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1. INTRODUÇÃO:

APRESENTAÇÃO GERAL DA FARMÁCIA, LOCALIZAÇÃO E HORÁRIO

-

INÍCIO DO ESTÁGIO

No final do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas surge a oportunidade
de se aplicar e desenvolver os conhecimentos adquiridos ao longo do curso através de
um estágio curricular em farmácia comunitária. Com este estágio pretendo conhecer
de perto as atividades e as responsabilidades do farmacêutico a nível comunitário, ser
confrontada com diversas perspetivas envolvidas nesta área e integrar-me nesta
atividade profissional. Assim, após 6 meses de estágio na Farmácia Pipa, este
relatório surge com o intuito de descrever o conhecimento prático e teórico adquirido
ao longo deste período no âmbito da farmácia comunitária.
A Farmácia Pipa apresenta longos anos de história, pelo que começou a ser
conhecida como uma botica localizada na Rua do Souto em Braga. Mais tarde,
Joaquim José da Silva Pipa, oriundo de uma família abastada, prepara-se para
exercer funções na área farmacêutica e acaba por construir nesse mesmo local a
“Farmácia Pipa”. A farmácia foi obtendo cada vez mais notoriedade ao longo da
segunda metade do século XIX, ao ponto de se tornar numa das referências da cidade
de Braga. [1] Em 1951, a direção técnica é transferida para a Dra. Maria Amélia Moreira
de Castro Lacerda Pinto, farmacêutica licenciada pela Universidade do Porto, sendo
esta atualmente a proprietária da farmácia e estando a direção técnica a cargo da Dra.
Ana Cunha Franqueira. Contudo, em 2011, com o crescimento da farmácia e com o
objetivo de promover a excelência nas suas áreas de intervenção, a Farmácia Pipa é
transferida para a Avenida Dom João II, nº394, uma zona bastante movimentada
pertencente à freguesia de Lamaçães. Com a transferência foram notórias as
alterações ao nível dos acessos e do perfil dos utentes. Atualmente, a farmácia para
além de usufruir de lugares de estacionamento em frente ao estabelecimento e de três
lugares para pessoas com deficiência, beneficia também de um parque de
estacionamento subterrâneo totalmente gratuito. Assim, devido à elevada gama de
produtos e serviços de que dispõe, facilidade de estacionamento e pelo fato de estar
próxima de grandes espaços comerciais, a Pipa é uma farmácia com imenso
movimento

que

recebe

diariamente

uma

grande

diversidade

de

utentes,

principalmente famílias jovens, grávidas e utentes de classes económicas superiores à
média da população.
A Farmácia Pipa disponibiliza os seus serviços aos utentes de segunda a
sábado das 9:00 às 22:30 e ainda ao domingo e feriados nacionais das 9:00 às 20:00.
Com este horário de funcionamento alargado, possibilitado pelo Decreto-Lei nº7/2011,
de 10 de Janeiro, é possível satisfazer as necessidades inerentes à classe
trabalhadora. [2] A farmácia faz ainda serviço permanente, isto é, fica de serviço 24h,
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sendo esse dia atribuído pelas entidades competentes de forma rotativa entre as
farmácias do distrito de Braga.
No início do estágio a Diretora Técnica (Dr.ª Ana Franqueira) apresentou-me, de
forma geral, todo o espaço físico da farmácia, esclareceu acerca de alguns dos
serviços prestados na farmácia, estabeleceu o programa de estágio pretendido de
forma a tirar o maior partido deste e cedeu o “Manual de Acolhimento” contendo o
regulamento interno da farmácia, valores e filosofia da farmácia, entre outros.

2. CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS NO PRIMEIRO E SEGUNDO MÊS DE ESTÁGIO
No primeiro e segundo mês de estágio tive o primeiro contato com os vários
colaboradores da farmácia e com a organização do espaço físico e funcional desta.
Para além disso, foi possível ter acesso às diferentes fontes de informação e receber
toda a formação relativa às encomendas e ao seu aprovisionamento.

2.1. RECURSOS HUMANOS
A equipa da Farmácia Pipa é constituída por 14 elementos a qual engloba
farmacêuticos, técnicos de farmácia, técnicos auxiliares de farmácia, conselheira de
dermocosmética e ainda outros prestadores de serviços, nomeadamente um
nutricionista, uma podologista e uma fisioterapeuta. Todos os colaboradores reportam
à diretora técnica, sendo que na sua ausência a coordenação é assumida por uma das
três farmacêuticas substitutas. Todos os funcionários encontram-se devidamente
identificados, mediante o uso de um cartão onde consta o nome, fotografia e o título
profissional.
A equipa para além de ser jovem e bastante coesa, o que se adapta
perfeitamente às exigências dos utentes, demonstra ainda um excelente espírito de
entreajuda, cooperação e coordenação, aspetos indispensáveis para o correto
funcionamento da farmácia (ANEXO I). Desta forma, a minha integração na equipa foi
bastante fácil pois fui abordada com muita simpatia por todos e estes tiveram um papel
ativo em todas as minhas atividades de aprendizagem.

2.2. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL DA FARMÁCIA
2.2.1. Espaço externo
A farmácia tem um aspeto exterior profissional, sendo perfeitamente visível e
identificável por uma cruz verde e por uma placa, na zona superior, com o nome da
farmácia (ANEXO II – Figura 2). A farmácia apresenta uma fachada frontal de vidro,
que permite uma boa visualização do exterior para o interior, sendo muitas vezes
utilizada como expositor informativo das diferentes campanhas promocionais. A
farmácia apresenta duas entradas nesta mesma fachada, uma entrada principal de
Daniela Filipa Ferreira Pinto
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abertura automática que possibilita o fácil acesso a todos os utentes, incluindo idosos
e deficientes

[3], [4]

e uma segunda entrada utilizada principalmente pelos fornecedores

pelo fato de ter ligação direta com o back office. Nesta segunda entrada encontra-se
um pequeno hall que constitui o postigo de atendimento noturno, onde os clientes são
atendidos dentro da própria farmácia de forma a proporcionar as melhores condições
para os clientes que ficam mais seguros e ao abrigo do frio e da chuva. Na montra da
farmácia é possível ter acesso a todas as informações relativas ao horário de
funcionamento assim como à informação acerca das farmácias de serviço permanente
e de reforço em Braga. Para facilitar a orientação até esses locais, a Pipa tem ainda
um ecrã onde é possível visualizar um mapa com a localização da farmácia de serviço
permanente.

2.2.2. Espaço interno
A disposição interna da farmácia visa ir ao encontro das necessidades dos
funcionários e dos utentes, permitindo uma boa comunicação entre estes. As
diferentes áreas individualizadas permitem ainda garantir a segurança, conservação e
preparação dos medicamentos, fazendo com que o espaço interno da farmácia se
encontre de acordo com a legislação em vigor. [3] Assim, a farmácia é constituída por
dois pisos:


Piso 0: constituído pelas áreas de caráter obrigatório - área de atendimento ao
público, com uma área de atendimento geral e outra de atendimento
personalizado, laboratório, instalações sanitárias e armazém. Este piso é ainda
constituído por um gabinete da direção técnica, gabinetes de prestação de
serviços, uma área técnica de informática e um quarto para arrumos (ANEXO
III – Figura 3).



Piso 1: constituído pelas áreas facultativas – gabinetes de prestação de
serviços e uma zona reservada a colaboradores. [5]

Área de atendimento ao público
A área de atendimento da Farmácia Pipa caracteriza-se pela sua extensa área e
prestigiada estética, pela sua perfeita iluminação natural, temperatura climatizada e
pela agradável música ambiente, proporcionando aos seus utentes o melhor conforto e
bem-estar. Dado o elevado número de utentes que a farmácia recebe diariamente,
torna-se necessário que o atendimento seja feito de uma forma extremamente
organizada, havendo por isso uma máquina dispensadora de senhas na porta de
entrada, contendo as seguintes categorias: atendimento geral, atendimento prioritário,
dermocosmética e serviços (ANEXO III – Figura 4). A vez do utente é visível através
Daniela Filipa Ferreira Pinto
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de um televisor exposto no centro desta área. A farmácia dispõe de 6 balcões de
atendimento diário e de um balcão de atendimento noturno, devidamente equipados
com terminais informáticos e de multibanco, impressoras e dispositivos de leitura ótica
(ANEXO III – Figura 5). Existe ainda um oitavo balcão denominado por Beauty Point,
que é usado principalmente no aconselhamento de produtos de dermocosmética e
para algumas dinamizações (ANEXO III – Figura 6). Atrás dos balcões de atendimento
encontram-se expostos alguns medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM),
suplementos e produtos bucodentários permitindo a fácil visualização por parte do
utente e um rápido acesso de todos os funcionários. Na zona anterior da farmácia
encontram-se expositores com vários tipos de produtos que vão sendo periodicamente
renovados como capilares, protetores solares, produtos de podologia, higiene oral,
entre outros. Ao longo das paredes surgem vários lineares com várias marcas de
produtos de dermocosmética, algumas delas exclusivas na zona de Braga à Farmácia
Pipa. No centro da farmácia existe ainda uma gôndola que permite expor os produtos
promocionais e de sazonalidade. Por fim, na zona posterior da farmácia encontram-se
uma elevada variedade de produtos de puericultura e ainda um placar touch com jogos
didáticos, devido à elevada afluência de casais com crianças (ANEXO III – Figura 7).

Armazém, Área de receção de encomendas e Conferência de receituário
Esta área denominada por back office é interdita aos utentes e possui uma
ligação direta à rua, evitando a entrada dos vários fornecedores na área de
atendimento geral (ANEXO III – Figura 8). Aqui processa-se o pedido e a receção das
encomendas, bem como se conferem as mesmas. Esta área também é usada para
conferir receituário, procedendo-se à organização dos lotes por organismo, por
número de lote e número da receita dentro de cada lote, de maneira a enviar a
faturação às respetivas entidades. Ao lado do back office existe um compartimento
com o robot, responsável pelo transporte automático de medicamentos para os postos
de atendimento a pedido informático destes (ANEXO III – Figura 9). Os medicamentos
que não são introduzidos no robot, por apresentarem embalagens incompatíveis com
este, são armazenados por ordem alfabética em deslizantes existentes neste
compartimento e nos deslizantes que existem ao longo de todo o corredor que dá
acesso a esta área (ANEXO III – Figura 10).

Laboratório e Biblioteca e Fontes de Informação
Esta área destina-se à preparação de manipulados e apresenta ótimas
condições de iluminação, ventilação e higiene, necessárias à boa conservação das
matérias-primas (ANEXO III – Figura 11). O laboratório apresenta o material exigido
por lei, sendo que este se encontra convenientemente limpo e guardado nos armários,
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com exceção da balança analítica e do banho de água termostatizado que se
encontram sobre a banca de mármore.

[6]

As matérias-primas encontram-se

organizadas pelas suas características físico-químicas e encontram-se acompanhadas
por uma ficha onde se regista os movimentos do produto e a quantidade de matériaprima usada num determinado manipulado. Todo o equipamento é alvo de
manutenção e de validação periódica. Nesta área encontra-se também um frigorífico
que permite o armazenamento de medicamentos que necessitam de refrigeração. Por
fim, no laboratório podemos ainda encontrar toda a informação necessária para que o
farmacêutico possa desempenhar a sua profissão com elevada qualidade e com todos
os recursos necessários de modo a esclarecer todas as dúvidas que possam surgir.
Assim, a farmácia apresenta ao dispor de todos os colaboradores várias fontes de
informação periódicas e não periódicas devidamente atualizadas e credíveis,
nomeadamente a Farmacopeia Portuguesa e o Prontuário Terapêutico que são de
caráter obrigatório.

[3], [7]

Podemos ainda encontrar bibliografia acessória como o Índice

Nacional Terapêutico, o Formulário Galénico Português e vários livros técnicos e da
área da saúde e do medicamento de forma a complementar a atividade farmacêutica.
Existem, no entanto, situações em que é necessário obter informações num curto
período de tempo pelo que nesses casos se podem recorrer a outros meios como a
utilização do Sifarma 2000, do Prontuário Terapêutico Online, do Centro de
Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde do INFARMED (CIMI), do
Laboratório de Estudos Farmacêuticos (LEF), do Centro de Informação de
Medicamentos (CIM), entre outros. Durante o estágio foi necessário recorrer a
algumas das publicações, nomeadamente na preparação de manipulados e na
resolução de algumas dúvidas em termos clínicos.

Gabinetes de prestação de serviços
A Farmácia Pipa é constituída por dois gabinetes principais com as devidas
condições para a prestação de serviços, proporcionando um ambiente confortável e
reservado. Num dos gabinetes efetuam-se prestações de serviços de nutrição,
dietética e de podologia (ANEXO III – Figura 12). No outro gabinete efetua-se a
determinação de parâmetros fisiológicos, bioquímicos e a administração de injetáveis
(ANEXO III – Figura 13). No piso superior existem ainda mais três gabinetes utilizados
para consultas de fisioterapia, para tratamentos de rostro e demostrações de
cosméticos.

Instalações sanitárias
A farmácia dispõe de três instalações sanitárias, uma no piso inferior, com todas
as condições necessárias para o acesso de pessoas de mobilidade reduzida, uma de
Daniela Filipa Ferreira Pinto
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tamanho reduzido no piso superior destinada aos utentes e uma outra na zona
reservada destinada exclusivamente aos colaboradores.

Escritório
Este local é utilizado pela diretora técnica para a gestão administrativa e
financeira da farmácia, sendo também usado para reuniões com a equipa ou com
outros profissionais do ramo.

Zona reservada a colaboradores
A farmácia dispõe de uma zona de copa que contém um frigorifico-bar, um
micro-ondas, uma máquina de café, uma banca e uma mesa com cadeiras onde os
colaboradores podem descansar e ter as suas refeições. Na sala ao lado encontramse os cacifos dos funcionários, uma casa de banho e um quarto de arrumos.

2.2.3. Segurança e condições de temperatura
A Farmácia Pipa está equipada com dois botões de pânico, um no centro dos
balcões de atendimento e outro no posto de atendimento noturno, que alertam as
autoridades quando ativados. A farmácia encontra-se equipada com um sistema de ar
condicionado que é devidamente controlado proporcionando condições ambientais
ótimas para o bom funcionamento do estabelecimento. Para além disto, possui
também vários termohigrómetros localizados no robot, frigorífico, laboratório e
backoffice, que possibilitam o controlo da temperatura e da humidade relativa.

2.3. GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA
2.3.1. Sistema informático
A Farmácia Pipa encontra-se informatizada com o software Sifarma 2000 que
para além da gestão da terapêutica também permite a gestão dos processos logísticos
e administrativos otimizando tempo. Este serviço é sistematizado, rápido, eficaz,
facilita o aconselhamento ao utente e diminui potenciais erros. Cada operador possui
um código, com a respetiva password, sendo possível rastrear as vendas de cada
operador e obter dados estatísticos que podem tornar-se ferramentas úteis a nível da
gestão de objetivos.

2.3.2. Fornecedores e gestão de stocks
A farmácia pode adquirir os produtos de que necessita através da compra a
distribuidores grossistas, armazenistas ou através da compra direta aos laboratórios. A
escolha dos fornecedores depende de vários fatores, nomeadamente das condições
financeiras que oferecem (facilidade de pagamento, bonificações e descontos), da
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flexibilidade e rapidez na entrega dos produtos pedidos, da possibilidade de se
efetuarem devoluções e da qualidade e profissionalismo do serviço prestado. A
Farmácia Pipa trabalha com vários distribuidores grossistas nomeadamente com a
OCP - Portugal, a Cooprofar, a Cofanor - Cooperativa Fornecedores do Norte e a
Alliance Healthcare. Para além de auxiliarem a farmácia em situações de rutura, os
distribuidores revelam-se muitas vezes imprescindíveis no esclarecimento de dúvidas
relativamente a produtos específicos e à sua disponibilidade no mercado. Em
determinados casos é possível fazer a aquisição dos produtos nos próprios
laboratórios, normalmente essas compras têm de ser feitas em elevadas quantidades,
apesar de muitas vezes a rotação do produto não o justificar, e o tempo de espera
pela entrega é consideravelmente maior. No entanto, nestes casos normalmente há
entrega de folhetos informativos, amostras e de expositores, o que permite melhorar
quer o aconselhamento quer a dispensa destes produtos.
Sendo um local de dispensa de produtos ao público, a farmácia tem de garantir
um stock que assegure as necessidades dos utentes, comprometendo-se a que não
haja stock por defeito pois essa situação pode comprometer o bem-estar do doente e
transmitir uma imagem menos positiva da farmácia. Por outro lado, o stock em
excesso também pode conduzir a um empate de capital, a um aumento do espaço de
armazenamento necessário, a um risco de alterações de conservação e possíveis
perdas por expiração do prazo de validade dos produtos. Durante o estágio tive a
perceção de que obter um stock ideal de um determinado produto é uma tarefa
extremamente complexa pois é necessário ter em conta vários fatores, nomeadamente
o histórico de venda dos produtos e a sua rotação, as bonificações que o produto
possa ter e o seu preço, a publicidade ao produto, os prazos de validade e o espaço
para o seu armazenamento. Toda esta gestão é auxiliada pelo Sifarma 2000 e pelo
robot, começando pela atribuição dos stocks máximos e mínimos na ficha de produto
no momento da criação deste no sistema informático (ANEXO IV – Figura 14). Estes
valores vão sendo posteriormente revistos de forma a estarem sempre concordantes
com as necessidades dos utentes, que vão alterando conforme a altura do ano.

Contagem física dos produtos
Muitas vezes a informação que o Sifarma dispõe não corresponde há realidade
dos stocks dos produtos na farmácia, uma vez que acontecimentos como erros na
dispensa, furtos ou erros na receção de encomendas acabam por conduzir a uma
perceção errada da realidade dos stocks. Assim, é necessário fazer este despiste
periodicamente, pelo que durante o estágio foi me possível participar na verificação
dos stocks e na elaboração de um inventário, que consiste em fazer uma contagem
física precisa de todos os produtos existentes na farmácia após o fecho desta. Após a
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contagem, o Sifarma elabora uma lista com as diferenças entre o stock informático e o
stock real, sendo necessário uma posterior correção do stock informático para o real.
(ANEXO IV – Figura 15).

2.4. ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTO
2.4.1. Efetuar, rececionar e conferir encomendas
Como já foi referido anteriormente, a Farmácia Pipa faz a maioria das suas
encomendas a armazenistas fixos com os quais se estabeleceu uma relação vantajosa
e de confiança. Porém, ao longo do ano, a farmácia recebe muitos delegados
representantes de diferentes laboratórios com os quais se realizam encomendas de
grande volume, nomeadamente em produtos de elevada rotatividade como produtos
de dermocosmética, puericultura e certos MNSRM. O Sifarma 2000 facilita a seleção
dos produtos a encomendar através de um sistema de encomendas onde são
registados automaticamente os produtos cujo stock se encontra abaixo do stock
mínimo definido na ficha do produto, tendo em conta o stock máximo e o fornecedor
preferencial. Os produtos existentes no interior do robot entram automaticamente na
encomenda do dia, sendo que por cada produto vendido há um produto
automaticamente encomendado. Os técnicos responsáveis pelo back office analisam a
proposta de encomenda e, com a sua experiência e perceção das necessidades da
farmácia, avaliam se há necessidade de alterarem quantidades, acrescentar ou
eliminar produtos. Após esta avaliação e aprovada a proposta de encomenda esta é
enviada via modem para o distribuidor. Ainda assim, existem diariamente pedidos de
produtos que a farmácia não dispõe em stock, ou porque têm pouca rotação, ou
porque são novos ou porque o utente exige um laboratório específico que não está
disponível na farmácia no momento. Nestes casos, são feitas encomendas telefónicas
em que há uma confirmação imediata da disponibilidade do produto. Sempre que é
feito um pedido via telefónica preenchem-se dois papéis de reserva com o nome e
quantidade do produto, o fornecedor, data, nome do cliente e a anotação de se o
produto ficou já pago ou não. Um dos papéis é dado ao cliente para o levantamento do
respetivo produto e o outro é guardado no back office para juntar ao produto quando
este chegar.
As encomendas chegam à farmácia em "banheiras" de plástico ou caixas de
cartão, características de cada fornecedor e identificados com o nome da farmácia, um
código numérico e um outro de barras, uma fatura em duplicado e de uma requisição
no caso de tratarem-se de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes. Para além
do número e data da fatura, nesses documentos consta ainda a descrição
individualizada dos produtos ordenados por ordem alfabética do nome comercial ou
pela Denominação Comum Internacional (DCI), com o respetivo código de
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identificação, a quantidade pedida e a enviada pelo armazenista, o imposto sobre o
valor acrescentado (IVA), o preço de venda à farmácia (PVF) ou o preço de venda ao
público (PVP) dependendo do produto, e possíveis bonificações (ANEXO IV – Figura
16). A fatura é enviada em duplicado, a fatura original é guardada numa capa para fins
contabilísticos, e a cópia é usada para conferir a encomenda. Quando se receciona
uma encomenda o primeiro passo é sempre averiguar se foram recebidos produtos
que necessitam de serem armazenados no frio e, nesses casos, armazenar os
produtos imediatamente no frigorífico para assegurar a sua conservação. Para que
este processo não provoque erros, deve-se anotar na fatura a quantidade armazenada
e a sua data de validade. Após este passo, inicia-se a receção informática da
encomenda começando-se por clicar no menu receção de encomendas existente no
Sifarma 2000, caso não se trate de uma encomenda realizada por modem é
necessário criar manualmente uma encomenda antes de fazer a sua receção. Quando
este menu é aberto é necessário inserir o número da encomenda, o valor da guia, e
introduzir os produtos recebidos de forma manual ou através da leitura ótica dos
códigos de barras (ANEXO IV – Figura 17). Após este procedimento é importante
comparar os produtos encomendados e os que foram realmente recebidos, o PVF, o
valor total da fatura, a percentagem total de IVA e os prazos de validade. É necessário
ter também em atenção os produtos que não têm PVP estabelecido, como por
exemplo os produtos de dermocosmética, pois nesse caso o preço é calculado tendo
em conta o preço de custo para a farmácia, a taxa de IVA aplicada ao produto e a
margem de lucro aplicada pela farmácia.

[8]

Na Farmácia Pipa só não é aplicada

margem de lucro aos leites e papas de forma a fidelizar os clientes, visto que a
farmácia tem muita procura de produtos na área da puericultura. Ao finalizar a
encomenda se estiverem presentes psicotrópicos, estupefacientes e benzodiazepinas
vai ser pedido o código de barras referente a sua requisição. O documento original é
guardado na farmácia por três anos e o duplicado é devolvido ao fornecedor depois de
devidamente carimbado, datado e assinado pelo responsável. Após todo este
processo, finaliza-se a encomenda e o Sifarma 2000 atualiza imediatamente o stock.
Os produtos que não foram expedidos, podem ser transferidos para a encomenda
diária a outro fornecedor. Por fim, procede-se à marcação física dos produtos de
venda livre com etiquetas autocolantes que contêm o código CNP ou o código interno
do produto, designação do mesmo, preço e taxa de IVA. [9]

2.4.2. Armazenamento
O armazenamento segue-se à receção dos produtos e é uma tarefa de extrema
importância pois um correto armazenamento possibilita um atendimento mais rápido e
eficaz possibilitando um maior tempo para o aconselhamento. Na Farmácia Pipa,
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como já foi referido anteriormente, a maior parte dos produtos são armazenados no
robot instalado com condições ótimas de temperatura e humidade, os produtos de
dimensões não aplicáveis ao robot são armazenados por ordem alfabética nos
deslizantes e os produtos que exigem armazenamento no frio são armazenados no
frigorífico (2-8 °C). Para além disto, a farmácia apresenta uma elevada quantidade de
produtos dispostos nos lineares por toda a zona de atendimento com uma disposição
baseada no marketing farmacêutico.

2.4.3. Controlo dos prazos de validade e gestão de devoluções
O acondicionamento anteriormente referido é feito segundo o princípio First
Expires-First Out (FEFO), ou seja, primeiro são dispensados os produtos com um
prazo de validade inferior sendo que o robot faz automaticamente essa escolha
durante a dispensa e os produtos exteriores e dos deslizantes são armazenados de
forma que os produtos com menor validade fiquem numa zona de melhor acesso. Na
Farmácia Pipa o controlo dos prazos de validade é feito diariamente aquando da
receção de encomendas e mensalmente com impressão de uma lista, através do
Sifarma 2000, onde se encontram os produtos cuja validade expira dentro de 4 meses.
Caso o prazo de validade esteja incorreto, os produtos são novamente armazenados e
há uma atualização da sua validade. Contudo, se a data de validade estiver prestes a
expirar, recolhe-se o produto e faz-se uma nota de devolução para o fornecedor. As
devoluções são realizadas em diversas situações, nomeadamente quando o prazo de
validade é curto ou expirado, caso referido anteriormente, quando o produto está
alterado ou a caixa está danificada, quando o produto não foi pedido, quando há
recolha de um produto ou lote por parte do INFARMED, entre outros. Nestes casos é
elaborada uma nota de devolução, através do Sifarma 2000, na qual consta o nome do
produto, a quantidade, o PVP e PVF e o motivo da devolução. Esta nota é emitida em
triplicado, todas são rubricadas e carimbadas, ficando a primeira arquivada na
farmácia, e o duplicado e triplicado enviados ao fornecedor juntamente com os
produtos. Depois de feita a devolução, o fornecedor pode optar por não a aceitar,
efetuar uma troca por um similar ou emitir uma nota de crédito à farmácia.

3. CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS NO TERCEIRO E QUARTO MÊS DE ESTÁGIO
A meio do estágio, nomeadamente no terceiro e quarto mês, foi me possível ter
uma maior perceção sobre os vários serviços e cuidados de saúde prestados na
Farmácia Pipa. Para além disto, durante esta fase estudei os vários produtos
existentes na farmácia e a sua localização. Continuei a realizar tarefas relativas ao
back office, a repor produtos e comecei a assistir aos atendimentos ao público de
forma a aumentar os meus conhecimentos. Assim, estes dois meses do estágio foram
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cruciais para absorver todos os conhecimentos necessários para a etapa seguinte: a
dispensa e aconselhamento de medicamentos e outros produtos aos utentes.

3.1. SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMÁCIA PIPA
3.1.1. Serviços essenciais
Para além da dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde existem
outros serviços essenciais, prestados por qualquer colaborador da equipa, que são
uma mais-valia para a população. A Farmácia Pipa possui o serviço informação saúde,
isto é, disponibiliza, de forma gratuita, materiais informativos escritos que abordam
temas diversos. Para além disto, sempre que necessário, os colaboradores auxiliam
os utentes sobre o uso correto de dispositivos terapêuticos e de autovigilância.
Existem ainda outros serviços essenciais prestados que serão descritos de seguida.

Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos
Na Farmácia Pipa a medição de parâmetros bioquímicos é feita com recurso ao
Reflotron® Plus da Roche, que é um aparelho de diagnóstico in vitro criado para a
determinação quantitativa de parâmetros de química clínica e que funciona sobre o
princípio da fotometria e garante resultados rápidos, fiáveis e simples. Os resultados
dos testes podem ser discutidos de imediato com o paciente, reforçando a sua adesão
à terapêutica e motivando-o a continuar a viver de forma saudável. Através de uma
amostra de sangue capilar, realizam-se determinações de glicemia, colesterol total,
HDL, LDL, triglicerídeos e de forma totalmente gratuita é também possível fazer a
medição da tensão arterial. As alterações aceleradas dos padrões sociais, urbanos e
económicos estão cada vez mais relacionadas com a crescente prevalência de
doenças cardiovasculares e de diabetes mellitus, pelo que a população está cada vez
mais interessada em monitorizar situações já identificadas ou em detetar
precocemente desvios em alguns destes parâmetros. Assim, há diariamente uma
procura elevada destes serviços na Farmácia Pipa pelo que, enquanto estagiária, tive
a oportunidade de fazer várias determinações, de participar num rastreio
cardiovascular organizado pela farmácia com o objetivo de proporcionar uma maior
proximidade entre a equipa e os utentes e de participar no II Encontro Comunidade
Educativa. A Farmácia Pipa dispõe ainda de uma balança, que permite aos utentes
pesarem-se de forma gratuita, e dispõe de mais dois tipos de teste: o teste de análise
à urina, através de tiras reativas ComburTest®, e o teste de gravidez.
Em Portugal, a prevalência de HTA é de 42,1% sendo menos elevada no Norte
do país (ANEXO V – Figura 18).

[10]

Muitos utentes da Farmácia Pipa fazem o controlo

da sua pressão arterial na própria farmácia, pois esta concede-lhes um ambiente
confortável e um aconselhamento personalizado. Assim, durante o estágio fiz
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diariamente várias medições quer em utentes somente curiosos acerca dos seus
valores, quer em utentes hipertensos. Algumas vezes, também determinei a pressão
arterial em pessoas que se estavam a sentir com fraqueza, tonturas e sensação de
desmaio, situações em que se confirmou valores de pressão arterial abaixo do
recomendado. A interpretação dos resultados deve basear-se na tabela exposta no
ANEXO V – Figura 19. Se o farmacêutico se confrontar com um hipertenso não
controlado, deve assegurar-se de que o doente se encontra a fazer o tratamento
estipulado pelo médico, recomendar a medição regular da pressão arterial e, caso esta
continue descontrolada, encaminha-se o utente para o seu médico para que se possa
fazer um ajuste da medicação. Após a medição da pressão arterial, o farmacêutico
deve ter alguma sensibilidade na divulgação dos valores principalmente se estes se
encontrarem alterados. Independentemente do resultado, durante o meu estágio
sempre incentivei os utentes para o controlo da sua pressão arterial, expliquei os
valores obtidos de forma simples e reforcei as medidas não farmacológicas a adotar:
estilo de vida saudável e exercício físico, restrição de sal (aconselhando muitas vezes
o Bonsalt®), controlo do peso e uma dieta equilibrada, diminuição do consumo de
álcool, café e tabaco.

[11]

De forma mais esporádica, também tive a oportunidade de

fazer determinações de glucose, quer no controlo da diabetes mellitus quer como
método de rastreio prevenindo ou atrasando o aparecimento das suas complicações.
Por fim, também fiz algumas determinações de colesterol total, HDL, LDL e
triglicerídeos pois as dislipidémias são um dos fatores de risco para a ocorrência de
eventos cardiovasculares, pelo que se torna fundamental o controlo destes
parâmetros. O combate às doenças cardiovasculares passa pela prevenção e controle
dos seus fatores de risco, pelo que o farmacêutico, como agente de saúde pública,
tem o dever de identificar os indivíduos de risco e avaliar cada situação aconselhando
o utente de forma simples e clara, seja para promover hábitos de vida saudável
incentivando-o a adotar medidas não farmacológicas, sensibilizar o doente para a
adesão à terapêutica e/ou encaminhar o utente para uma consulta médica sempre que
necessário.

Protocolo Valormed® e recolha de radiografias usadas
O projeto Valormed® permite a recolha de medicamentos fora de uso ou fora de
prazo de validade, sendo que a farmácia assume um papel de primeira linha quer na
recolha quer na sensibilização de todos os utentes para esta nova realidade. Quando
o contentor se encontra cheio, é pesado, selado e enviado para a Valormed® (ANEXO
V – Figura 20). Esta campanha tem como objetivo evitar que o utente acumule
medicamentos que não usa, traduzindo-se numa maior segurança, na medida em que
impede a toma de produtos fora de validade e a automedicação.

[12]

Através de uma
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parceria com a Associação Médica Internacional (AMI), é feita a recolha das
radiografias para reciclagem, com o objetivo de extrair a prata destas e, desta forma,
angariar fundos para ajuda humanitária e prevenção de danos ambientais.

Farmacovigilância
A farmacovigilância tem como função principal a deteção, registo e avaliação das
reações adversas a medicamentos (RAM) e dispositivos médicos, de forma a
maximizar os benefícios e minimizar os riscos decorrentes da utilização de
medicamentos

pela

comunidade.

Em

Portugal

é

o

Sistema

Nacional

de

Farmacovigilância, um serviço do INFARMED, o responsável pelo acompanhamento
dos fármacos.

[13]

Este sistema prevê que, perante a ocorrência e deteção de RAM, os

profissionais de saúde deverão notificar imediatamente as entidades responsáveis.
Durante o estágio não me deparei com algum caso em que tenha sido necessário
recorrer ao registo de RAM.

3.1.2. Serviços diferenciados
Na Farmácia Pipa são prestados vários serviços diferenciados levados a cabo
por profissionais de saúde legalmente certificados e altamente profissionais. [14]

Administração de vacinas e medicamentos injetáveis
Na Farmácia Pipa é possível a administração de vacinas, que não pertençam ao
Plano Nacional de Vacinação, e de medicamentos injetáveis por farmacêuticas com a
formação específica obrigatória. Assim, após a dispensa do medicamento, pode fazerse logo a sua administração o que proporciona uma maior segurança e facilidade para
o utente. Durante o estágio foi-me permitido observar a administração do Lovenox®,
do Voltaren® e da vacina Gardasil®.

Nutrição e dietética, Podologia e Fisioterapia
Através de marcação é possível, aos clientes interessados, ter acesso a
prestações de serviços de nutrição e dietética, e de podologia semanalmente e a
consultas com uma fisioterapeuta de forma periódica. As consultas são dadas por
profissionais especializados na área, permitindo uma maior fidelização dos utentes e
auxiliam os farmacêuticos e técnicos em casos mais específicos. Este é um serviço
com grande adesão, em que as pessoas se sentem muito satisfeitas com o
profissional e com o resultado obtido.
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Apoio domiciliário
A farmácia dispõe ainda de um automóvel de serviço para que se possa efetuar
a entrega de medicamentos ao domicílio, o que se torna fundamental para as pessoas,
que por algum motivo, estejam impossibilitadas de deslocar-se à farmácia (ANEXO V
– Figura 21).

3.2. MEDICAMENTOS E PRODUTOS EXISTENTES NA FARMÁCIA E O SEU ACONSELHAMENTO
Na Farmácia Pipa é exigido a todos os seus colaboradores um conhecimento
geral e científico de todos os tipos de produtos existentes na farmácia para que se
possa prestar o melhor aconselhamento possível e se possa adequar vários produtos
alternativos à mesma situação. Segundo o Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de Agosto,
as farmácias podem dispensar aos utentes uma elevada variedade de produtos
descritos de seguida. [3]

3.2.1. Medicamentos: sujeitos a receita médica e não sujeitos a receita
médica.
A dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) exige a
apresentação por parte do utente de uma prescrição médica válida e adequada, sendo
que no que diz respeito aos medicamentos de uso humano, os MSRM constituem a
maior parte dos medicamentos dispensados na farmácia. São considerados MSRM
todos os medicamentos que preencham pelo menos uma das condições: "possam
constituir risco para a saúde, direta ou indiretamente, mesmo quando utilizados para o
fim a que se destinam se forem usados sem a devida vigilância médica ou quando são
utilizados em quantidades consideráveis e com elevada frequência, para fins
diferentes daquele a que se destinam; contenham substâncias, ou preparações a base
dessas substâncias, cuja atividade ou efeitos adversos seja indispensável aprofundar;
se destinem a administração por via parentérica." Apesar destes medicamentos serem
prescritos por um médico, o farmacêutico tem um papel fundamental na avaliação da
prescrição e deteção de possíveis erros ou incompatibilidades. Desta forma, o
farmacêutico partilha a responsabilidade com o médico na dispensa destes
medicamentos, pelo que o farmacêutico deve prestar toda a informação ao utente de
forma a garantir a adesão á terapêutica de forma segura e eficaz. Por outro lado, os
MNSRM são aqueles que podem ser dispensados sem a apresentação de uma
prescrição médica e destinam-se ao tratamento ou prevenção de patologias que não
requerem cuidados médicos específicos.

[15]

Assim, torna-se fundamental o

aconselhamento do farmacêutico de forma a orientar e orientar o utente na escolha do
MNSRM mais indicado de forma a controlar o fenómeno denominado de
automedicação.
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Automedicação
Durante o estágio apercebi-me de que todos os dias um número considerável de
utentes se dirigem à farmácia, por iniciativa própria ou até influenciados pela opinião
de terceiros com o objetivo de se automedicarem para resolverem pequenos
problemas de saúde. A automedicação confere uma maior autonomia ao utente,
permitindo o acesso a uma terapia num espaço de tempo mais reduzido e com
menores custos implicados. Contudo, o utente não tem os conhecimentos e a
experiência requeridos para distinguir os distúrbios e escolher a terapia mais
adequada, o que pode fazer da automedicação um ato bastante perigoso para a saúde
do utente. O farmacêutico deverá, portanto, assumir um papel preponderante nesta
situação pois, através dos seus conhecimentos e da sua experiência, o farmacêutico
poderá estar habilitado a fazer um diagnóstico e um aconselhamento adequado ao
utente, caso isso não seja possível o farmacêutico tem o dever de encaminhar o
utente para uma consulta médica. Na automedicação, o utente é o responsável pela
sua terapêutica sendo de elevada importância a sensibilização dos utentes para o uso
racional do medicamento, aconselhando a terapia mais aconselhada para a situação
quer a nível terapêutico quer a nível económico. Durante o estágio verifiquei que as
situações mais frequentes de automedicação são afeções oftálmicas menores, como
vermelhidão ou sensação de desconforto nos olhos, estados gripais, tosse, febre,
piolhos, dores de cabeça, contraceção de emergência, transtornos dermatológicos
menores como pequenas alergias de pele.

3.2.2. Medicamentos manipulados
Os constantes avanços a nível da indústria farmacêutica levaram a uma menor
procura de manipulados, que são definidos como "qualquer fórmula magistral ou
preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um
farmacêutico", e preparado nos Serviços Farmacêuticos Hospitalares ou em Farmácia,
segundo a receita de um doente específico ou segundo indicações compendiais
(farmacopeia ou formulários oficiais).

[16]

Em caso de dúvida, o farmacêutico deve

sempre recorrer-se da bibliografia recomendada, e deve assegurar-se da qualidade da
preparação, consultando para o efeito as boas práticas a observar na preparação de
medicamentos manipulados em farmácia de oficina e hospitalar.

[17]

O farmacêutico

deve ainda verificar a segurança do medicamento, no que concerne 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.

[16]

A manipulação acarreta consigo algumas

vantagens nomeadamente a individualização e personalização da terapêutica
mediante fatores de variabilidade individual, a preparação de medicamentos instáveis
e a associação de substâncias ativas que não existem comercialmente, por exemplo.
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Na Farmácia Pipa não há uma elevada procura de medicamentos manipulados mas,
ainda assim, durante o estágio tive a oportunidade de preparar alguns manipulados,
sob supervisão de um farmacêutico, nomeadamente uma solução alcoólica saturada
de ácido bórico e uma pomada de vaselina salicilada. Inicialmente é necessário
registar os movimentos das matérias-primas utilizadas nas respetivas preparações e
após a manipulação preencher a respetiva ficha de preparação do produto (ANEXO VI
– Figura 22), fazer o cálculo do preço

[18]

(ANEXO VI – Figura 23) e proceder ao

acondicionamento e rotulagem do mesmo (ANEXO VI – Figura 24). Os medicamentos
manipulados são passíveis de uma comparticipação de 30%, no caso de preparados
oficinais que estejam incluídos na Farmacopeia Portuguesa ou no Formulário Galénico
Nacional e no caso das fórmulas magistrais que constam na lista de medicamentos
manipulados comparticipáveis. [19], [20]

3.2.3. Produtos para alimentação especial e dietética
Cerca de 90% dos europeus necessitam de recorrer a géneros alimentícios
destinados a alimentação especial em alguma fase das suas vidas, pelo que estes
produtos são formulados com o propósito de fornecerem uma alimentação adequada
em situações particulares.

[21], [22]

Os alimentos dietéticos para fins medicinais

específicos (FSMP) pertencem à categoria dos géneros alimentícios, sujeitos a um
processamento ou formulação especial, indicados sob supervisão médica em casos
especiais de carência nutricional. Estes produtos são indicados em casos de pacientes
com uma capacidade limitada, diminuída ou alterada nos processos de ingestão,
digestão, absorção, metabolização ou excreção. [23] Assim, os FSMP são fundamentais
para muitas crianças, idosos com doenças crónicas, pessoas em recuperação ou que
sofram de doenças graves. Estes produtos podem suplementar ou até substituir
totalmente a dieta, fornecendo aos pacientes os nutrientes essenciais que eles
necessitam. [22]
A nutrição clínica concentra-se no fornecimento adequado e equilibrado de
nutrientes

aos

doentes,

funcionando

como

coadjuvantes

no

tratamento

medicamentoso e influenciando o prognóstico, acabando por levar a uma recuperação
mais rápida para o doente. A nutrição entérica é uma nutrição artificial, que pode ser
feita de forma oral ou através de uma sonda, com o intuito de fornecer proteínas,
calorias e micronutrientes.

[24]

Estes suplementos encontram-se disponíveis em

diversos sabores como chocolate, baunilha, morango na tentativa de proporcionar um
maior prazer a nível alimentar. Durante o estágio aprofundei os meus conhecimentos
nesta área, que é pouco explorada ao longo do curso, no sentido de disponibilizar ao
utente o melhor aconselhamento e informação possíveis, período o qual tive um
elevado contato com os produtos destinados à alimentação infantil, isto é, destinados
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a lactentes e crianças jovens visto que nessa facha etária é fundamental uma nutrição
adequada para o desenvolvimento físico e cognitivo. As fórmulas infantis surgiram
como uma oportunidade para substituir o leite materno, no entanto, apesar de
possuírem todas as vitaminas e minerais necessários ao desenvolvimento do lactente,
não substituem na totalidade o leite materno. Este é a única nutrição natural, complexa
e equilibrada, pelo que o farmacêutico tem um papel importante na promoção desta
prática. Contudo, nem sempre o aleitamento materno é viável, muitas vezes as mães
não têm leite suficiente ou optam mesmo por não amamentar, e existe um número
considerável de bebés que desenvolvem intolerância à lactose pelo que nesses casos
é realmente necessário recorrer a estas fórmulas. Ao longo do crescimento do bebé,
as suas necessidades vão-se alterando, pelo que existe uma elevada variedade de
produtos que se adaptam perfeitamente às necessidades envolvidas numa
determinada fase do desenvolvimento. Na Farmácia Pipa, é possível encontrar
fórmulas para lactentes (0-4/6 meses), fórmulas de transição (+ de 4/6 meses),
fórmulas específicas (leites hipoalergénicos, anti-regurgitantes, anti-cólica), leites de
crescimento, papas e farinhas adaptadas à idade e sem glúten ou lactose. É
importante mostrar aos utente as várias opções, explicar as diferenças entre os
produtos e aconselhar a fórmula que melhor se adapta à idade e às necessidades.

3.2.4. Suplementos alimentares
O ritmo de vida acelerado, os excessos, uma alimentação pouco diversificada e
um estilo de vida decadente contribuem para um desequilíbrio no aporte de vitaminas
e minerais, tornando o organismo mais débil e, consequentemente, menos resistente à
fadiga e ao desenvolvimento de doenças. Os suplementos alimentares surgem como
resposta para complementar a alimentação, diminuindo as perturbações fisiológicas e
melhorando as capacidades físicas e psicológicas. Estes funcionam como uma fonte
concentrada de nutrientes e de outras substâncias alimentares autorizadas (vitaminas,
minerais, aminoácidos, ácidos gordos, fibras, plantas e extratos de ervas), causando
um efeito nutricional ou fisiológico. Cada vez mais a população se preocupa com o seu
bem-estar geral, pelo que atualmente existe uma elevada procura de suplementos nas
farmácias. Com esta crescente procura, a comercialização destes produtos tem vindo
a

aumentar

de

forma

exponencial,

havendo

uma

maior

investigação

no

desenvolvimento de suplementos cada vez mais especializados para as diferentes
necessidades. A informação acerca destes produtos chega aos utentes principalmente
através da publicidade, no entanto, por falta de conhecimentos científicos e com a
elevada variedade de suplementos os utentes mostram-se muitas vezes confusos pelo
que durante o estágio foi-me muitas vezes pedido um aconselhamento nesta área.
Frequentemente os utentes pediam suplementos para situações de fadiga, falta de
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concentração, deficiências nutricionais, transtornos intestinais, problemas menores de
sono e até mesmo para situações de cariz sexual. Desta forma, é importante adaptar o
suplemento às necessidades e estado de saúde do utente, explicar os riscos de uma
ingestão excessiva de vitaminas e minerais e reforçar a importância de uma
alimentação variada e saudável.

3.2.5. Produtos fitoterápicos
Devido à crescente procura pelas suas propriedades profiláticas, curativas ou de
alívio de sintomas, os produtos fitoterápicos encontram-se em quantidade significativa
na Farmácia Pipa. Os medicamentos tradicionais à base de plantas são considerados
MNSRM, apresentam-se na forma de chás, cápsulas ou comprimidos e são utilizados
para os mais diversos fins.

[15]

Os utentes que procuram produtos fitoterápicos acham

que estes produtos são inócuos e que não interagem com outros medicamentos, pelo
que é fundamental que o farmacêutico questione o utente acerca do seu estado de
saúde e o esclareça acerca dos possíveis riscos de forma a garantir uma utilização
segura destes produtos. Durante o estágio estive perante a seguinte situação: uma
senhora por volta dos 55 anos dirigiu-se à farmácia queixando-se de obstipação e por
conselho de uma amiga queria comprar o Sollievo Tisana Filtro®, pois sendo um
produto natural a senhora supôs que não existisse nenhum efeito adverso e que assim
facilmente resolveria o seu problema. Após uma pequena conversa com a senhora,
percebi que esta tinha uma úlcera intestinal pelo que este chá, apesar de natural,
podia influenciar negativamente a sua situação pelo fato de conter Sene na sua
composição o que poderia provocar uma maior irritação da mucosa intestinal.

3.2.6. Medicamentos de uso veterinário
Os medicamentos de uso veterinário encontram-se legislados no Decreto-Lei
nº184/97, de 26 de Julho, e são recursos essenciais para o bem-estar dos animais e
para a proteção da saúde pública.

[25]

Na Farmácia Pipa este tipo de produtos são

pouco solicitados e normalmente os pedidos são feitos para animais de pequeno
porte, pelo que a farmácia apenas dispõe de alguns produtos destinados à
desparasitação interna e externa (Frontline®, Advantix®, Advantage®, Advocate®) e
ao controlo reprodutivo de animais de companhia. O farmacêutico deve avaliar a
situação, aconselhar e informar sobre os cuidados a ter com o respetivo animal tanto a
nível da higiene como de patologias associadas, de forma a proteger a saúde do
animal sem comprometer a saúde do homem.
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3.2.7. Produtos de dermofarmácia, cosmética e higiene
Um produto cosmético representa “qualquer substância ou mistura, destinada a
ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano,
designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais
externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou
principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom
estado ou de corrigir os odores corporais".

[26]

A crescente preocupação com a

aparência leva a que estes produtos sejam cada vez mais requisitados, pelo que
atualmente a farmácia já não é considerada apenas um local de venda de
medicamentos mas um local de aconselhamento nas mais variadas áreas. Na
Farmácia Pipa podem-se encontrar várias linhas de cosmética, nomeadamente
Eucerin®, Roc®, Vichy®, Phyto®, Ducray®, Avéne®, La Roche-Posay®, Uriage®,
Klorane®, Lutsine®, Neutrogena®, D´Aveia®, Bioderma®, René Furterer®, Payot®, Aderma®, entre outras, e dispõe ainda de marcas mais prestigiadas e que exigem um
maior compromisso económico como Lierac®, Darphin®, Filorga®, Caudalie® e Nuxe®.
Estes produtos ocupam toda a zona de atendimento e encontram-se dispostos em
lineares de acordo com as respetivas marcas de modo atrair a atenção do utente e a
potenciar a compra por impulso. As patologias e situações dermatológicas mais
comuns durante o meu período de estágio foram: dermatites, micoses, herpes,
pediculose, queimaduras solares, caspa, queda de cabelo, envelhecimento e
hiperpigmentação, acne, pele desidratada e couperose. O aconselhamento deste tipo
de produtos deve ser individual e específico, de acordo com as características do
utente. O farmacêutico deve conhecer os fatores que desencadeiam as diferentes
patologias, os mecanismos fisiopatológicos e as várias gamas de produtos
cosméticos, de modo a aconselhar acerca dos produtos e dos novos cuidados diários
a implementar sabendo adequar as diferentes possibilidades de escolha caso a caso
de forma a fornecer o melhor aconselhamento possível, satisfazendo as necessidades
do utente e mantendo sempre como prioridades a sua saúde e o seu bem-estar. De
seguida descrevo as três situações para as quais me foram pedidas mais conselhos
durante o período de estágio:

Aconselhamento farmacêutico na proteção solar
Grande parte do meu estágio decorreu no período balnear o que me permitiu
fazer vários aconselhamentos a nível da proteção solar visto que há uma elevada
procura de protetores solares na Farmácia Pipa durante quase todo o verão. O
protetor ideal varia de pessoa para pessoa consoante o seu tipo de pele, o seu fotótipo
e as suas preferências. No aconselhamento de um protetor solar facial é importante
perceber o tipo de pele da pessoa, no caso de uma pele mista/oleosa recomenda-se
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uma emulsão já no caso da pele seca recomenda-se a utilização de um creme.
Existem ainda os protetores faciais com cor que são muito procurados por mulheres
que têm uma rotina muito agitada e que preferem um produto que contenha o fator
solar e que simultaneamente permita fazer a maquiagem diária. Existem protetores
com filtros químicos ou físicos/minerais, sendo que os últimos são especialmente
recomendados no caso de doenças dermatológicas, sensibilidade ou alergia ao sol ou
em crianças com menos de três anos.

Aconselhamento farmacêutico para peles com couperose
As peles sensíveis e com couperose caracterizam-se por vermelhidões ao nível
da face, sendo uma desordem cutânea que afeta uma elevada percentagem de
mulheres. Estas vermelhidões causam um elevado desconforto físico por provocarem
secura cutânea, calor e repuxamento. É importante tentar perceber o que poderá
desencadear esta situação uma vez que existe um variado número de possíveis
causas, nomeadamente alterações de temperatura, alterações de humor, álcool,
tabaco, medicamentos, entre outros. Este tipo de pele está associado a uma
diminuição do limiar de tolerância cutâneo e a anomalias vasculares. Para além dos
tratamentos com antibióticos ou laser, existe uma elevada procura pelos cuidados
dermocosméticos como primeira opção ou como complemento de outro tipo de
tratamento.

[27]

O ANEXO VII – Figura 25 descreve alguns dos cuidados a ter

relativamente a este tipo de pele de modo a recuperar o equilíbrio da mesma.

Aconselhamento farmacêutico para peles hiperpigmentadas
A hiperpigmentação manifesta-se pelo aparecimento de manchas com uma
coloração castanha clara localizadas normalmente nas zonas mais expostas ao sol
como o rosto, decote e mãos. O aumento da concentração de dois pigmentos, a
melanina e da lipofuscina, e a sua repartição anormal provocam estas manchas
castanhas claras. O envelhecimento, a exposição às radiações UV, as variações
hormonais e os fotossensibilizantes são os principais fatores desencadeantes
conhecidos. Os objetivos dos vários produtos existentes para a hiperpigmentação são
atenuar as manchas e prevenir o seu reaparecimento. O ANEXO VII – Figura 26
descreve alguns dos cuidados a ter relativamente a este distúrbio. No entanto, é
necessário ter em atenção a forma e cor das manchas e o tempo que vai desde o
aparecimento das mesmas de forma a encaminhar o utente para um dermatologista,
quando necessário, para despiste de outras patologias.
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Aconselhamento farmacêutico para pele mista, oleosa e acneica
O acne é uma afeção inflamatória das glândulas sebáceas caracterizada pelo
aparecimento de pontos pretos ou brancos nas costas, peito e rosto, e que afeta um
elevado número de adolescentes influenciando negativamente a sua autoestima e
relações com os outros. No entanto, o acne não é exclusivo dos adolescentes
afetando também os adultos - acne tardio. Atualmente já existem diversas soluções
para tratamento do acne, pelo que o seu tratamento deve ser efetuado o mais
rapidamente possível para diminuir o mau estar provocado por este, mas também para
evitar a formação de cicatrizes. O ANEXO VII – Figura 27 descreve alguns dos
cuidados a ter relativamente a este tipo de pele. Mesmo sendo muito eficazes, os
tratamentos contra o acne implicam um elevado compromisso por parte do utente num
longo período de tempo, pelo que o farmacêutico deve explicar essa situação,
mostrando-lhe que é necessário cumprir todo o tratamento e cuidados com paciência,
sob pena de haver um reaparecimento do acne.

3.2.8. Produtos de puericultura
Artigo de puericultura refere-se a "qualquer produto destinado a facilitar o sono,
o relaxamento, a higiene, a alimentação e a sucção das crianças".

[28]

Na Farmácia

Pipa existe uma área significativa somente dedicada à puericultura devido à elevada
afluência de grávidas e de casais com crianças. Nesse espaço podemos encontrar
várias marcas infantis nomeadamente Philips Avent®, Chicco®, Medela®, Dr Brown's®,
Nuk®, Nuby®, Aveeno®, Mustela®, Klorane®, Uriage®, Avéne®, D´Aveia®, Nuvita®,
Saro®, Beaba®, e vários produtos inovadores como biberões específicos que reduzem
as cólicas e o regurgitamento, chupetas ortodônticas de várias formas e cores,
escovas para cuidados orais, termómetros de banho, "papa-frutas" e colheres em
silicone antiderrapantes. Na zona reservada à puericultura existem ainda vários
produtos dedicados à mãe nomeadamente sutiãs e cintas para o período de gravidez
e pós-parto, cremes anti estrias e reafirmantes e produtos para amamentação. Na
Farmácia Pipa existe a possibilidade de requisitar o kit de recolha de sangue do
cordão umbilical para os interessados em conservar as células estaminais do seu filho.
As mães interessadas podem aderir a uma lista, criada pela diretora técnica,
designada por baby shower. Nesta lista constam vários produtos que a mãe poderá
marcar como importantes e assim à medida que os for comprando vai fazendo-se o
respetivo registo. Se alguém quiser oferecer algo a essa mesma mamã poderá aceder
à sua lista e ver quais os produtos em falta. Para além dessa vantagem, as mamãs ao
registarem os seus produtos nessa lista vão acumulando pontos em que num primeiro
patamar é oferecido um livro publicado pela diretora técnica em 2013 - "Guia prático
da gravidez, parto, pós-parto e primeiros meses de vida do bebé para mamãs e papás"
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(ANEXO VIII – Figura 28), num segundo patamar é oferecido um kit de primeiros
cuidados da Uriage® e, por fim, é oferecido um curso de massagem infantil. A farmácia
dispõe ainda de um serviço de "Acompanhamento à grávida" que, para além de
promover a fidelização das mamãs à farmácia, tem como objetivo aconselhar e ajudar
a mamã sobre todas as etapas desde a conceção aos primeiros anos de vida do bebé.

3.2.9. Dispositivos Médicos
Dispositivos médicos são utilizados quando o “principal efeito pretendido no
corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou
metabólicos”, pelo que um dispositivo médico define-se como um “aparelho,
equipamento, material ou artigo utilizado isoladamente ou combinado, incluindo os
suportes lógicos necessários para o seu bom funcionamento, destinado pelo fabricante
para ser usado no corpo humano para fins de diagnóstico, prevenção, monitorização,
tratamento ou atenuação de uma doença, diagnóstico, monitorização, tratamento ou
atenuação ou compensação de uma lesão ou deficiência, investigação, substituição ou
modificação da anatomia ou de um processo fisiológico e controlo da conceção". Os
dispositivos médicos são classificados de acordo com o risco inerente à utilização dos
mesmos e este é determinado de acordo com vários fatores como: a duração do
contacto com o organismo, área corporal ou tecido biológico; finalidade declarada pelo
fabricante do dispositivo; invasibilidade do corpo humano; riscos decorrentes da
conceção e fabrico. Classificam-se em quatro classes por ordem crescente de risco: I,
II-A, II-B e III. [29] São exemplos de dispositivos médicos existentes na Farmácia Pipa,
o material de penso, ligaduras e compressas, cateteres urinários, termómetros,
medidores de tensão, preservativos, testes de gravidez e medição da glicémia,
seringas, meias de descanso e escovas de dentes. Estes produtos têm uma procura
significativa, pelo é fundamental o farmacêutico estar informado acerca da função e da
forma de utilização dos mesmos.

4. CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS NO QUINTO E SEXTO MÊS DE ESTÁGIO
Nos últimos dois meses de estágio a minha principal tarefa foi a dispensa e
aconselhamento de medicamentos e outros produtos ao público. Nas duas primeiras
semanas fui acompanhada de forma recorrente pelos meus colegas sendo que depois
comecei a fazer os atendimentos ao público de forma autónoma apesar de contar
sempre com a supervisão de um farmacêutico e com a ajuda deste para o
esclarecimento das mais diversas dúvidas. Esta foi sem dúvida uma fase fundamental
para o meu estágio, visto que neste período foi-me possível aplicar na prática muitos
dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso e todos os ensinamentos que tinha
absorvido nos meses anteriores do estágio.
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4.1. DISPENSA DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA
O ato de dispensa de medicamentos ao público por parte dos profissionais de
saúde exige um elevado conhecimento técnico-científico e é sem dúvida uma tarefa de
extrema responsabilidade. Como último profissional de saúde a contactar com o
doente antes do uso do medicamento cabe ao farmacêutico zelar por uma utilização
correta, segura e racional do medicamento detetando possíveis interações e
contraindicações, indicando sempre a posologia, forma de administração, duração e
importância do tratamento, sempre salientando os cuidados a ter e possíveis medidas
não farmacológicas. O diálogo com o utente deve ser individualizado, personalizado e
sigiloso tendo sempre por base os princípios éticos e deontológicos da profissão. [15]

4.1.1. Prescrição médica e a sua validação
A receita médica constitui o principal meio de comunicação entre o médico e o
farmacêutico, auxiliando o último na dispensa dos medicamentos. Atualmente, de
forma a racionalizar o acesso ao medicamento e diminuir possíveis erros foi
estabelecida a obrigatoriedade da prescrição eletrónica, para que seja obtida a
comparticipação de medicamentos. No entanto, de forma excecional a prescrição de
medicamentos pode realizar-se por via manual sendo necessária a menção das
seguintes exceções:
a) Falência do sistema informático;
b) Inadaptação fundamentada do prescritor, previamente confirmada e validada
anualmente pela respetiva Ordem profissional;
c) Prescrição ao domicílio;
d) Outras situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês.
Os modelos de receita médica aprovados podem ser vistos no (ANEXO IX –
Figura 29, 30, 31 e 32).

[30]

O mesmo modelo de receita pode ser renovável ou não

renovável. As receitas renováveis são aquelas cujos medicamentos se destinam a
doenças ou tratamentos prolongados pelo que a receita é constituída por 3 vias, com
uma validade máxima de seis meses, de forma que os medicamentos possam ser
adquiridos mais de uma vez sem necessidade de nova prescrição médica. As receitas
não renováveis destinam-se a tratamentos de curta ou média duração e só
apresentam validade de um mês. [15] O médico tem de prescrever obrigatoriamente os
medicamentos por DCI da substância ativa, forma farmacêutica e dosagem. Assim, a
nova lei atribui um maior protagonismo ao utente, pois este passa a ter o direito de
adquirir qualquer medicamento desde que pertença ao mesmo grupo homogéneo do
medicamento prescrito, assinando no verso da receita o direito a essa mesma escolha.
No entanto, há algumas situações em que o utente não pode exercer este direito de
Daniela Filipa Ferreira Pinto

23

Relatório de estágio - 2012/2013
opção, nomeadamente quando o medicamento prescrito contém um medicamento
para o qual não exista medicamento genérico comparticipado, no caso de só existir
original de marca ou licenças ou quando o prescritor apresenta uma justificação
técnica relativamente à impossibilidade de substituição do medicamento existindo três
tipos de exceções:
a) Medicamento com margem ou índice terapêutico estreito, de acordo com
informação fornecida pelo INFARMED, devendo o prescritor mencionar:
Exceção a) art. 6.º;
b) Suspeita

fundamentada

e

previamente

reportada

ao

INFARMED

de

intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância
ativa, mas identificado por outra denominação comercial, devendo o prescritor
mencionar: Exceção b) art. 6.º - Reação adversa prévia;
c) Medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com
duração estimada superior a 28 dias, devendo o prescritor mencionar: Exceção
c) art. 6.º - Continuidade de tratamento superior a 28 dias;
Em relação às exceções a) e b)o utente não tem o direito de opção mas
relativamente à exceção c) o utente pode optar por outro medicamento desde que
tenha preço igual ou inferior ao do medicamento prescrito.

[31], [32]

Em qualquer um dos

modelos de receita podem ser prescritos até quatro medicamentos distintos com um
limite máximo de duas embalagens por medicamento. Deve ser dispensada a
embalagem de menor dimensão disponível no mercado se não estiver especificado na
receita a dimensão da embalagem ou se a embalagem de maior dimensão estiver
esgotada, desde que tal situação seja justificada no verso da própria receita médica.
[33]

No ato da dispensa o utente deve ser informado acerca das várias opções dentro

do mesmo grupo homogéneo, pelo que as farmácias devem dispor no mínimo três
medicamentos do mesmo grupo homogéneo, entre os que correspondem aos cinco
preços mais baixos, devendo dispensar o de menor preço a não ser que essa não seja
a opção do doente.

[32]

A dispensa pode ser recusada se a receita médica não

obedecer aos modelos legais, se apresentar correções ou rasuras, se não estiver
assinada pelo médico prescritor ou se já se encontrar fora do prazo de validade. [34]
Antes da dispensa dos MSRM o farmacêutico deve fazer a interpretação e
validação da receita médica de forma evitar possíveis erros e transmitir toda a
informação necessária. No (ANEXO IX – Figura 33) é possível observar de forma
resumida todos os itens de análise obrigatória para a validação de uma receita médica
por um farmacêutico no ato da dispensa de um MSRM. [31], [32], [35]
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4.1.2. Dispensa dos medicamentos prescritos
Após a validação da receita médica e a sua interpretação procede-se à dispensa
dos medicamentos prescritos. Através do Sifarma 2000 inicia-se a leitura ótica dos
códigos de barras de todos os medicamentos, introduz-se o organismo de
comparticipação e a portaria caso esteja indicada, fazendo isto parte do
processamento informático da receita. Deve-se confirmar se os medicamentos
prescritos são os mesmos que estamos na realidade a dispensar ao utente. Após a
finalização da venda, é impresso no verso da receita o documento de faturação que
contém os seguintes dados: identificação da diretora técnica e da farmácia, data da
dispensa, código de operador, organismo comparticipante, número de embalagens,
designação, dosagem e forma farmacêutica dos medicamentos, PVP, os valores de
referência comparticipados e valor a pagar pelo utente, sendo que o utente deve
assinar a receita no local indicado. Se um medicamento não for comparticipado não é
incluído neste documento de faturação. Caso exista complementaridade de
subsistema é necessário uma cópia da receita e do cartão de beneficiário, caso seja
aplicável, e são impressos dois documentos de faturação. Após a reconfirmação de
todos os campos, a receita deve ser datada, assinada, carimbada e colocada num
local próprio para que posteriormente o receituário seja conferido.
Na Farmácia Pipa é ainda possível realizar outros dois tipos de vendas,
suspensa ou a crédito, em qualquer um destes tipos de vendas não é emitida uma
fatura mas sim um documento comprovativo. Numa venda suspensa a receita não é
imediatamente fechada na sua totalidade devido à impossibilidade, por parte da
farmácia, de disponibilizar de imediato a totalidade da medicação prescrita ou porque
o próprio utente não quer levar toda a medicação constante na receita de uma só vez.
Uma venda a crédito é uma venda na qual o utente leva a medicação mas só paga o
valor que lhe compete posteriormente, isto acontece para alguns clientes mais antigos
e habituais da farmácia, ficando o valor a pagar registado na sua ficha de cliente. Pode
ainda acontecer a conjugação de ambas as situações anteriormente referidas. O
farmacêutico deve ser capaz de conciliar a dispensa de medicamentos com toda a
informação verbal e escrita necessária, fornecendo todas as informações necessárias
de forma clara e concisa sobre cada um dos medicamentos dispensados. É importante
que o utente fique completamente esclarecido e que compreenda que pode sempre
recorrer à farmácia caso haja alguma dúvida ou receio relativamente à medicação.

4.1.3. Dispensa dos medicamentos genéricos
O Novo Estatuto do Medicamento define medicamento genérico como
"medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substância
ativa, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de
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referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados". O
medicamento genérico deve ser identificado pelo seu nome seguido de dosagem,
forma farmacêutica e da sigla "MG", que devem constar no acondicionamento
secundário. Se na receita não constar nenhuma exceção o utente pode escolher entre
levar um medicamento considerado de marca ou genérico, sendo que no último caso o
farmacêutico deverá dispensar o genérico de menor preço salvo se não for a vontade
do utente.

[15]

Ao longo do estágio apercebi-me de que a população ainda está muito

dividida em relação aos medicamentos genéricos, pelo que existem os utentes
totalmente convictos de que só os medicamentos de marca são realmente eficazes, os
utentes dito confusos que no meio de tanta informação não percebem muito bem a
distinção entre medicamento genérico e medicamento de marca, e os utentes que
simplesmente querem o medicamento mais barato não se interessando pelo resto.
Dito isto, é importante que o farmacêutico tenha a capacidade de elucidar os utentes
relativamente às diferentes opções, ao conceito de medicamento genérico e o porquê
da diferença de PVP. Durante o meu estágio tentei explicar de forma simples e clara
aos utentes que os medicamentos genéricos são significativamente mais baratos uma
vez que o seu preço final não acarreta os custos elevados relativos aos anos de
investigação e desenvolvimento dos medicamentos, que existe uma entidade
designada INFARMED que avalia, comprova a qualidade e monitoriza a segurança
destes medicamentos. No geral a sociedade ainda não sabe como se comportar face
à pergunta "marca ou genérico?".

4.1.4. Dispensa de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes
Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são substâncias que atuam
no Sistema Nervoso Central (SNC) provocando uma estimulação ou depressão das
suas funções, pelo que podem causar muito facilmente dependência psíquica/física,
tolerância ou sintomas de privação. Estes medicamentos são alvo de muita atenção
por parte das autoridades competentes, pois apesar de serem muito utilizados a nível
psiquiátrico, oncológico ou até como analgésicos ou antitússicos estes são também
utilizados de forma ilícita e abusiva pelos toxicómanos. Assim, a prescrição e dispensa
destes medicamentos é alvo de grande vigilância, obedecendo a regras específicas
que se encontram legisladas no Decreto-lei nº 15/93, de 22 de Janeiro e no Decreto
Regulamentar nº 61/94, de 12 de Outubro. [36], [37]
Na Farmácia Pipa os estupefacientes e psicotrópicos estão armazenados no
robot fora do alcance físico e visual dos utentes. Atualmente e após algumas
mudanças na legislação, o modelo de receita utilizado para os psicotrópicos e
estupefacientes é o mesmo do utlizado para os outros medicamentos (modelo de
receita constante dos anexos da Portaria nº 198/2011, de 18 de Maio). [30] Compete ao
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INFARMED fiscalizar a aquisição substâncias e preparações compreendidas nas
Tabelas I a IV anexas ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro (ANEXO IX – Figura
34).

[31], [32], [36]

Na prescrição de estupefacientes e psicotrópicos correspondentes às

tabelas I e II só pode constar um medicamento, numa única dosagem até a um
máximo de quatro embalagens por receita. O adquirente é obrigado a identificar-se e
durante a dispensa o sistema informático reconhece este tipo de medicamentos e abre
automaticamente uma tabela na qual é necessário preencher vários campos como o
nome e morada do utente, o nome do médico prescritor, idade, morada, nº e data de
emissão cartão único do adquirente e nº da receita, e só após é então impresso, no
verso da receita, o documento de faturação e um outro documento que é anexado aos
duplicados da mesma. Os duplicados são arquivados e a receitas originais são
enviadas para o INFARMED, com exceção das receitas manuais em que é exigido o
envio de uma cópia como se pode constatar no ANEXO IX – Figura 34. Durante o meu
estágio tive a oportunidade de contactar com a dispensa destes fármacos
apercebendo-me que este processo envolve bastante atenção e prudência por parte
do profissional que está a fazer a dispensa do medicamento.

4.1.5. Regime de comparticipação de medicamentos
A farmácia comunitária enquanto prestadora de cuidados de saúde pública
encontra-se relacionada com várias instituições e serviços, estabelecendo com estas
uma série de deveres e obrigações legais de modo a proporcionar um serviço de
saúde com qualidade. [4] A grande maioria de receitas que chega à Farmácia Pipa é de
beneficiários do Serviço Nacional de Saúde (SNS), ou seja, o utente apenas paga
parte do PVP ficando o restante valor ao encargo do estado. No entanto, existem
vários subsistemas que estabelecem regimes de complementaridade, isto é, o utente
beneficia de uma comparticipação adicional à estabelecida pelo SNS como é o caso,
por exemplo, dos Serviços de Assistência Médico Sociais (SAMS). Nestes casos, a
percentagem de comparticipação varia consoante os acordos estabelecidos entre
cada organismo e a Associação Nacional das Farmácias (ANF). Dentro de cada
organismo podem existir diferentes regimes de comparticipação, por exemplo dentro
do SNS existe o regime normal e regime especial, o primeiro abrange todos os utentes
do SNS e o segundo abrange os pensionistas exibindo a letra "R" na prescrição.
O sistema de comparticipação do estado está organizado por escalões de
acordo com grupos e subgrupos terapêuticos e é calculado tendo em conta o preço de
referência do medicamento.

[33-35], [38-40]

Os produtos incluídos no protocolo da diabetes

mellitus não podem ser prescritos numa receita com outros medicamentos, permitindo
que estes possam ser faturados no organismo específico (DS no caso do SNS). As
receitas de medicamentos manipulados devem vir individualizadas e conter a inscrição
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“manipulado” ou “f.s.a.” ("faça segundo a arte") para poderem ser faturados no
respetivo organismo. [32]
A legislação contempla ainda portarias e despachos que alteram o regime de
comparticipação no que diz respeito a medicamentos específicos usados no
tratamento de determinadas patologias crónicas, pelo que nesses casos o utente pode
adquirir o medicamento a preço inferior ou até mesmo a custo zero. Nestes casos o
médico tem obrigatoriamente de mencionar o despacho/portaria na receita, se não o
fizer a comparticipação não pode ser feita mesmo que o farmacêutico saiba da
situação do utente. Durante o meu estágio tive a oportunidade de faturar algumas
receitas que apresentavam despacho/portaria referentes a doenças crónicas como
Lúpus, Alzheimer, Psoríase, entre outros (ANEXO IX – Figura 35). [41]

4.1.6. Conferência do receituário e faturação
Como já foi referido anteriormente, após a validação e processamento da receita
médica esta deve ser revista, datada, assinada e carimbada pelo próprio profissional
que fez a dispensa. Na Farmácia Pipa o Sr. Martins é diariamente responsável por
fazer uma correção secundária de modo a que todos os erros sejam detetados e
corrigidos o mais rapidamente possível, para tentar diminuir o número de receituário
devolvido e evitar possíveis perdas financeiras para a farmácia. A conferência de
receituário foi uma das principais tarefas que me foi dada durante o estágio, de
maneira a que eu pudesse identificar os principais erros feitos pelos outros elementos
da farmácia e para estar mais atenta aos diferentes pormenores aquando da dispensa
de medicamentos.
Assim, constatei que os erros mais usuais incluem: receita fora de validade; falta
de assinatura, data ou carimbo da farmácia; erro no organismo da comparticipação;
medicamento que não foi o prescrito pelo médico (não pertencente ao grupo
homogéneo ou substituição por uma embalagem maior do que a permitida), entre
outros. Quando necessário o utente deve ser rapidamente contactado de forma a
retificar o erro, por exemplo durante o estágio processei uma receita fora de validade
pelo que rapidamente contactei com a utente que se tinha confundido apresentando
no dia seguinte uma nova receita, pelo que a situação se resolveu muito facilmente.
Uma vez conferidas, as receitas são agrupadas e organizadas por organismo, de
acordo com o regime de comparticipação, por série (cada série corresponde a um mês
de faturação) e dentro destes em lotes de 30 receitas (de acordo com o número de
lote e o número da receita indicado no verso desta). O último lote de cada organismo é
o único que poderá não estar completo. Ao longo do mês sempre que um lote é
completo, é impresso o respetivo verbete de identificação do lote no qual deve estar
presente:
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Nome, carimbo e respetivo código ANF da farmácia;



Identificação do lote e série;



Referência ao mês e ano;



Quantidade de receitas do lote;



Valores totais dos PVPs, pago pelos utentes e a pagar pelo organismo
comparticipante.
Até ao último dia de cada mês os lotes devem ser fechados para que se possa

iniciar uma nova série. Assim, no final do mês a faturação é fechada e os lotes são
enviados juntamente com os respetivos verbetes às devidas entidades. O receituário
correspondente ao SNS é enviado para o Centro de Conferência de Faturas (CCF),
sendo que a recolha da faturação está a cargo da Administração Regional de Saúde
(ARS). Em relação aos outros organismos independentes do SNS, o envio é feito para
a ANF que envia o receituário para os respetivos organismos e entrega posteriormente
o valor das comparticipações à farmácia. No final do mês emite-se ainda a relação
resumo de lotes e a fatura mensal. Na relação resumo de lotes de cada organismo
constam os elementos de informação de cada verbete mas referentes a todos os lotes
e é impresso em duplicado sendo uma das cópias enviada para o CCF e a outra para
a contabilidade. A fatura mensal resume os lotes das subdivisões de cada entidade
comparticipante e contém o nome da farmácia e respetivo código ANF; o mês e o ano;
o número da fatura; o organismo de comparticipação; número total de lotes; o valor
total de PVP, o valor pago pelos utentes e o valor a pagar pela entidade
comparticipante. A fatura mensal é impressa em quadruplicado sendo uma das cópias
enviada para a Finafarma, duas para o CCF e a última para a contabilidade. Acontece
que por mais que se confiram as receitas verificam-se sempre algumas
desconformidades, e nesses casos essas mesmas receitas são devolvidas pelo CCF à
farmácia juntamente com uma relação-resumo com o valor das desconformidades e
justificação das mesmas. As receitas cujo valor do erro seja inferior a 0,50 euros não
são envidadas para a farmácia. [33] A farmácia tem um prazo de 60 dias para emitir as
respetivas notas de crédito e envia-las juntamente com a fatura mensal para o CCF.

4.2. FORMAÇÃO CONTÍNUA DE RECURSOS HUMANOS
Na área da farmácia de oficina, tal como em muitas outras, uma formação
contínua é fundamental para adquirir e reforçar conhecimentos relevantes sobre novas
abordagens terapêuticas, produtos, medicamentos e patologias de forma a garantir um
aconselhamento de qualidade e satisfação por parte do utente. Durante o estágio tive
a oportunidade de participar em algumas formações promovidas por determinados
laboratórios, nomeadamente: Medela®, Bioderma®, Phyto®, Isdin® e Forté Pharma®.
Tive ainda a oportunidade de participar num curso creditado pela Ordem dos
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Farmacêuticos sobre Nutrição Infantil e Clínica na ANF. Também me foi possível
participar em dois dos workshops organizados pela farmácia para os clientes, como foi
o caso do workshop sobre a amamentação e sobre a alimentação no primeiro ano de
vida.

4.3. GESTÃO, COMUNICAÇÃO E MARKETING FARMACÊUTICO
No contexto atual de crise o desenvolvimento socioeconómico das farmácias tem
sido posto em causa pelo que, cada vez mais, é necessário adotar novas estratégias e
medidas que permitam enfrentar o mercado e todas as adversidades envolventes.
Apesar da farmácia comunitária ser principalmente um espaço de saúde é importante
não esquecer que esta é também uma atividade comercial que tem de ser
economicamente rentável. Assim, torna-se importante considerar a localização
geográfica da farmácia, o mercado envolvente e o público alvo, de modo a criar planos
de ação que permitam a viabilidade do negócio.
Na minha opinião, a Farmácia Pipa segue um modelo de gestão e
desenvolvimento exemplar visando a fidelização e satisfação por parte dos seus
utentes. O farmacêutico é diariamente confrontado com o impacto ético que existe
entre a atividade comercial e a saúde do doente, sendo necessário tomar várias
decisões tendo em conta o contexto socioeconómico que permitam a rentabilização
financeira da farmácia. O sucesso da Farmácia Pipa está também muito relacionado
com as suas técnicas de marketing e fidelização que promovem diariamente a imagem
da farmácia. A Farmácia Pipa provém de logotipo próprio e aposta na comunicação
direta com os seus clientes através de uma página no facebook, onde se podem
consultar todas as informações sobre campanhas promocionais, workshops e eventos
que decorrem na farmácia e, neste momento, o seu sítio eletrónico na internet já se
encontra em construção. A farmácia dispõe de um cartão de fidelização, ou seja, os
clientes da Farmácia Pipa beneficiam de um sistema de acumulação de pontos o que
leva à oferta de vales. Para além disso, os clientes da farmácia recebem todas as
informações promocionais semanais por emails ou por mensagem telefónica e no seu
aniversário recebem como lembrança um mini facial com a responsável pela
cosmetologia. Para além disto, o logótipo está presente em todos os sacos da
farmácia, assim como nos boletins entregues aquando da determinação de
parâmetros e no carro de serviço ao domicílio. Todas as semanas a Farmácia Pipa
atrai os seus clientes com excelentes campanhas promocionais nas mais diversas
marcas, o que para além de fidelizar a farmácia contribui para uma elevada fonte de
lucro.
Durante o estágio tive a oportunidade de estar presente numa Soireé Caudalie
realizada no aniversário da farmácia, pelo que através do ANEXO X – Figura 36
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podemos ver o seu impacto ao nível das vendas relativamente ao resto do ano. Nesse
mês as vendas triplicaram relativamente aos outros meses o que permitiu também a
atração de novos clientes. Outro exemplo bastante significativo, no qual participei de
forma ativa, foi a quinzena em Setembro dedicada ao bebé, na qual as marcas
Uriage®, Klorane® e Mustela® ofereciam o terceiro produto na compra de dois
produtos dessa mesma marca e as marcas Chicco® e Nuk® ofereciam um desconto
de 20% em qualquer produto da marca. Através do ANEXO X – Figura 37 podemos
observar a notável diferença no número de vendas de cada uma dessas marcas
relativamente ao mês homólogo do ano anterior. Isto mostra-nos que realmente é
importante inovar e direcionar a farmácia para outras fontes lucrativas para além da
dispensa de medicamentos de modo a promover a sua sustentabilidade. É importante
que os colaboradores conheçam os clientes habituais da farmácia, assim como os
seus gostos e preferências de modo a possam adequar as várias técnicas de venda. A
satisfação do cliente é essencial para garantir que ele volte à farmácia e que influencie
novos clientes, pelo que a farmácia elaborou um inquérito de satisfação de forma a
estudar a perspetiva do cliente, melhorar determinados aspetos e a ir de encontro com
as expectativas destes (ANEXO X – Figura 38).
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CONCLUSÃO
Após estes seis meses de trabalho e dedicação na Farmácia Pipa sinto que
cumpri os meus principais objetivos, superei as minhas expectativas, adquiri inúmeras
competências e consolidei outras. Este estágio foi sem dúvida uma experiência única,
especial e um complemento importante ao percurso acadêmico. Nos primeiros dois
meses de estágio comecei a interagir com todos os meus colegas e apercebi-me de
que o trabalho feito nos "bastidores" da farmácia tem um papel fundamental para o
bom funcionamento desta. As atividades de receção, conferência, armazenamento e
devolução de encomendas ocuparam uma grande parte das minhas tarefas na
Farmácia Pipa e revelaram-se extremamente importantes uma vez que me
proporcionaram um contato mais próximo com todo o tipo de medicamentos e
produtos de saúde. Uma outra parte também muito gratificante do estágio foi a
interação com os utentes pela forma como confiam no nosso trabalho e pela
satisfação

transmitida

pelos

mesmos

após

o

aconselhamento.

Além

dos

conhecimentos científicos adquiridos foi-me cultivado um espírito de trabalho em
equipa baseado na humildade e no constante diálogo e entreajuda de forma a
solucionar as mais diversas situações de forma sensata e responsável. O sentimento
inicial de insegurança e o receio de não saber como agir nas mais diversas situações
foi gradualmente ultrapassado com a ajuda de toda a equipa que sempre se mostrou
completamente disponível para me ajudar nas mais diversas situações. A interação
diária com os elementos da equipa e com os utentes proporcionou-me um enorme
desenvolvimento a nível comunicativo, social e humano. Todos os dias na Farmácia
Pipa exigiram de mim uma constante procura de conhecimentos, uma elevada
capacidade de comunicação e um grande sentido de responsabilidade. Por fim, apesar
de ter aprendido e crescido muito ao longo destes meses reconheço que o
conhecimento não tem fim e que a formação é um desafio evolutivo para toda a vida.
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ANEXOS
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Anexo III – Zona interior da Farmácia Pipa.
Anexo IV – Visualizações do Sifarma 2000 e outros documentos.
Anexo V – Serviços prestados na farmácia.
Anexo VI – Medicamentos manipulados.
Anexo VII – Produtos de dermofarmácia, cosmética e higiene.
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Anexo IX – Dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica.
Anexo X – Gestão farmacêutica.
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Anexo I – Equipa de profissionais da Farmácia Pipa.

Figura 1 – Equipa da Farmácia Pipa.

Anexo II – Zona exterior da Farmácia Pipa.

Figura 2 – Zona exterior da Farmácia Pipa.

Anexo III – Zona interior da Farmácia Pipa.
Legenda:
1 – Área de atendimento ao público;
2 – Área de receção e processamento de
encomendas;
3 – Laboratório e armazém de matérias-primas;
4 – Gabinete da direção técnica;
5 – Área técnica de informática;
6 – Instalações sanitárias;
7/8 – Gabinetes de prestação de serviços;
9 – Quarto de descanso dos colaboradores;
10– Balcões de atendimento;
11 – Porta principal;
12 – Porta secundária (atendimento noturno e
entrada de fornecedores).
Expositores
Robot
Deslizantes

Figura 3 – Esboço do piso inferior da Farmácia.
Pipa.
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Figura 4 – Máquina dispensadora de senhas.

Figura 5 – Área de atendimento ao público.

Figura 6 – Beauty point.

Figura 7 – Zona dedicada à puericultura.

Figura 8 – Back office.

Figura 10 – Deslizantes de armazenamento.

Figura 9 – Robot.

Figura 11 – Laboratório e biblioteca.
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Figura 12 – Gabinete 1: determinação de
parâmetros.

Figura 13 – Gabinete 2: prestação de
serviços.

Anexo IV – Visualizações do Sifarma 2000 e outros documentos.

Figura 14 – Ficha de produto.

Figura 15 – Contagem física.
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Figura 16 – Fatura de encomenda à OCP.

Figura 17 – Receção de encomendas.

Anexo V – Serviços prestados na farmácia.

Figura 18 – Prevalência da HTA
em Portugal.

Figura 19 – Valores de diagnóstico da HTA.
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Figura 20 – Contentor da Valormed.

Figura 21 – Automóvel de entrega de
medicamentos ao domicílio.

Anexo VI – Medicamentos manipulados.

Figura 22 – Ficha parcial de preparação de um medicamento manipulado.
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Figura 23 – Ficha de cálculo do preço de um medicamento manipulado.

Figura 24 – Modelo do rótulo de um medicamento manipulado.
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Anexo VII – Produtos de dermofarmácia, cosmética e higiene.

Principais linhas de cosméticos da Farmácia Pipa usadas na couperose:
 Lierac® Prescription - Peles sensíveis e com couperose;
 La Roche Posay® - Toleriane;
 Avéne® - Antirougers;
 Uriage® - Roseliane;
 Darphin® - Intral;
 Bioderma® - Sensibio.
Figura 25 – Cuidados dermocosméticos em pele com couperose.

Principais linhas de cosméticos da Farmácia Pipa usadas na hiperpigmentação:
 Lierac® Prescription - Manchas castanhas;
 La Roche Posay® - Mela-D;
 Avéne® - D-pigment;
 Uriage® - Depiderm;
 Darphin® - Melaperfect;
 Bioderma® - White Objective;
 Noviderm® - Melatrio;
 Filorga® - Pigment-Perfect;
 Eucerin® - Even Brighter.
Figura 26 – Cuidados dermocosméticos na pele hiperpigmentada.
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A pele oleosa/acneica requere cuidados específicos e um cuidado redobrado com a higiene:

1

Limpeza

A higiene diária da pele oleosa ou acneica deve ser feita com um
gel ou uma solução micelar, dependendo da preferência pessoal
de cada um, desde que contenham na sua formulação agentes
que removam a oleosidade da pele, diminuam a secreção de
sebo e acalmem a irritação. A limpeza da pele deve ser realizada
de forma sensata, pois a lavagem em excesso pode provocar
sensibilização ou mesmo efeito “rebote” (com maior produção
de gordura pela pele). Com este gesto diário previne-se a
formação de pontos negros e microquistos, pelo que a pele fica
mais purificada e matificada. É fundamental demonstrar ao
utente que este é o passo mais importante da sua higiene diária.

A exfoliação é um passo que complementa a limpeza mas que só
deve ser feita 1 a 2 vezes por semana. Os exfoliantes são
constituídos por micropartículas, reforçadas por poderosos
ingredientes ativos queratoreguladores, exercendo uma ação
mecânica sobre as imperfeições o que favorece a eliminação de
impurezas e estimula a renovação celular. Deve ser explicado ao
utente que a exfoliação não pode ser feita sobre borbulhas
inflamadas sob pena de piorar a situação.

3

Hidratação

Exfoliação

2

No caso das peles oleosas/acneicas devem ser aconselhados
hidratantes em loção, emulsão ou gel-creme, pois têm textura
mais leve e suave do que os cremes concentrados. Estes
produtos têm uma ação sebocorretora, o que diminui a
formação de microquistos e pontos negros; uma ação
seboreguladora, o que regula a secreção sebácea; e uma ação
queratoreguladora, o que acelera a regeneração celular. Devido
às agressões externas (clima frio e seco) ou a tratamentos
específicos para acne com ácidos ou isotretinoína oral, a pele
oleosa/acneica pode desidratar, pelo que nesses casos é
indispensável o uso de um hidratante mais nutritivo.

A proteção solar deve ser sempre aconselhada no caso de uma
pele oleosa/acneica para proteger das radiações solares e
prevenir a formação de cicatrizes. Deve ser aconselhado um
protetor fluído característico para este tipo de pele.

Fotoproteção

4

Principais linhas de cosméticos da Farmácia Pipa usadas na pele oleosa/acneica:
 Lierac® Prescription - Peles com imperfeições adulto;
 La Roche Posay® - Effaclar;
 Avéne® - Cleanance;
 Uriage® - Hyséac;
 Bioderma® - Sebium;
 Noviderm® - Boréade;
 Eucerin® - DermoPURIFYER;
 Vichy® - Normaderm.
Figura 27 – Cuidados dermocosméticos para peles oleosas/acneicas.
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Anexo VIII – Produtos de puericultura.

Figura 28 – Capa do livro publicado em 2013 pela diretora técnica.

Anexo IX – Dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica.

Figura 29 – Receita eletrónica.

[30]
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Figura 30 – Receita eletrónica renovável.

Figura 31 – Receita manual.

[30]

[30]
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Figura 32 – Receita manual renovável.

[30]

Análise e validação de uma receita médica por um farmacêutico
Identificação do utente
Nome e número do organismo de
comparticipação.
Identificação do organismo
Exemplo: SNS com letra R - no caso dos
pensionistas.
Verificação da existência de algum despacho ou
Exemplo: Despacho nº 10910/2009 - no caso
portaria
de infertilidade.
Validade da receita
Identificação do médico prescritor

Assinatura do médico e vinheta eletrónica ou
não codificada.

Identificação do local de prescrição
Receita original sem rasuras ou restrições
Identificação dos medicamentos por DCI, dosagem e forma farmacêutica
Dimensão da embalagem
Identificação do número de embalagens
Interpretação da posologia

Exemplo: 1xd (tomar uma vez por dia), SOS
(sempre que necessário), 1+1+1 (tomar ao
pequeno-almoço, almoço e jantar)

Figura 33 – Itens de análise obrigatória para a validação de uma receita médica por um
[31], [32], [35]
farmacêutico no ato da dispensa de um MSRM.
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Psicotrópicos e
Estupefacientes

Tabelas I, II-B e
II-C

Tabelas III e IV

Registo de
Entradas
Trimestralmente
(Até 15 dias
após o término
de cada
trimestre)

Registo de
saídas
Mensalmente
(Até ao dia 8 do
segundo mês
seguinte)

Mapa de
balanço
Anualmente
(Até dia 31 de
Janeiro do ano
seguinte)

Duplicado de
receitas
Mensalmente
(Até ao dia 8 do
mês seguinte)

Anualmente
(Até dia 31 de
Janeiro do ano
seguinte)

Não se aplica

Anualmente
(Até dia 31 de
Janeiro do ano
seguinte)

Não se aplica

Figura 34 – Requisitos de envio obrigatório ao INFARMED.

[31], [32], [36]
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Patologia

Diploma circular

Especialidades
farmacêuticas
Todos os
Medicamentos.

Comparticipações

Prescrição

Paramiloidose

Despacho nº
4521/2001, de 31
de
Janeiro.

Comparticipados
a 100%.

Referência ao
Despacho nº
4521/2001.

Lúpus, hemofilia,
hemoglobinopatias

Despacho nº
11387-A/2003, de
23 de
Maio.

Medicamentos
Comparticipados.

Comparticipados
a 100%.

Referência ao
Despacho nº
11387-A/2003.

Doença de
Alzheimer

Despacho nº
13020/2011, de
20 de
Setembro.

Medicamentos
descritos no
diploma.

Comparticipados
a 37%, quando
prescrito por
neurologistas
ou psiquiatras.

Referência ao
Despacho nº
13020/2011.

Psicose maníacodepressiva

Despacho nº
21094/99, de 14
de
Setembro.

Priadel
(carbonato de
lítio)

Comparticipados
a 100%., prescrito
por neurologistas
ou psiquiatras.

Referência ao
Despacho nº
21094/99.

Doença
inflamatória
intestinal

Despacho nº
1234/2007, de 29
de
Dezembro.

Medicamentos
descritos no
diploma.

Referência ao
Despacho nº
1234/2007.

Artrite reumatoide
ou espondilite
anquilosante

Despacho
nº14123/2009,
de 12
de Junho.

Medicamentos
descritos no
diploma.

Comparticipados
a 90%, quando
prescrito por
médicos
especialistas.
Comparticipados
a 69%.

Dor crónica não
oncológica
moderada a forte

Despacho
nº10280/2008,
de 11
de Março.

Medicamentos
descritos no
diploma.

Comparticipados
a 90%.

Referência ao
Despacho
nº10280/2008.

Procriação
medicamente
assistida

Despacho
nº10910/2009,
de 22
de Abril.

Medicamentos
descritos no
diploma.

Comparticipados
a 69%.

Referência ao
Despacho
nº10910/2009.

Lei nº 6/2010, de
7 de
Maio.

Medicamentos
descritos no
diploma

Comparticipados
a 90%.

Referência à
Lei nº 6/2010.

Psoríase

Figura 35 – Regimes especiais de comparticipação de medicamentos.

Referência ao
Despacho nº
14123/2009.

[41]
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Anexo X – Gestão farmacêutica.

®

Figura 36 – Gráfico relativo ao número de vendas de produtos Caudalie no ano de 2013.

Figura 37 – Gráfico relativo ao número de vendas de produtos de puericultura das
®
®
®
®
marcas: NUK , Chicco , Klorane e Uriage .
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Figura 38 – Inquérito de satisfação aos utentes da Farmácia Pipa.
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