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LISBOA 



Serviços Farmacêuticos em Portugal 

• Regime jurídico das farmácias de oficina consagra a possibilidade de as 

farmácias prestarem serviços farmacêuticos 
 [Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto] 

 

• As farmácias podem prestar serviços farmacêuticos de promoção da 

saúde e do bem-estar dos utentes, nos termos a definir pela portaria 

do membro do Governo responsável pela área da saúde 
 [alteração introduzida pelo Decreto-Lei n.º 171/2012, de 1 de Agosto] 

 



Portaria nº 1429/2007 

‘As farmácias foram evoluindo na prestação de serviços de saúde 

e, de meros locais de venda de medicamentos, bem como da 

produção de medicamentos manipulados para uso humano e 

veterinário, transformaram–se em importantes espaços de saúde, 

reconhecidos pelos utentes.’ 

PRODUTO SERVIÇOS 



a)  Apoio domiciliário 

b)  Administração de primeiros socorros 

c)  Administração de medicamentos 

d)  Utilização de meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica 

e)  Administração de vacinas não incluídas no 
Plano Nacional de Vacinação 

f)  Programas de cuidados farmacêuticos 

g)  Campanhas de informação 

h)  Colaboração em programas de educação para a saúde 
 

Serviços farmacêuticos que podem ser prestados 
pelas farmácias portuguesas  [Portaria nº 1429/2007] 



Serviços Farmacêuticos prestados nas farmácias 
a) Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde 

b) Programas de cuidados farmacêuticos ex. Autovigilância da Diabetes, Adesão à terapêutica, 
            Cessação tabágica, Asma, DPOC 

c) Monitorização de parâmetros bioquímicos ex. Glucose, Colesterol, Teste de Gravidez 

d) Monitorização de parâmetros biofísicos ex. Pressão Arterial, IMC 

e) Preparação de tomas individualizadas de medicamentos 

f) Campanhas de educação para a saúde ex. Saúde oral, Factores de risco cardiovascular 

g) Recolha de resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso VALORMED 

h) Programa de troca de seringas 

i) Point-of-care ex. Avaliação do Risco Cardiovascular, HIV  

j) Primeiros Socorros 

k) Administração de terapêutica de substituição opiácea ex. Metadona, Buprenorfina, Naltrexona 

l) Administração de medicamentos injectáveis 

 Administração de vacinas não incluídas no plano nacional de vacinação  
ex. Influenza, Hepatite A, Pneumococos 

 Administração de outros medicamentos injectáveis (via SC ou IM)  
ex. Anti-inflamatórios, Relaxantes musculares 

 

 



Quem é o Responsável? 
 Farmacêutico director técnico da farmácia de 

oficina 
 

Quem executa? 
 Farmacêuticos 

(com formação complementar específica, 
reconhecida pela Ordem dos Farmacêuticos) 

 Enfermeiros 
(exclusiva e especificamente contratados 
para o efeito) 

 

Administração de vacinas não incluídas  
no Plano Nacional de Vacinação 

Estado delegou na OF 
o processo de 

reconhecimento da 
competência 



Formação em Vacinação – OF 
 

 Técnica de 
Administração 

Conceitos 
fundamentais 
de Imunologia 

Administração 
de Vacinas/ 

medicamentos 
injectáveis 

Vacinas/ 
Medicamentos 

Injectáveis 

Legislação e 
Boas Práticas 

Segurança do 
Serviço 

Abordagem 
ao utente 

TEÓRICA 75% 

PRÁTICA 25% 



Certificação 
 

 

Válido por 5 anos, emitido pela Ordem dos Farmacêuticos 

Necessário também Certificado de  
Curso de Suporte Básico de Vida 

Comprovativo da prática de administração de 
vacinas e medicamentos injectáveis durante 5 anos 

Recertificação (após 5 anos): 

Actualização de 
conhecimentos teóricos 





Vacinação na Farmácia 
Registos obrigatórios no acto de administração: 

– Identificação e data do serviço prestado 

– Identificação da vacina / medicamento (nº de lote e via de administração) 

– Identificação do utente (nome / sexo / idade) 

– Identificação do Farmacêutico (quem administrou) 

 

 



Vacinação na Farmácia 
 

 

Dados do utente 
(nome / idade / sexo) 

Identificação do farmacêutico 

Dados do produto (identificação da 
vacina ou medicamento / via de 
administração / dose / lote) 

Identificação e data 
do serviço prestado 

Registo de reacção anafiláctica: 
Se SIM – seguir o procedimento de intervenção farmacêutica 



Vacinas administradas nas farmácias 

• Influenza 
• Pneumococo 
• Rotavírus 
• Varicela 
• Hepatite A 



Vacinação nas Farmácia Portuguesas 
 

 

 
 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

Nº Farmácias participantes 1.588 
(59,5%) 

1.622 
(59,7%) 

1.703 
(61,7%) 

1.785 
(64,8%) 

1.945 
(70,3%) 

% Vacinas administradas por 
farmacêuticos 91,0% 92,2% 92,0% 93,5% 98,9% 

% Vacinas gripe administradas 
em farmácias (face ao total) 36,4% 49,7% 44,2% 49,0% 38,0% 

% Pessoas vacinadas  nas 
farmácias com idade ≥ 65 anos 50,4% 49,7% 45,0% 43,3% 20,5% 

Fonte:  CEFAR, Centro de Estudos e Avaliação em Saúde da ANF 

Administração gratuita, sem receita, nos serviços públicos a pessoas com ≥ 65 anos 



Campanha de vacinação contra a gripe – 2014/15 



PROFISSÃO EUROPA % PORTUGAL % 
Bombeiros 92 75 
Pilotos de aviação 88 75 
Farmacêuticos 85 73 
Enfermeiros 84 71 
Médicos 82 70 
Professores 76 63 
Agricultores 75 61 
Policias 62 50 
Meteorologistas 57 49 
Taxistas 47 31 
Judges 47 23 
Padres 46 36 
Advogados 43 16 
Agentes de viagens 37 23 
Consultores financeiros 29 16 
Jornalistas 27 22 
Líderes sindicais 24 13 
Futebolistas 19 12 
Vendedores de automóveis 15 7 
Políticos 8 3 

Profissões de confiança 

Fonte: 
Trusted Brand 2010, 
Reader’s Digest 



Muito obrigado 
Muchas gracias 

 
 
 
mauricio.barbosa@ff.up.pt 
 
www.ordemfarmaceuticos.pt 
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