igual forma, dada a diversidade de serviços prestados pela farmácia, o gabinete é
quinzenalmente usado para consultas de nutrição.
Este gabinete também é o local onde se encontram os cacifos individuais da equipa da
FS para guardar os seus pertencentes durante as horas de trabalho. Além disso,
possui uma cama para descanso dos elementos da equipa que estiverem de serviço
permanente.

1.5.3 Zona de realização/receção de encomendas e conferência de
receituário
Esta área encontra-se equipada de um telefone fixo, lista de contactos, alguma
documentação contabilística, um computador, um leitor ótico, uma impressora
multifunções, um fax e uma impressora de códigos de barras necessários ao
3
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processamento das encomendas feitas e rececionadas pela farmácia. É também neste
local que os membros da equipa procedem à correção e conferência do receituário,
organizando as receitas de cada organismo por lotes.

1.5.4 Zona de armazenamento (Anexo IV)
Na sua maioria, os produtos farmacêuticos encontram-se armazenados em armários
de gavetas deslizantes ou estantes, de acordo com a sua forma farmacêutica e,
posteriormente, por ordem alfabética do nome comercial ou da Denominação Comum
Internacional (DCI) de cada medicamento, usualmente, por ordem crescente de
dosagem e segundo o laboratório responsável por cada medicamento.
Todos os stocks são organizados de acordo com o princípio First Expired First Out, o
que conduz a que sejam escoados em primeiro lugar os produtos com prazo de
validade mais curto. Dando-se o caso dos produtos apresentarem o mesmo prazo de
validade ou de não disporem desta informação, é seguido o princípio First In First Out,
ou seja, são escoados em primeiro lugar os produtos que deram entrada há mais
tempo no stock da farmácia.
Então, na FS, existe um armário com prateleiras onde estão guardados os leites,
farinhas, compressas, sistemas transdérmicos, águas do mar, produtos para
preparação de exames médicos e vários produtos utilizados em curativos. As gavetas
deslizantes estão organizadas consoante a forma farmacêutica: ampolas bebíveis
(AMP); granulados (GRA); soluções (SOL); produtos de uso vaginal (VAG); pomadas,
cremes e geles (POM); gotas orais e auriculares (GOT); produtos para a asma (ASM);
colírios e pomadas de uso oftálmico (OFT); supositórios (SUP); injetáveis não
antibióticos (INJ); produtos anti-helmínticos e antiparasitários (HEL); antibióticos (BIO);
antibióticos injetáveis (INJ); soros, soluções desifetantes e sabonetes medicamentosos
(GAV); produtos de protoco de Diabetes Mellitus (tiras e lancetas) (PRO).
Relativamente aos comprimidos de uso humano, estes encontram-se organizados por
ordem alfabética nas prateleiras existentes na zona de receção de encomendas, que é
um local de fácil acesso. No que diz respeito aos medicamentos genéricos, eles
também se encontram em prateleiras, organizados consoante o laboratório e por DCI
(Denominação Comum Internacional).
Os medicamentos e produtos de uso veterinário estão guardados num armário que se
encontra por cima do balcão de receção de encomendas. Por cima desse mesmo
armário estão os produtos ortopédicos e ligaduras, que são produtos com uma
rotatividade mais baixa.
4

RELATÓRIO DE ESTÁGIO – FARMÁCIA DO SAMEIRO

2012/2013

Os psicotrópicos e estupefacientes têm um armário específico que também se
encontra por cima do balcão de receção de encomendas.
Atrás do balcão de atendimento encontram-se diversas estantes que expõem outros
produtos de venda livre, como por exemplo produtos de higiene dentária, suplementos
alimentares, protetores solares e pós solares; produtos que exigem fácil acessibilidade
devido à alta rotação de stock, tais como antigripais, antiácidos, laxantes, antitússicos,
antipiréticos, entre outros, também se encontram atrás do balcão.
Finalmente, e no que respeita aos produtos de conservação especial, nomeadamente
aos que exigem uma temperatura de acondicionamento entre os 2 e os 8ºC, a FS
dispõe de um frigorífico onde estes produtos são armazenados, em condições de
temperatura e humidade controladas. Os valores de temperaturas, quer nos produtos
de frio, quer nos armazenados à temperatura ambiente são devidamente controlados
segundo as medições registadas no termohigrómetro.

1.5.5 Armazém
A existência desta área na farmácia, deve-se ao fato de as gavetas de arrumação,
prateleiras e expositores, não terem capacidade para armazenar os produtos que são
encomendados em grandes quantidades. Torna-se, por isso, um espaço essencial
para que não ocorram ruturas de stock.
É nesta área que se encontra o contentor do Valormed.

1.5.6 Laboratório (Anexo V)
O laboratório é a zona da farmácia onde se preparam os medicamentos manipulados,
testes de gravidez e reconstituição de pós liofilizados em soluções ou suspensões
medicamentosas (ex. antibióticos).
No laboratório encontram-se armazenadas as matérias-primas e material de
embalagem

necessários

à

produção e

acondicionamento

de medicamentos

manipulados, bem como todo o equipamento intrínseco a esta prática [2]. Todo o
equipamento é alvo de manutenção e validação periódicas. De igual forma, em
dossiers apropriados, encontram-se arquivados todos os boletins de análise destas
matérias-primas, o seu registo de utilização e todas as fichas de preparação
elaboradas para cada medicamento manipulado, por ordem da sua data de
preparação. Todo o equipamento e material estão armazenados em armários próprios,
sob e sobre uma bancada lisa e facilmente lavável. Neste espaço existe ainda um
local destinado à lavagem dos materiais, bem como de uma bibliografia diversa,
5
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essencial para a preparação de medicamentos manipulados, nomeadamente o
Formulário Galénico Português e a Farmacopeia Portuguesa.

1.5.7 Gabinete do Diretor Técnico
Este consiste num espaço reservado, destinado ao Diretor Técnico, permitindo-lhe
uma maior comodidade no desempenho das funções de gestão e administração da
farmácia. É um local onde há privacidade para receber e contactar fornecedores,
vendedores e representantes de laboratórios. Para além disso, este gabinete alberga
várias fontes bibliográficas e documentos contabilísticos.

1.5.8 Instalações Sanitárias
A FS possui uma casa de banho que se destina a ser utilizada tantos pelos
funcionários como pelos utentes da farmácia, apresentando todas as condições de
higiene necessárias e previstas.

1.6 Recursos Humanos
O funcionamento de uma farmácia e a prestação de serviços farmacêuticos por ela
oferecidos depende grandemente da equipa que a constituem. Ora, a gestão do
pessoal torna-se uma questão de enorme relevância, pois é necessário um ambiente
de cooperação, em que os funcionários sejam cumpridores das BPF. Para tal, a
equipa técnica da FS é constituída por um grupo de profissionais dinâmicos com
tarefas e responsabilidades bem definidas, onde o empenho e dedicação são
essenciais para o sucesso.
Neste caso, fazem parte dos recursos humanos o Dr. Luís Cantante Ferreira da Silva Direção Técnica, a Dr.ª Gisela Salvador - Farmacêutica Adjunta Substituta, o Dr. Nuno
Pedrosa – Farmacêutico, a Dr.ª Raquel Cunha – Farmacêutica, Isabel Maioto –
Técnica de Farmácia, António Carvalho – Auxiliar de Técnico de Farmácia.

2. Biblioteca e fontes de informação
A inevitável evolução dos conceitos técnicos e do próprio exercício do ato
farmacêutico tem vindo a exigir do farmacêutico uma permanente atualização dos
seus conhecimentos científicos, com o propósito principal de dar resposta à
necessidade crescente de informação e educação dos utentes no que respeita à sua
saúde. Além disso, é de lembrar que o farmacêutico é o contacto último entre o utente
e o medicamento, tornando-se, assim, muito importante a existência na farmácia de
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fontes bibliográficas atualizadas, qualificadas e fidedignas, que disponibilizem a
informação mais adequada ao exercício correto das funções do farmacêutico [3].
De acordo com o disposto na lei, a FS dispõe, na sua biblioteca, da Farmacopeia
Portuguesa VIII e respetivos Suplementos, em edição impressa [4]. Mas também
possui outras publicações como o Formulário Galénico Nacional, o Formulário
Galénico Português, o Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos, os
Estatutos da Ordem dos Farmacêuticos, o Índice Nacional Terapêutico, o Prontuário
Terapêutico, o Mapa Terapêutico, o Simposium Terapêutico, o Simposium Veterinário,
o Livro de Acordos com Entidades da ANF e o manual de Legislação Farmacêutica
Compilada. Similarmente, outras publicações periódicas como jornais, revistas e
newsletters da área da saúde, bem como catálogos dos diferentes tipos de produtos
estão também disponíveis para utilização pelos membros da equipa.
Na prática diária, procurava obter a informação pretendida informaticamente
recorrendo quer ao sistema informático Sifarma, que constitui uma ferramenta útil e
rápida para o esclarecimento quanto às principais indicações terapêuticas, posologia
recomendada, eventuais precauções com a toma e contraindicações, sendo que, para
a consulta de interações e sua resolução optava frequentemente pelo site
www.drugs.com/ (recomendado na unidade curricular de Cuidados Farmacêuticos).
Igualmente, acedia a sites oficiais, como o do prontuário terapêutico, o infomed e do
INFARMED, I. P., que permitem a obtenção de conteúdos legislativos e
farmacológicos viáveis e atuais (consulta de folhetos informativos e RCM, da listagem
de medicamentos de uso humano com dificuldades de aprovisionamento ou ainda do
estado de autorização de um dado medicamento, por exemplo).
Todavia, podia recorrer igualmente aos Centros de Informação sobre Medicamentos
existentes em território nacional, para obter as mais variadas informações sobre a
generalidade dos medicamentos, sendo os mais procurados o Centro de
Documentação e Informação sobre Medicamentos (CEDIME) da ANF (Associação
Nacional das Farmácias) e o Centro de Informação de Medicamentos e dos Produtos
de Saúde (CIMI) da OF (Ordem dos Farmacêuticos).
Pessoalmente, optei por obter informação preferencialmente por via informática, em
virtude da simplicidade e rapidez de acesso. No entanto, no exercício das minhas
funções de estagiária, consultei também, alguma da bibliografia existente na FS,
nomeadamente o Simposium Terapêutico e os catálogos das gamas das diferentes
marcas de dermocosmética para melhor poder aconselhar o utente.
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3. Gestão da Farmácia
3.1 Sistema Informático
Nos dois primeiros meses de estágio na FS, o sistema informático em vigor era o
Sifarma Clássico. No entanto, no dia 8 de Abril foi instalada uma versão mais moderna
do mesmo sistema, o Sifarma 2000. É de realçar que, antes umas semanas, toda a
equipa da FS recebeu formação sobre a utilização deste novo sistema. Pessoalmente,
achei o novo sistema muito mais intuitivo e prático do que o primeiro, no entanto, após
cerca de dez anos com o mesmo sistema, a equipa da FS teve algumas dificuldades
na adaptação.
O Sifarma 2000 constitui uma ferramenta essencial de articulação e de suporte às
várias atividades farmacêuticas desde a gestão e receção de encomendas,
processamento de devoluções, controlo de prazos de validade, gestão de stocks em
tempo real e de vendas, passando pela faturação, consulta de dados estatísticos e
emissão de lotes de receitas, até ao acesso a correio eletrónico para comunicação
com fornecedores e à realização e otimização da dispensa farmacêutica, mediante a
consulta de fichas de medicamentos e produtos.
Todos os produtos existentes na farmácia possuem ficha de produto própria e, cada
profissional possui um número de trabalho e respetivo código de acesso, sendo que o
meu número de estagiária era o 20.
Desde o início do estágio, acreditei que a utilização do Sifarma era extremamente
vantajosa, quer no que diz respeito ao contacto com os utentes no balcão, para
verificar preços, consultar stocks, informar quanto a efeitos secundários, posologia,
comparticipação e mesmo interações, quer para auxiliar vários utentes pelo telefone. A
fácil compreensão e utilização do sistema trouxeram igualmente vantagens a nível da
realização de encomendas e verificação de disponibilidade de produtos.
Finalmente, após a implementação da prescrição por DCI [5], a utilização do Sifarma
foi, mais uma vez, importante para identificar produtos que de outra forma estavam
sempre associados ao nome comercial. Não obstante, sempre que não existia na base
de dados do Sifarma um determinado DCI, consultava o infomed.

3.2 Gestão de Stocks
Referimo-nos a stocks a tudo aquilo que se encontra na farmácia para venda. Ora, a
correta gestão de stocks é um fator crucial para o funcionamento da farmácia,
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havendo a preocupação de evitar ruturas de stock, quer por uma questão de
acessibilidade ao medicamento, garantindo a terapêutica dos utentes, quer por
constituir um reflexo de eficiência da própria farmácia. Efetivamente, numa altura em
que a competitividade entre farmácias é maior, este fator pode surgir como critério de
satisfação e fidelização dos utentes. Infelizmente, com a crise que o país atravessa
atualmente, torna-se cada vez mais difícil o acesso a determinados medicamentos. Ou
seja, relembrando a cadeia de abastecimento (produtor - pré grossista – grossista –
farmácia - utentes), e sabendo que as farmácias cada vez mais alargam o prazo de
pagamento ao fornecedor, o aprovisionamento destes por parte dos laboratórios
também fica comprometida. Assim, é possível perceber o porquê de tantas vezes
durante o meu estágio, ter ouvido por parte dos fornecedores que o produto se
encontrava esgotado. Portanto, a gestão de stocks está largamente influenciada por
imensos fatores, onde o estado económico do país desempenha grande poder.
Assim sendo, a FS adotou o sistema mínimo-máximo para o controlo de stocks; este
sistema verifica continuamente a quantidade disponível de cada produto, utilizando um
nível mínimo de reposição e um nível máximo de aprovisionamento, que deverão ser
revistos periodicamente. Para este cálculo, a farmácia deve ter em conta vários
fatores, habitualmente designados como critérios de aquisição, de que são exemplo as
necessidades e o perfil dos seus utentes, o meio socioeconómico envolvente, a
incidência de receituário, o histórico de vendas e a rotação dos produtos, o espaço
disponível para armazenamento, a disponibilidade financeira, o prazo de validade dos
produtos e a possibilidade de devolução dos mesmos, a frequência de entregas e as
condições comerciais oferecidas – as bonificações, bem como o impacto das
campanhas publicitárias nas escolhas das populações e as incidências sazonais.
A informatização da farmácia facilita a gestão de stocks, não só na análise de alguns
dos parâmetros acima referidos, mas também pelo fato de que, desde que um dado
produto iguala o seu stock mínimo, é imediatamente colocado numa nota de
encomenda provisória – chamado ponto de encomenda, uma vez que define o valor
de stock de cada produto a partir do qual o mesmo deverá ser encomendado. Esta
encomenda é posteriormente analisada pelo farmacêutico, que avalia a sua real
necessidade.

3.3 Encomendas e aprovisionamento
Ao longo de todo o estágio realizei atividades relacionadas com o aprovisionamento,
desde receber encomendas, efetuar devoluções e armazenar os medicamentos e
produtos encomendados. Todos estes procedimentos permitiram-me contactar
9
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diretamente com os diversos medicamentos e outros produtos de saúde, ficando a
perceber melhor a sua rotação e como estão organizados na FS. Além disso, foi a
partir dessas tarefas que fui começando a associar os nomes comerciais aos
princípios ativos e a familiarizar-me com o sistema informático.
Considero que, apesar de serem operações bastante metódicas, se tornaram uma
mais-valia para quando fui para o atendimento ao balcão. Não só porque sabia a
localização de todos os medicamentos mas como também já tinha uma maior
sensibilidade para perceber os pedidos dos utentes mesmo quando não eram as
designações corretas.

3.3.1 Fornecedores
O aprovisionamento de uma farmácia pode ser conseguido através de compras a
distribuidores grossistas ou diretamente aos laboratórios (ou seus representantes).
Estes dois tipos de fornecimento têm de ser muito bem analisados, visto que é
necessário balançar as necessidades da farmácia com as condições financeiras, tanto
as da farmácia quanto as que são oferecidas.
Por um lado, obtêm-se, geralmente, preços mais vantajosos quando se compra
diretamente aos laboratórios, no entanto, estas compras são usualmente de maior
volume, pelo que implicam uma maior aplicação de capital e mais espaço de
armazenamento disponível. A acrescer a este facto, os prazos de entrega são mais
dilatados e é ainda importante ter em conta os prazos de validade.
Por outro lado, as compras aos distribuidores grossistas são compras que se realizam
diariamente, pelo que o abastecimento é, igualmente, diário.
A escolha dos fornecedores é, então, feita tendo em conta diversos fatores, como é
exemplo, a variedade de produtos fornecidos, as condições de compra passíveis de
serem estabelecidas, as formas de pagamento, a rapidez/horários de entrega e a
ligeireza na resolução problemas.
A FS trabalha principalmente com dois fornecedores, a OCP e a COOPROFAR, sendo
que, recebe, normalmente, quatro encomendas por dia, duas de cada um dos
fornecedores.
A decisão de encomendar o quê a qual fornecedor, depende das bonificações, no
caso de existirem, dos preços praticados, das condições de pagamento, dos critérios
de aquisição e dos descontos financeiros.
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A FS recebe ainda visitas regulares de delegados de vendas (representantes dos
laboratórios) com os quais pode negociar diretamente. Quando a farmácia entende
que deve adquirir produtos de dermocosmética, puericultura ou suplementos
alimentares, por exemplo, é através destas negociações diretas que o faz. Nesta
situação, são encomendadas grandes quantidades do produto em questão e a
farmácia beneficia não só de bonificações como também do fato de poder praticar
preços mais competitivos. Através destas negociações, é, usualmente, oferecido à
farmácia, cartazes de publicidade, expositores, panfletos ou amostras gratuitas.

3.3.2 Elaboração de encomendas
A correta elaboração e receção de encomendas representam um aspeto técnico
fundamental para uma boa gestão de stock, sendo a base para um atendimento de
sucesso.
No que diz respeito à encomenda diária, todos os produtos da FS cuja ficha do
Sifarma apresente um stock mínimo e máximo superior a zero são automaticamente
incluídos na proposta de encomenda caso o stock atual seja inferior ao mínimo
definido. É, então, feita uma análise dessa proposta pelo farmacêutico, sendo
posteriormente aprovada e transmitida informaticamente ao fornecedor.
Independentemente deste processo diário, que gera encomendas de maior volume, a
farmácia tem sempre a possibilidade de, ao longo do dia, pedir esporadicamente aos
fornecedores qualquer produto que esteja em falta ou de que não disponha
habitualmente e que não conste na encomenda diária. Nesses casos, o produto é
pedido pelo telefone, o que permite confirmar imediatamente a sua disponibilidade no
distribuidor. Ao mesmo tempo, no sistema informático, é dada a entrada desse pedido
que, aquando da receção da encomenda, se pode colocar imediatamente de lado esse
produto em questão.

3.3.3 Receção de encomendas
A receção e conferência de uma encomenda são de grande importância, sendo
durante estas etapas que é avaliado se os produtos enviados correspondem aos
produtos pedidos e aos produtos faturados. A ocorrência de erros nestas etapas pode
levar a erros de stock, de preços e de prazos de validade. É por isso importante que
estas etapas sejam realizadas de acordo com um protocolo de modo a minimizar
erros.
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Quando as encomendas são entregues na farmácia é necessário, antes de mais,
verificar se a encomenda é realmente para a farmácia em questão e só então é que a
encomenda deve ser aberta. Os produtos encomendados aos distribuidores grossistas
são entregues na farmácia em pequenos contentores plásticos, as chamadas
“banheiras”, geralmente com cor identificativa do distribuidor em causa, com a
identificação da farmácia à qual se destinam e um código de barras, acompanhados
da respetiva fatura em duplicado que é arquivada para fins contabilísticos. Caso
constem na encomenda benzodiazepinas, psicotrópicos e estupefacientes, é entregue
a respetiva requisição para efeitos de controlo.
Tal como inúmeros processos na farmácia, também a receção de encomendas é feita
através do Sifarma. Desta forma, o sistema tem registado todas as encomendas feitas,
sendo possível escolher qual a que corresponde àquela que recebemos e termos a
listagem de todos os produtos requisitados.
A encomenda é verificada, introduzindo-se produto a produto através da leitura ótica
do seu código de barras. Caso o código de barras não seja legível pela leitura ótica,
faz-se a introdução manualmente desse mesmo código. Na verificação da encomenda,
devem ser verificados vários parâmetros como a integridade dos produtos e respetivas
embalagens; o nome do produto, a sua dosagem, forma farmacêutica, número de
unidades enviadas corresponde às requisitadas; verificar se o preço na embalagem é
igual ao que consta no registo informático; verificar e, se necessário alterar, o prazo de
validade; dar entrada em primeiro lugar dos produtos de frio, guardando-os de
imediato no frigorífico.
Se for a primeira vez que o produto existe na farmácia, o sistema solicita
imediatamente a criação de uma ficha para o mesmo, contendo os dados mais
relevantes sobre esse produto. O sistema possui ainda um sinal de alerta para a
existência de produtos em excesso na receção da encomenda, permitindo receber
esses produtos como bónus caso seja esse o motivo.
Quando a encomenda é feita diretamente a um laboratório, como não é efetuado
qualquer registo informático da mesma, é necessária a criação de uma proposta de
encomenda fictícia ao respetivo fornecedor. Posteriormente aprova-se a proposta de
encomenda, confirmar-se a receção dos produtos e procede-se como anteriormente
mencionado.
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Uma vez introduzidos todos os produtos constantes da encomenda no sistema
informático, é necessário conferir os dados informáticos com os dados da fatura
enviada pelo fornecedor, nomeadamente a quantidade recebida de cada produto, o
preço de aquisição, o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e o PVP (preço de
venda ao público). Finalmente é necessário ainda verificar as margens aplicadas e
arrendondamento dos PVP dos produtos de venda livre e dermocosmética. Caso seja
necessário, são impressos os códigos de barras para os produtos de preço marcado
pela farmácia, onde consta o nome do produto, PVP, CNP e IVA a que está sujeito. No
caso dos produtos em falta ou esgotados, o seu pedido é transferido para outro
fornecedor ou é feito o abate do produto caso não se pretenda encomendá-lo mais.
As faturas, guias de remessa e notas de crédito originais que acompanham cada
encomenda são devidamente arquivadas por ordem cronológica, tendo em conta o
distribuidor grossista. Após a receção da encomenda é realizada a marcação dos
preços dos produtos que não têm PVP estipulado.

3.4 Armazenamento
O armazenamento é o passo que se segue à receção e conferência da encomenda,
sendo importante a boa gestão do espaço disponível, perspetivando um acesso rápido
e fácil aos produtos e cumprindo o conceito fist expired first out/first in first out. Há
também que ter em conta a manutenção das condições especiais de conservação,
nomeadamente para algumas matérias-primas e/ou produtos termolábeis.

3.5 Prazo de validade e devolução de produtos
O conceito de prazo de validade define o “período de tempo durante o qual um produto
está em condições consideradas adequadas ao seu consumo ou utilização, tratandose, no caso dos medicamentos ou outros produtos que contenham substâncias ativas,
do período de tempo necessário para que o teor dessas substâncias diminua em mais
de 10% em relação ao teor inicial, desde que a sua conservação tenha sido feita em
condições consideradas ótimas”.
Para além do controlo efetuado diariamente aquando da receção das encomendas,
mensalmente são emitidas listagens de produtos cujo prazo de validade se encontra a
3 - 6 meses do seu término (Anexo VI), no sentido de, manualmente, conferir stocks e
estudar o prazo de validade e conservação dos mesmos. Os produtos separados por
proximidade ao final do seu prazo de validade são devolvidos ao fornecedor. Esta
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devolução tem de ser feita com uma antecedência mínima de dois meses em relação
ao prazo de validade apresentado na embalagem.
Diversas situações justificam a devolução de um produto para além do prazo de
validade, como por exemplo, a discrepância entre o que foi encomendado e o que foi
entregue na farmácia, situações em que esteja em causa a integridade dos produtos,
produtos cujo prazo de validade esteja próximo do término e, ainda, quando lotes de
produtos são recolhidos ou retirados do mercado a pedido de circulares emitidas pelo
INFARMED, I. P., ANF ou mesmo pelos próprios laboratórios.
Nestes casos, elabora-se uma nota de devolução na qual são discriminados o número
da guia de devolução, identificação da farmácia, nome comercial e código do produto,
quantidade devolvida, o fornecedor e o motivo da devolução (Anexo VII). Depois de
imprimir uma nota de devolução, é necessário carimbar e assinar todas as folhas,
ficando sempre um exemplar na farmácia. Depois de feita a devolução, o fornecedor
pode optar por não aceitar os produtos, efetuar uma troca por outros com maior prazo
de validade ou emitir uma nota de crédito. Caso não seja possível a devolução de
dado produtos este é integrado nas quebras de stock.
Durante o meu estágio tive a oportunidade de realizar este tipo de procedimentos
inúmeras vezes. Isto é, no final de cada mês era emitida a listagem de produtos com
prazo de validade próximo do término e eu separava-os, preparando um contentor
para a devolução ao fornecedor correspondente. Também, de cada vez que o produto
vinha danificado, por exemplo, xaropes ou injeções de penicilina partidos, separava-os
e preparava a nota de devolução, especificando o porquê da devolução. As
justificações dadas já estavam gravadas no sistema, de modo que fosse um processo
fácil e rápido.

4. Dispensa de medicamentos
Atualmente, a dispensa de medicamentos é a principal atividade da farmácia de oficina
sendo o aconselhamento e a indicação farmacêutica fulcrais para a promoção da
saúde da população em geral.
De acordo com o disposto no DL nº 176/2006, de 30 de Agosto, a definição de
“medicamento” engloba todas as substâncias ou associações de substâncias
apresentadas como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em
seres humanos ou dos seus sintomas ou que possam ser utilizadas ou administradas
no ser humano com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou, exercendo uma
ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar
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funções fisiológicas. É ainda neste DL que se faz a distinção entre MSRM
(medicamento sujeito a receita médica) e MNSRM (medicamento não sujeito a receita
médica), criando duas classes distintas e, por isso mesmo, sujeitas a diferentes
normas de dispensa [6].
O dever de cada farmacêutico, como último intermediário no acesso ao medicamento,
assenta no cumprimento dos procedimentos éticos e legalmente previstos, onde deve
utilizar uma linguagem simples e adequada ao utente em questão, e zelar pelo uso
correto, seguro e racional do medicamento [7].
Durante o período de atendimento, procurei não só elucidar os utentes quanto à
finalidade do uso de determinado medicamento, da sua posologia, das reações
adversas mais comuns e possíveis interações, tentando responder a quaisquer
dúvidas

que

tivessem,

como

também

interpretar

os

transtornos

menores

apresentados. Para isso, sempre que surgissem dúvidas, conferenciava com a equipa
para apresentar a melhor indicação farmacêutica possível. Além disso, com a intenção
de garantir que a mensagem tinha passado, fazia perguntas aos utentes sobre o que
tinha explicado. Muitas vezes, no caso de pessoas idosas ou analfabetas, recorri ao
uso de autocolantes, desenhos ou panfletos para melhor os elucidar. Em todos os
atendimentos fiz o reforço da informação oral com informação escrita.

4.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica
Segundo a legislação portuguesa, são MSRM todos os medicamentos que preencham
pelo menos uma das seguintes condições: possam constituir risco para a saúde do
doente, direta ou indiretamente, mesmo quando utilizados para o fim a que se
destinam, se forem usados sem vigilância médica; possam constituir risco para a
saúde, direta ou indiretamente, quando utilizados em quantidades consideráveis e com
elevada frequência, para fins diferentes daquele a que se destinam; contenham
substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou efeitos
adversos seja indispensável aprofundar; ou se destinem a administração por via
parentérica [6].

4.1.1 Prescrição médica e sua validação
A dispensa de MSRM e outros produtos de saúde, mediante apresentação de uma
prescrição médica válida, constitui uma percentagem significativa da dispensa total
realizada em farmácia comunitária. Atualmente a receita médica pode ser processada
informática ou manualmente. Todavia, as portarias 198/2011 de 18 de Maio e mais
recentemente 137-A/2012 de 11 de Maio, obrigam à prescrição eletrónica, remetendo
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as receitas manuais para casos de exceção, desde que devidamente assinalada a
respetiva alínea de exceção: inadaptação comprovada, falência do sistema eletrónico,
volume de receitas inferior a 40 por mês e prescrição ao domicílio. As receitas podem
também ser não renováveis (via única) com validade de 30 dias após a data da
prescrição, conforme as portarias referidas, ou renováveis (3 vias da receita médica,
útil em casos de tratamentos e doenças crónicas) por um período máximo de 6 meses.
No caso das receitas renováveis, é atualmente obrigatória a sua prescrição informática
[8]. É também de salientar que a receita não pode apresentar correções, rasuras ou
quaisquer outras modificações que não estejam devidamente rubricadas pelo médico
prescritor.
Para que a dispensa dos medicamentos presentes numa receita possa ser
concretizada, esta precisa de ser validada de acordo com aspetos legais e clínicos,
conforme o disposto na Portaria n.º 198/2011 de 18 de Maio.
Encontram-se ainda estipuladas várias regras relacionadas com o preenchimento
deste modelo de receita, nomeadamente no que diz respeito ao número de
embalagens e de medicamentos passíveis de serem prescritos, sendo que, salvo
determinadas exceções, cada receita poderá conter apenas a prescrição de quatro
medicamentos diferentes, num limite máximo de quatro embalagens por receita. Em
termos individuais, cada receita poderá conter apenas a prescrição de, no máximo,
duas embalagens de um mesmo medicamento ou quatro embalagens no caso de se
tratar de um medicamento apresentado na forma de dose unitária [9].
Quanto às receitas de medicamentos manipulados ou de produtos dietéticos, estas
deverão conter as indicações “Manipulado” ou “Produto Dietético” expressas pelo
médico de forma clara, não sendo possível prescrever qualquer outro tipo de
medicamento nestas receitas. Da mesma forma, as receitas que contenham
dispositivos médicos abrangidos pelo Protocolo de Diabetes Mellitus não poderão
conter quaisquer outros medicamentos, sendo faturadas em organismos específicos,
com os códigos DS, DT ou DU, consoante se tratem de beneficiários do SNS, da
Assistência na Doença aos Servidores Civis do Estado ou de outros subsistemas de
saúde.
Caso a prescrição tenha sido feita manualmente, na receita médica deverá constar
uma vinheta identificativa do médico prescritor. O meu estágio ocorreu numa altura em
que houve imensas modificações relativamente ao tipo de vinheta a constar na receita,
sendo que a última alteração foi no sentido em que a vinheta teria de ser azul.
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No exercício diário é frequente deparamo-nos com o não cumprimento de alguns
destes requisitos, sendo os mais frequentes o esquecimento da assinatura do médico,
da data e ainda da palavra exceção (nas receitas manuais), da parte do médico, e o
incumprimento do prazo de validade da receita, por parte do utente. Quando isto
acontece, cabe-nos apresentar soluções adequadas, baseadas no bom senso, tendo
sempre em conta a manutenção da saúde do utente.

4.1.2 Interpretação e avaliação farmacêutica
Perante a apresentação de uma receita médica (Anexo VIII) por parte do utente, é
imperativo verificar a sua validade, de acordo com as normas descritas anteriormente,
conferindo todas as regras específicas de prescrição associadas a cada organismo de
comparticipação. Posteriormente, o farmacêutico deverá avaliar os fármacos
prescritos, analisando potenciais interações com outros medicamentos ou alimentos e
verificando se a dosagem, a frequência e a via de administração e a duração do
tratamento são as adequadas. Para além disto, deverá ter ainda em conta
características particulares do utente que possam tornar a medicação prescrita
desaconselhada. Quando surgiam dúvidas, consultava os restantes elementos da
equipa da farmácia ou fontes bibliográficas, após questionar devidamente o utente
(patologia (s), medicação/terapêuticas comuns, sintomas).
Aproveito para ressalvar a importância de, cada vez mais, o farmacêutico assumir uma
postura pró-ativa e crítica para a salvaguarda dos interesses e da saúde dos utentes,
ilustrando algumas situações que decorreram durante o meu estágio. Num dos
atendimentos ao balcão apercebi-me de que a utente suspeitava ser alérgica à
penicilina, tendo a médica prescrito uma associação de amoxicilina e ácido
clavulânico;

numa

outra

situação

o

médico

tinha

prescrito

Tonicê®

(um

psicoenergético) a uma criança para lhe abrir o apetite mas, através da conversa com
a mãe do utente apercebi-me que a criança era epilética, ora, estas ampolas estão
contraindicadas nestes casos; e noutro atendimento a médica tinha prescrito uma
dosagem bastante superior (sinvastatina 40mg) à que a doente fazia habitualmente
(10mg). Neste último caso, não havia qualquer referência por parte do médico a uma
alteração da dosagem ou dos princípios ativos por ausência de resultados terapêuticos
adequados ou agravamento dos sintomas, pelo que a médica em questão foi
contactada e dispensada a medicação habitual, como acordado.

4.1.3 Dispensa de MSRM
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Uma vez terminada a validação, procede-se à correta recolha dos medicamentos,
sendo usualmente dispensado o medicamento genérico, salvo opção do utente em
contrário, pois a partir de 1 de Julho de 2012 a prescrição passou a ser por DCI,
imputando, assim, a escolha entre medicamento genérico e de marca ao utente.
Determinadas situações, estão todavia salvaguardadas, tais como a prescrição de
medicamento com margem ou índice terapêutico estreito, conforme informação
prestada pelo INFARMED, I. P.; fundada suspeita, previamente reportada de
intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa,
mas identificado por outra denominação comercial ou prescrição de medicamento
destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com duração estimada
superior a 28 dias, permitindo que o médico não autorize a dispensa de um
medicamento genérico [10].
De seguida, faz-se o processamento informático da receita, devendo-se imprimir no
verso da receita os códigos de barras dos produtos dispensados. O utente, ou quem o
representa no ato da dispensa, assina a receita como garantia da receção e escolha
entre medicamentos genéricos e medicamentos de marca, para além de atestar à
compreensão da informação cedida.
É ainda emitido um recibo que deve ser entregue ao utente depois de carimbado e
assinado, o qual pode ser utilizado para efeitos de IRS e que contém a identificação da
farmácia e do Diretor Técnico, a data, o número da venda, o nome e a quantidade de
embalagens de cada medicamento dispensado, a taxa de IVA aplicada, a
percentagem de comparticipação, a componente a pagar pelo utente e os dados
relativos a este, anteriormente introduzidos no sistema (nome, morada e número de
contribuinte ou número de beneficiário). Para todos os produtos de IVA 6%, o recibo é
diretamente dedutível no IRS, enquanto que no caso dos produtos de IVA 23% é
necessário que se anexe ao recibo uma cópia da receita médica desses produtos,
caso exista, para que o valor possa ser deduzido no IRS.
Poderá ainda verificar-se que o utente não deseje que seja dispensada toda a
medicação prescrita ou que alguns dos medicamentos prescritos não estejam
disponíveis na farmácia no momento do atendimento. Neste caso, é possível efetuar
uma venda suspensa com comparticipação, aplicando o plano de comparticipação
referido na receita e emitindo um talão de venda suspensa que fica anexado à receita.
Estas receitas são arquivadas numa capa, de forma a serem facilmente localizadas
quando o utente procura a restante medicação ou quando se aproximar o final da
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validade da receita. Só após o fecho da receita, é possível emitir a fatura/recibo para
entregar ao utente.
Em determinados casos particulares como o caso de clientes habituais ou de
empresas/entidades com as quais trabalhe, a FS disponibiliza a possibilidade de ser
feita uma venda a crédito: a medicação é dispensada ao utente e o pagamento da
mesma é efetuado apenas posteriormente, sendo emitidos um talão destinado ao
utente e um comprovativo de crédito que é arquivado na farmácia. Assim, a
fatura/recibo destes produtos apenas é emitida no momento em que o utente procede
à regularização do valor em falta. No caso de vendas suspensas ou a crédito não é
emitida uma fatura mas sim um documento comprovativo da venda suspensa ou a
crédito.
Durante o estágio pude verificar que a maioria dos utentes prefere já os medicamentos
genéricos, muito devido à acessibilidade de preço. No entanto, ainda existe uma
notória ausência de informação ou confusão no que se refere à preferência por uma
determinada marca de genéricos em detrimento de outra, para um dado medicamento;
existem igualmente alguns utentes reticentes à mudança por preferirem manter os
medicamentos que já conhecem ou por desconfiarem da eficácia dos genéricos. É
portanto, a meu ver, necessário esclarecer o público em geral quanto à eficácia dos
genéricos e principalmente quanto às diferenças entre estes e os de marca e ao
porquê das diferenças de preço, que é o fato que deixa a população mais reticente.

4.1.4 Sistemas de Comparticipação
Quando um utente possui uma receita médica, o valor que tem a pagar é, na maioria
dos casos, apenas uma parcela do valor total. A restante parcela é posteriormente
paga à farmácia pelo respetivo organismo de comparticipação, desde que as receitas
sejam válidas e tenham sido devidamente dispensadas.
Embora o organismo mais comum seja o SNS, são diversas as entidades que
comparticipam uma percentagem ou, em alguns casos, a totalidade do valor dos
medicamentos. As mais frequentes são a Assistência na Doença aos Servidores do
Estado e o Serviço de Assistência à Doença da GNR e da PSP. Há casos em que
beneficia da complementaridade entre entidades responsáveis pela comparticipação,
como por exemplo entre o SNS e os Serviços de Assistência Médico Social, ou com a
Portugal Telecom. Aqui, deverá ser selecionado no sistema informático o plano de
comparticipação correspondente à junção de ambas as entidades, devendo ser
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fotocopiada a receita para impressão do documento relativo à faturação, que é
individual para cada uma das entidades.
Atualmente, a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos no SNS é
fixada de acordo com quatro escalões, sendo de 90% para o escalão A, 69% para o B,
37% para o C e 15% para o escalão D, sendo que os grupos e subgrupos
farmacoterapêuticos que integram os diferentes escalões de comparticipação são
fixados por portaria do membro do Governo responsável pela área da saúde [11].
A comparticipação do Estado no preço dos medicamentos integrados no escalão A é
acrescida de 5 % e nos escalões B, C e D é acrescida de 15 % para os pensionistas
cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes o salário mínimo nacional. A
comparticipação do Estado no preço dos medicamentos para estes pensionistas é de
95 %, para os medicamentos cujos preços de venda ao público sejam iguais ou
inferiores ao quinto preço mais baixo do grupo homogéneo em que se inserem. Há
ainda outros regimes referentes a doentes profissionais e doentes crónicos especiais.
No caso de medicamentos que, por despacho sejam considerados imprescindíveis em
termos de sustentação de vida, o seu custo é inteiramente suportado pelo Estado [11].
Determinados medicamentos manipulados são também passíveis de comparticipação,
de acordo com algumas normas. Assim, as fórmulas magistrais que constem da lista
publicada e aprovada anualmente pelo Ministério da Saúde, mediante proposta do
INFARMED, I. P., bem como as preparações oficinais presentes no Formulário
Galénico Nacional ou na Farmacopeia Portuguesa, são comparticipados em 50% do
seu preço [12].
Os medicamentos utilizados no tratamento de patologias crónicas especiais (psoríase,
doença inflamatória intestinal, dor oncológica moderada a forte e procriação
medicamente assistida, por exemplo) estão sujeitos a um regime de comparticipação
diferente, desde que especificado pelo médico prescritor, o despacho, portaria ou DL a
que estão sujeitos.

4.1.5 Sistema de Preços de Referência
Segundo o DL n.º48-A/2010, de 13 de Maio,os medicamentos estão reunidos em
grupos homogéneos que constituem um 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. A cada grupo homogéneo é atribuído um preço de
referência equivalente à média dos cinco PVP mais baixos praticados no mercado,
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tendo em consideração os medicamentos que integrem aquele grupo. Assim, até ao
15º dia do último mês de cada trimestre, são aprovados os preços de referência para
cada um dos grupos homogéneos de medicamentos, bem como os correspondentes a
novos grupos homogéneos a criar como resultado da introdução no mercado de novos
medicamentos genéricos. Desta forma, o preço de referência consiste no valor sobre o
qual incide a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos incluídos em
cada um dos grupos homogéneos, e de acordo com o escalão ou regime de
comparticipação que lhes é aplicável [6, 12, 13].
Igualmente, este documento estabelece um regime especial aplicável a medicamentos
genéricos relativamente à formação de preços: o PVP dos medicamentos genéricos a
introduzir no mercado nacional deverá ser no mínimo 35% inferior ao PVP do
medicamento de referência com a mesma dosagem e forma farmacêutica; o preço de
venda ao público dos medicamentos genéricos no mercado nacional deverá ser no
mínimo 20% inferior ao PVP do medicamento de referência com a mesma dosagem e
forma farmacêutica, sempre que o PVA seja menor que 10 euros em todas as
apresentações.

4.1.6 Protocolo da Diabetes Metillus
O Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes Mellitus surgiu como
resultado de um acordo estabelecido entre várias entidades, entre elas, o Ministério da
Saúde, Farmácias, Administrações Regionais de Saúde, Distribuidoras Farmacêuticas,
Indústria Farmacêutica e Sociedade Portuguesa de Diabetologia. O objetivo deste
programa é o desenvolvimento e a implementação de medidas de controlo desta
patologia, a educação do doente diabético, a promoção da eficácia e segurança da
utilização dos dispositivos de autovigilância e, consequentemente, a melhoria
generalizada da saúde/qualidade de vida destes doentes e a redução das
complicações causadas pela diabetes mal controlada. É, desta forma, permitido o
acesso dos utentes aos dispositivos indispensáveis à monitorização e tratamento da
diabetes.
A comparticipação do estado aos utentes do SNS, bem como subsistemas públicos, é
de 85% do PVP das tiras-teste e de 100% do PVP das agulhas, seringas e lancetas.
As receitas médicas contendo este material, apesar de poderem ter a indicação de
SNS como entidade comparticipadora, são faturadas ao organismo DS (SNSDiabetes) [14].
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4.2 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica
Os MNSRM são medicamentos cuja dispensa pode ser feita sem necessidade de
receita médica, podendo ser igualmente vendidos fora das farmácias, em locais
devidamente autorizados. No entanto, tendo em conta a não obrigatoriedade de
prescrição e controlo médico para a aquisição e administração destes medicamentos,
torna-se evidente a importância do farmacêutico comunitário no aconselhamento e
monitorização da utilização destes medicamentos pelos utentes. Deste modo, é nossa
a responsabilidade de informar, orientar e auxiliar o utente na seleção do MNSRM
mais indicado para a sua situação, promovendo o uso racional da medicação e
controlando a automedicação.
Os MNSRM mais solicitados na FS são antitússicos, expetorantes, analgésicos, antiinflamatórios, antigripais e laxantes, sendo que o seu uso acontece quer por indicação
farmacêutica, quer por iniciativa própria dos utentes.

4.2.1 Indicação Farmacêutica e Auto-Medicação
A indicação farmacêutica é um processo que leva o utente a assumir e a
responsabilizar-se pela melhoria da sua saúde, através da toma de MNSRM,
destinados à prevenção e ao alívio de queixas autolimitadas, sem recurso à consulta
médica. Durante este processo, o farmacêutico deve recolher alguns dados pessoais
do utente, bem informação sobre o problema de saúde em questão nomeadamente a
avaliação da gravidade/critérios de exclusão, tais como a identificação de queixas,
sinais e/ou sintomas, sua duração, localização e persistência/recorrência, situações
em que sente melhorais, medicação associada, hábitos de vida e história familiar e,
recomendar o MNSRM adequado ao estado físiopatológico do mesmo, considerando
ainda as preferências do utente.
Na altura de selecionar o medicamento a dispensar, o farmacêutico dever optar por
fármacos isolados, uma vez que a utilização de associações de dose fixa é mais
suscetível à ocorrência de interações medicamentosas e/ou reações adversas;
escolher um esquema posológico simples e um tratamento de curta duração, que
permitam diminuir o risco de ocultar quadros clínicos mais graves, que necessitem de
supervisão médica e, sempre que possível, associar à terapêutica medidas não
farmacológicas. Uma vez escolhido o MNSRM, deve-se justificar a escolha ao utente,
informando-o de tudo o que seja essencial à correta administração do medicamento
(posologia, duração do tratamento, cuidados especiais a ter na sua utilização, entre
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outros), na tentativa de garantir a segurança e eficácia do tratamento, mas também a
adesão à terapêutica.
Segundo o Despacho nº17690/2007, de 23 de Julho, a utilização de MNSRM é uma
prática integrante do sistema de saúde que, no entanto, deve limitar-se a situações
clínicas bem definidas e autolimitadas, ou seja, para o tratamento de sintomas e
transtornos menores de saúde.
Desta forma, o papel do farmacêutico torna-se vital quando deparado com situações
de automedicação, procurando perceber a razão para a procura do medicamento em
questão, alertando o utente dos seus efeitos secundários, educando a população para
o uso racional do medicamento e referindo ainda a importância da vigia da situação
clínica e consulta do farmacêutico ou do médico. Dadas as possíveis consequências
nefastas do abuso deste tipo de prática, a automedicação deve estar limitada a um
conjunto de situações clínicas definido e deve ser feita de acordo com as
especificidades de cada medicamento. Em Portugal, existe um Grupo de Consenso
sobre Automedicação, que é responsável por definir periodicamente e de forma
sistemática os critérios que justificam a prática de automedicação, bem como as
situações clínicas passíveis desta mesma prática [15].

4.3 Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes
Os medicamentos pertencentes a esta classe atuam ao nível do sistema nervoso
central, apresentando sempre uma janela terapêutica bastante estreita, que poderá
conduzir à ocorrência de diversos fenómenos de dependência (física e psíquica) e
tolerância. Por esta razão, são frequentemente utilizados de forma abusiva e muitas
vezes até ilícita, pelo que se encontram sujeitos a legislação específica que
regulamenta a sua dispensa e administração [16, 17, 18].
A aquisição destes medicamentos pelas farmácias é feita de forma semelhante à de
outras especialidades, no entanto vêm habitualmente acondicionados em sacos de
plásticos, separados dos outros produtos, e acompanhados por uma guia de
requisição (Anexo IX). Neste documento específico devem constar a identificação da
farmácia e do fornecedor, a identificação do fármaco, a quantidade pedida e enviada,
o código, data e número da requisição, carimbo e assinatura do Diretor Técnico do
fornecedor. No final da entrada dos produtos, o Sifarma confere um código automático
que é colocado na guia de requisição para efeitos de controlo.
A prescrição de psicotrópicos e/ou estupefacientes é efetuada como a de qualquer
outro medicamento, em receita normal manual ou informatizada. Aquando da
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dispensa, cabe ao farmacêutico tirar uma cópia da receita e arquivá-la num dossier
para esse efeito. Na verdade, ao processar informaticamente a venda, o Sifarma
indica de imediato que se trata de um estupefaciente ou psicotrópico, não deixando
finalizar a venda sem que se introduza nome e morada do utente; nome do médico
prescritor; nome, idade, morada e número e data de emissão do bilhete de
identidade/cartão de cidadão do adquirente; e número da receita. Depois de todos os
campos preenchidos, a venda é terminada, sendo depois expedido o original para o
Centro de Conferências e Faturas e o duplicado fica em arquivo na farmácia, por um
período de 3 anos.
Relativamente à validação do receituário, dispensa e controlo destes medicamentos, a
FS tem que informar periodicamente o INFARMED, I. P. do registo de entradas e
saídas, do mapa de balanço e cópia de receitas em caso de receitas manuais.

4.4 Medicamentos Manipulados
Por definição legal, um medicamento manipulado representa qualquer fórmula
magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um
farmacêutico [19]. Assim, os medicamentos manipulados são todos os que são
preparados segundo fórmulas magistrais ou oficinais, em farmácias ou serviços
farmacêuticos hospitalares, sob a responsabilidade do farmacêutico.
No âmbito das Boas Práticas de Fabrico de Manipulados, existem normas
orientadoras relativas a pessoal, instalações e equipamentos, documentação,
matérias-primas, materiais de embalagem, manipulação, controlo de qualidade e
rotulagem [20]. De igual forma, encontra-se legalmente estabelecido o equipamento
mínimo obrigatório a existir num laboratório de uma farmácia comunitária [2].

4.4.1 Preparação de Medicamentos Manipulados
O farmacêutico deve assegurar-se da qualidade da preparação, verificar a segurança
do medicamento, no que diz respeito às doses da ou das substâncias ativas e à
existência de interações que ponham em causa a ação do medicamento ou a
segurança do doente e verificando que não existem incompatibilidades, físicas ou
químicas, entre os constituintes, ou problemas de estabilidade na preparação final
[19].
Deve realizar-se uma pesquisa de forma a tomar conhecimento das características
dos princípios ativos, excipientes e técnicas de manipulação. Posteriormente, planeia-
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se a manipulação, atribuindo um número de lote ao preparado em questão e
preenchendo-se a ficha de preparação de manipulados.
Após o término de todo o procedimento (preparação do manipulado, verificação da sua
conformidade e acondicionamento do mesmo), o original ou uma cópia da receita
médica e uma cópia do rótulo do medicamento são anexos à ficha de preparação. No
que diz respeito ao prazo de validade destes produtos, este é habitualmente
estabelecido por indicação do Formulário Galénico Português ou de centros de
informação.
Durante o meu estágio na FS tive a oportunidade preparar diferentes manipulados,
nomeadamente, cápsulas de oxitriptano, que normalmente é usado para as
enxaquecas, nesta situação particular era tomado por uma criança com paralesia
cerebral e que a ajudava a nível muscular; preparei também cápsulas de pirazinamida
para um menino que estava a ser tratado da tuberculose.

4.4.2 Cálculo do preço de venda do medicamento manipulado
O cálculo do PVP de um medicamento manipulado encontra-se regulamentado pelo
Portaria nº769/2004 de 1 Julho. Este cálculo tem em conta a quantidade de matériasprimas, especialidades farmacêuticas, honorários de manipulação, material de
embalagem, e taxa de IVA (6%). A atualização anual dos preços está indexada ao
fator do índice de preços ao consumidor divulgado pelo INE. Assim, a fórmula utilizada
é a seguinte: (valor dos honorários + valor das matérias-primas + valor dos materiais
de embalagem) x 1,3 e, finalmente, é adicionado o valor do IVA à taxa em vigor.

4.5 Preparações Extemporâneas
As preparações extemporâneas são realizadas no ato da dispensa, devido à sua
instabilidade após reconstituição, sendo as suspensões de antibióticos as que pude
preparar na FS. Estas são, por norma, pós, que se reconstituem em água purificada.
Após preparação e no ato de dispensa, informava o utente acerca das condições de
conservação (colocar no frigorífico para maior estabilidade), o prazo de utilização após
reconstituição (aproximadamente 14 dias) e os cuidados a ter no momento da toma
(como por exemplo, explicar que se deve agitar antes de abrir, por se tratar de uma
suspensão).

4.6 Produtos cosméticos e dermofarmacêuticos
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Segundo o Decreto-Lei nº 296/98 de 25 de Setembro, um produto cosmético e de
higiene corporal é qualquer substância ou preparação destinada a ser posta em
contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente
epiderme, sistema piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com
os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os
limpar, perfumar, modificar o seu aspeto e ou proteger ou os manter em bom estado e
ou de corrigir os odores corporais [21, 22].
Na FS são vendidas as mais variadas linhas de produtos cosméticos, como Galénic®,
Avène®, Uriage®, La Roche-Posay®, Eucerin®, D’Aveia®, A-Derma®, Aveeno®,
Klorane®, Ducray®. Usualmente os utentes procuram auxílio neste tipo produtos,
sendo que, durante o meu estágio tive a oportunidade de informar e aconselhar os
utentes quanto a protetores solares, produtos para recém-nascidos, anticelulíticos e
antiestrias, produtos cicatrizantes e hidratantes corporais, entre muitos outros.

4.7 Medicamentos e produtos farmacêuticos homeopáticos
A homeopatia é um conceito que designa uma terapia alternativa, a qual se baseia no
princípio similia similibus curantur - os semelhantes curam-se pelos semelhantes.
Segundo

o

novo

estatuto

do

medicamento,

entende-se

por

“Medicamento

Homeopático” qualquer 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 incluir vários princípios [6]. O DL nº 176/2006
de 30 de Agosto estabelece o regime jurídico de introdução no mercado, de fabrico, da
comercialização, da rotulagem e da publicidade dos medicamentos homeopáticos para
uso humano, sendo atualmente classificados como MNSRM.
Na FS existem alguns medicamentos homeopáticos, como o “Homeovox®” para a
perda de voz, rouquidão e cansaço das cordas vocais e o “Oscillococcinum®” para
estados gripais. É fato que a prática da homeopatia em Portugal ainda está longe da
difusão verificada em países como a Alemanha e França, daí, as farmácias ainda não
possuírem grandes stocks deste tipo de produtos.

4.8 Produtos dietéticos e para alimentação especial
De acordo com o disposto no DL nº 227/99, de 22 de Junho, entende-se por géneros
alimentícios destinados a uma alimentação especial, os produtos alimentares que,
devido à sua composição ou a processos especiais de fabrico, se distinguem dos
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géneros alimentícios de consumo corrente, e são adequados aos objetivos nutricionais
de pessoas cujo processo de assimilação ou cujo metabolismo se encontra
perturbado, se encontram em condições fisiológicas especiais e que, portanto, podem
retirar benefícios da ingestão controlada de certas substâncias contidas nos alimentos.
Também se inserem nesta categoria as fórmulas para lactentes ou crianças de 1 a 3
anos em bom estado de saúde [23].
No que se refere aos produtos para alimentação infantil, a FS dispõe de preparados
para lactentes; leites de transição e outros alimentos de complemento; géneros
alimentícios, com valor energético baixo ou reduzido, destinados ao controlo de peso;
alimentos dietéticos destinados a fins medicinais específicos, entre outros. Todavia a
maior variedade de produtos diz respeito aos leites, sendo possível encontrar
diferentes leites destinados a prematuros, de transição ou ainda com propriedades
antirregurgitantes e hipoalergénicas, entre outros.
Outro tipo de produtos suplementares disponíveis são os suplementos direcionados
para carências nutricionais, geriatria e necessidades nutricionais específicas, como é o
caso da Nutricia®. Estes podem ser hipercalóricos, hipercalóricos e hiperproteicos ou
apenas hiperproteicos. Além disso, também se encontram à disposição dos utentes,
produtos sem glúten, produtos pobres em sódio e produtos à base de soja.

4.9 Produtos fitorerapêuticos
Os produtos fitoterapêuticos dizem respeito ao que é legalmente definido como
medicamento ou preparações à base de plantas, isto é, qualquer medicamento que
tenha exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais substâncias derivadas de
plantas. Nestes casos, as operações realizadas para a sua obtenção são de extração,
destilação, expressão, fracionamento, purificação, concentração ou fermentação. Aqui
também estão incluidas as substâncias derivadas de plantas pulverizadas ou em pó,
as tinturas, os extratos, os óleos essenciais, os sucos espremidos e os exsudados
transformados, no caso de preparações [6].
Este tipo de produtos encontra-se difundido em diversos espaços saúde, onde estão
disponíveis sob a forma de infusões, comprimidos, cápsulas, ampolas bebíveis,
cremes e pomadas de uso externo. Durante o meu estágio estes foram produtos
bastante requisitados, principalmente para a resolução de problemas digestivos (como
o Cholagutt®), de insónias (extrato de Valeriana), de obstipação (Pursennide®) e para
a flatulência (cápsulas de carvão ativado).
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Assim como outros medicamentos, os fitoterápicos devem ser alvo de aconselhamento
farmacêutico, pois apesar de serem produtos naturais, quando utilizados de forma
incorreta podem originar efeitos adversos. Há necessidade de reforçar este fato no
momento da dispensa farmacêutica.

4.10 Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário
Entende-se por “medicamento de uso veterinário” 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 acção farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir
ou modificar funções fisiológicas [24].
Na FS a procura medicamentos veterinários ainda é expressiva, destinando-se
essencialmente a animais domésticos; os medicamentos usualmente dispensados são
anticoncecionais, antiparasitários internos e externos e antibióticos.

4.11 Dispositivos Médicos
Segundo o DL n.º145/2009, de 17 de Junho, define-se como dispositivo médico
qualquer instrumento, aparelho, software, material ou artigo, utilizado especificamente
para fins de diagnóstico ou terapêutico, cujo efeito pretendido no corpo humano não
seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos. Assim. A
utilização de dispositivos médicos têm como finalidade o diagnóstico, prevenção,
controlo, tratamento ou atenuação de uma doença/compensação de uma lesão ou de
uma deficiência. [25].
Os dispositivos médicos existentes na FS vão desde o material ortopédico (meias de
compressão, cotoveleiras, pulsos e pés elásticos), fraldas para a incontinência,
sistemas de aplicação parentérica como seringas e sistemas para introdução de soro
por via parenteral, testes de diagnósticos de gravidez, meias, cintas, soutiens pré e
pós parto, material de penso, sutura e drenagem (algodão, compressas de gazes,
ligaduras, adesivo, kits de primeiros socorros), material para ostomizados e
urotomizados (coletores de urina, pensos e sacos de ostomia), artigos de puericultura
tais como chupetas, biberões e tetinas e ainda termómetros, aparelhos de medição da
pressão arterial, aparelhos de nebulização, preservativos e frascos de colheita. A
cedência destes produtos obriga, por parte do farmacêutico, a um conhecimento mais
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abrangente na tentativa de informar sobre o correto manuseamento e manutenção
destes produtos.

5. Outros cuidados de saúde prestados na farmácia
Como referido anteriormente, cabe também ao farmacêutico a promoção da saúde dos
utentes. Justifica-se, assim, a existência de prestação de diversos cuidados de saúde
na farmácia comunitária. Para isso, tornou-se necessário definir em termos legais os
serviços passíveis de serem prestados pelas farmácias comunitárias e as condições
em que estes se podem desenvolver, o que se concretizou com a publicação da
Portaria n.º 1429/2007, de 2 de Novembro [26].
Na FS, encontram-se disponíveis inúmeros serviços, tais como determinação da
pressão arterial, do colesterol total e triglicerídeos, da glicemia, PSA, ácido úrico,
realização de testes de gravidez, administração de injetáveis e vacinas não incluídas
no Plano Nacional de Vacinação, das quais é exemplo a vacina da gripe sazonal, a
recolha de radiografias e a limpeza de feridas simples e realização de curativos
menores. Esta atividade permite, não só, obter resultados de forma rápida e segura,
mas também que os utentes tenham acesso ao aconselhamento apropriado consoante
os resultados obtidos. Durante o meu estágio na FS, tive oportunidade de prestar este
tipo de cuidados.

5.1 Determinação da pressão arterial
A pressão arterial refere-se à pressão exercida pelo sangue contra a parede das
artérias. O seu valor, num indivíduo saudável, varia continuamente, consoante a
atividade física, o stress e o estado emocional. Assim sendo, os valores ótimos de
pressão arterial correspondem a 120 mmHg para a pressão sistólica e 80 mmHg para
a diastólica, enquanto valores de pressão arterial superiores a 140/90 mmHg
caracterizam a hipertensão.
Na FS, a medição da PA é realizada através de um medidor de tensão de braço
automático que nos dá informação acerca da pressão sistólica, diastólica e pulsação.
No caso de indisponibilidade deste aparelho, ou caso o utente prefira, a medição é
realizada utilizando um esfigmomanómetro e estetoscópio. Antes de se realizar a
medição, é importante tranquilizar o utente e perguntar se toma algum tipo de
medicação, se ingeriu café, sal, ou outras substâncias que possam falsificar os
resultados obtidos. Para que a medição seja realizada corretamente, o utente deverá
encontrar-se sentado, num local privado e calmo, com o braço pousado na mesa,
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sendo de evitar roupa ou acessórios que o apertem, e colocado ao nível do peito.
Após a medição, os valores de pressão arterial e pulsação são registados num cartão
para o efeito, juntamente com a data e hora. O farmacêutico deve procurar saber quais
os valores de pressão arterial normais para, posteriormente, saber informar o utente
acerca dos resultados obtidos e aconselha-lo.
Se forem obtidos resultados muito divergentes dos normais para cada utente, é
recomendada uma nova medição, de modo a confirmar esses mesmos resultados.

5.2 Determinação de colesterol total e triglicerídeos
O colesterol é essencial para a produção de hormonas vitais, porém, o excesso de
colesterol no sangue pode levar à sua acumulação e deposição nas paredes dos
vasos sanguíneos, podendo resultar em doença cardiovascular. A determinação de
colesterol total é relevante, principalmente, nos utentes com risco potencial de
desenvolver doenças cardiovasculares. Esta pode ser realizada a qualquer hora do
dia, uma vez que os seus valores não alteram de forma significativa com a dieta.
Contudo, são obtidos resultados mais fidedignos quando a determinação é feita em
jejum. O valor máximo aceitável para este parâmetro é de 190 mg/dL.
Os triglicerídeos são sintetizados ao nível do fígado e tecido adiposo, estando
presentes nos lípidos da dieta. Tendo em conta que os resultados sofrem alterações
com a ingestão de alimentos, é necessário alertar os utentes que só é possível obter
resultados fiáveis com um jejum de 12 horas. O valor máximo aceitável para este
parâmetro é de 150 mg/dL.
Na FS, tanto a determinação de colesterol total como a de triglicerídeos é realizada
com a utilização de um aparelho automático, Accutrend Plus.

5.3 Determinação de Glicémia
A glicémia designa a concentração de glucose no sangue, sendo estas medições
importantes para detetar hiperglicémias e hipoglicémias. Consoante a condição,
verificam-se três tipos de valores de glicémia: glicémia em jejum, pós-prandial (uma a
duas horas após a refeição) e a glicémia ocasional (quando a medição é feita a
qualquer hora do dia). Relativamente à glicémia em jejum, os resultados são
considerados ideais quando são menores que 110 mg/dL. Na FS, a determinação de
glicémia é realizada através do aparelho Accutrend Plus.
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5.4 Peso corporal e determinação de IMC
Na FS, também é possível a determinação do peso corporal, através de uma balança
digital. Para verificar o estado nutricional do utente tendo em conta o seu peso,
recorre-se ao cálculo de Índice de Massa Corporal (IMC), através da fórmula: IMC =
Peso / (altura x altura). O peso corporal encontra-se adequado quando o IMC estiver
compreendido num intervalo de 18.5 a 24,99.

5.5 Testes de Gravidez
O teste de gravidez tem como objetivo a determinação da concentração da
gonadotrofina coriónica humana (hCG) numa amostra de urina, por interação entre
anticorpos e antigénios, em apenas cinco minutos. Um resultado positivo só é válido
se, além do aparecimento de uma linha característica no local dos resultados, também
for evidente a linha correspondente ao controlo. Estes testes são efetuados na FS,
sendo utilizados testes de gravidez da marca Sangool®.

5.6 Farmacovigilância
A farmacovigilância pode considerar-se como a atividade de saúde pública que tem
por objetivo a identificação, quantificação, avaliação e prevenção das reações
adversas aos medicamentos (RAM) uma vez comercializados. De acordo com a OMS,
define-se como RAM as respostas prejudiciais e indesejadas à utilização de
medicamentos, que ocorrem em doses habitualmente utilizadas na profilaxia,
diagnóstico ou tratamento ou para modificação de funções fisiológicas e em que existe
uma suspeita de relação causa-efeito entre uma RAM e o uso de um ou vários
medicamentos [27]. As RAM podem do tipo A (augmented), B (bizzar), C (chronic), D
(delayed), E (end of use) ou F (failure of therapy), e que, em última instância, podem
originar sérias consequências na saúde dos utentes [28].
Em Portugal, o DL n.º 242/2002, de 5 de Novembro regula a criação e o
funcionamento do Sistema Nacional de Farmacovigilância, sendo da responsabilidade
do INFARMED, I.P. o seu acompanhamento, coordenação e aplicação. Os
profissionais de saúde devem comunicar as reações adversas e suspeitas de reações
adversas graves ou inesperadas de que tenham conhecimentos resultantes da
utilização de medicamentos por telefone, fax, e-mail ou através de um Boletim de
Notificação [29].
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5.7 VALORMED
A VALORMED é a sociedade gestora responsável pela gestão do Sistema Integrado
de Gestão de Resíduos de Embalagens e Medicamentos - SIGREM - licenciada pelos
Ministérios do Ambiente e da Economia. Devido às características particulares do
medicamento enquanto resíduo a recolher e tratar, tornou-se necessário desenvolver
um processo de recolha seguro, que permita evitar, por razões de saúde pública, que
os resíduos de medicamentos estejam "acessíveis" como qualquer outro resíduo
urbano [30].
Em conjunto com as indústrias farmacêuticas, as farmácias de oficina participam
arduamente neste projeto, mediante a divulgação dos folhetos informativos que a
VALORMED disponibiliza e a dinamização de ações ambientais com a comunidade
local, recebendo os medicamentos fora de prazo e as embalagens vazias dos seus
utentes. Aquando da entrega destes itens o farmacêutico deverá colocá-los no
contentor VALORMED. Sempre que se atinja a sua capacidade máxima, o contentor
deverá ser fechado e pesado, procedendo-se a um registo num impresso próprio do
peso do contentor, nome e código da farmácia e identificação do responsável pela
selagem. Depois de recolhidos nas farmácias, pela distribuidora aderente, os resíduos
são enviados para uma estação de tratamento de resíduos sólidos urbanos, onde as
embalagens serão recicladas e os medicamentos incinerados.
Durante o estágio, apercebi-me que os utentes da FS se encontram bastante
sensibilizados para esta campanha, pois diariamente iam participando ativamente na
entrega dos seus resíduos de medicamentos e contribuindo desta forma para a
preservação do ambiente e para o tratamento adequado deste tipo de resíduos
específicos.

6. Contabilidade e gestão na Farmácia
6.1 Processamento do receituário e Faturação
Fazem parte da faturação da farmácia todos os produtos dispensados por ela, desde
os MSRM como os MNSRM, incluindo os produtos de dermocosmética ou dispositivos
médicos. No caso particular dos MSRM, ao contrário de todos os outros produtos onde
recebe o total do valor desse mesmo produto, a farmácia recebe apenas o valor
relativo à parte não comparticipada desse medicamento. Assim, torna-se essencial o
cumprimento de um conjunto de procedimentos que permitam à farmácia ser
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reembolsada, no valor das comparticipações, por parte das entidades responsáveis
pela compartição dos medicamentos dos seus beneficiários.
Mais uma vez, o Sifarma assume um papel importantíssimo na simplificação deste
processo. Este sistema organiza automaticamente todas as receitas segundo os
diferentes organismos de faturação e, dentro de cada organismo, ficam organizados
em lotes de 30 receitas numeradas sequencialmente.
Diariamente, na FS, conferi e organizei receitas médicas, de forma a detetar eventuais
erros na dispensa, garantindo a segurança do utente e a validade da receita para
efeitos de comparticipação. As receitas eram validadas segundo várias normas:
verificação

da

identificação

do

utente

e

do

organismo

responsável

pela

comparticipação, da identificação e assinatura do médico prescritor (incluindo a
vinheta médica), da data e validade da receita médica, da concordância entre a
medicação prescrita e a dispensada, em termos de nome, forma farmacêutica,
dosagem, tamanho de embalagem e número de embalagens ou da legitimidade da
troca por medicamento genérico e, por fim, da correta faturação, em termos de plano
de comparticipação atribuído e aplicação de regime especial de comparticipação,
portarias ou outros diplomas que concedam descontos ao utente.
Depois de organizadas as 30 receitas pertencentes a cada lote de cada organismo, é
emitido o “Verbete de identificação do lote”, que posteriormente é carimbado e
anexado ao lote que lhe corresponde, para envio à entidade responsável pela
comparticipação, a Administração Regional de Saúde, no caso do organismo
responsável pela comparticipação seja o SNS ou, para a ANF, no caso de o
organismo responsável pela comparticipação seja uma entidade distinta.
No final de cada mês faz-se o fecho de todos os lotes dos diferentes organismos aos
quais tenha sido faturada qualquer receita, pelo que após o fecho, verificação,
correção e emissão de todos os lotes é impressa uma “Relação de resumo de lotes”,
referente a cada organismo. Depois de conferidos, todos os lotes devem ter 30
receitas exceto se estivermos perante o último lote que encerra a faturação desse
mês.
As receitas faturadas ao SNS são enviadas para o Centro de Conferência de Faturas
do SNS, até ao dia 10 de cada mês, organizadas nos respetivos lotes e
acompanhadas do “Verbete de identificação”, da “Relação de resumo de lotes” e da
“Fatura Mensal”, sendo esta última enviada em duplicado, permanecendo uma terceira
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via na farmácia. Posteriormente, este centro envia à farmácia um comprovativo da
receção desta documentação, sendo uma das vias da fatura enviada à ANF, para
pagamento à farmácia do montante relativo a estas receitas, até ao dia 15 do respetivo
mês.
No que diz respeito à faturação das receitas correspondentes a entidades com as
quais a ANF estabeleceu acordos, uma das cópias da “Relação de resumo de lotes” e
da “Fatura global” é arquivada na farmácia e as restantes são enviadas para a ANF,
acompanhadas pelo receituário correspondente, até ao dia 10 de cada mês. A ANF
devolve uma cópia devidamente carimbada destes documentos à farmácia, como
comprovativo da sua receção e envia as receitas, o resumo dos lotes e as faturas às
respetivas entidades, até ao dia 15 de cada mês, procedendo posteriormente ao
pagamento.
Em determinadas circunstâncias, o SNS ou os demais organismos de comparticipação
poderão proceder à devolução de algumas receitas, devido a eventuais irregularidades
de faturação, comparticipação ou validação da receita ou a outros erros previamente
não detetados. Caso a farmácia não regularize estas situações (que devem ser
incluídas na faturação do mês seguinte), perderá o dinheiro correspondente ao valor
da comparticipação.

7. Relacionamento com entidades e utentes
As principais instituições externas com que a FS se relaciona são a ANF, a OF e o
INFARMED, I. P. com as quais estabelece uma relação de cooperação e inter-ajuda.
No que concerne às relações com os utentes, o Código Deontológico diz-nos que, o
farmacêutico deve ter sempre presente que se encontra ao serviço da saúde pública e
dos doentes e, por isso, deve cumprir escrupulosamente o seu dever profissional.
Além disso, o mesmo código faz menção ao fato de os farmacêuticos serem obrigados
a sigilo profissional relativo a todos os fatos de que tenham conhecimento no exercício
da sua atividade, com exceção de certas situações previstas na lei.
Este documento também elucida quanto ao dever da urbanidade e dever de
colaboração na preparação científica e técnica dos colegas: sem prejuízo da sua
independência, deve manter as mais corretas relações com outros profissionais de
saúde e, junto deles e do doente, promover a utilização segura, eficaz e racional dos
medicamentos [7].
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8. Marketing e promoção da Farmácia do Sameiro
Tendo em vista a satisfação das expectativas cada vez mais críticas dos seus utentes,
a prestação de um serviço de qualidade e a própria promoção da farmácia, a FS
expõe produtos e MNSRM de acordo com campanhas, ofertas e sazonalidade, mas
também, oferece o serviço de entregue ao domicílio. Isto é, no caso de utentes que
vivam em zonas rurais e esteja dificultado o acesso à farmácia. A prestação deste tipo
de serviços não está encarecida de qualquer tipo de encargo financeiro e, até à data, é
realizado de forma pontual.

9. Conclusão
Este estágio de três meses foi a minha primeira oportunidade para contactar com a
realidade profissional de um farmacêutico comunitário. Aqui, tentei conciliar todos os
conhecimentos aprendidos na faculdade, tanto técnicos como teóricos, com as
vivências e conhecimentos práticos de toda a equipa da FS e, não esquecendo, com
as particularidades de cada utente.
Durante o estágio compreendi que a aprendizagem de um farmacêutico não é estática,
muito pelo contrário, tem um enorme dinamismo associado, onde é constante a busca
do saber. A evolução de conceitos, o aparecimento de novas moléculas e a gestão
diária de uma farmácia, exigem um papel ativo do farmacêutico.
A farmácia comunitária atravessa atualmente um período difícil e cabe-nos a nós,
futuros farmacêuticos, ser criativos e dinamizar o conceito de farmácia de oficina,
apostar numa gestão eficiente, num serviço de qualidade e num acompanhamento
responsável dos utentes, para restaurar a excelência desta profissão.
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11. Anexos
Anexo I – Postigo de Atendimento Noturno

Anexo II – Zona de atendimento da Farmácia do Sameiro
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Anexo III - Gabinete de atendimento personalizado/Zona de
recolhimento

Anexo IV – Zona de armazenamento
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Anexo V – Laboratório
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Anexo VI – Exemplar de lista de controlo de prazos de validade
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Anexo VII – Exemplar de uma nota de devolução
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Anexo VIII – Exemplar de uma receita médica
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