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ANO LETIVO DE 2017-2018 

 
CURSO DE MESTRADO CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS (ciclo integrado) 

 

 Unidade curricular:  

Prática de Farmácia I 

Curricular Unit: 

 Pharmacy Practice 1 

 

 

 

Docente responsável (preencher o nome completo): 

Responsible teacher (fill in the fullname):  

Áurea Rosa Nunes Pereira Lima 

 

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 caracteres): 

 Deve o aluno aproximar-se à realidade do trabalho em farmácia comunitária, ficar sensibizado para o papel 

do farmacêutico centrado no medicamento e/ou outros produtos de saúde, e às funções a ele inerentes,os 

quais serão trabalhados em ambiente virtual. O aluno deve ser capaz de: fazer cumprir o código deontológico, 

o conjunto de princípios que o regem e que fundamentam o seu papel e responsabilidade profissional; 

conhecer o enquadramento legal da farmácia portuguesa e dos setores com ela relacionados, intervenientes 

nas várias fases do ciclo do medicamento, além das boas práticas previstas para a farmácia e para a 

distribuição de medicamentos. Saber enquadrar o farmacêutico na farmácia e perceber a logística para com 

os sistemas de saúde, a política macroeconómica, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 

Saúde,I.P. e o Ministério da Saúde. Estar apto para transitar do “trabalho virtual” para o “trabalho real”, no que 

respeita às tarefas de “back-office.   

Objectives of the curricular unit and competences to be developed 

The student should get closer to the community pharmacy work reality, be sensitive to the 

central role played by the pharmacist in dispensing medicine and/or other health products, and 

understand its functions, aspects of which will be trained in a virtual environment. The student 

must be able to: enforce the pharmacist code of ethics and conduct, and the set of principles that 

govern it; to justify its role and professional responsibility; to know the legal framework of 

Portuguese pharmacy and related sectors; involved in various stages of drug cycle, as well as best 

practices provided by the pharmacy and distributors. Morevoer, understand the framework of 

the pharmacy and realize the logistics with the health system and the macroeconomic policy 

approved by INFARMED and Ministry of Health; be able to move from "virtual work" to the "real  



                                            FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 

IE.131C/00 

Página 2 de 3 

 

 

work "environment, integratiting tasks performed at the community pharmacy "back office". 

 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres): 

1. Ética e Deontologia Farmacêutica 

2. Noções Básicas de Saúde Pública 

3. Boas Práticas de Farmácia  

4. Sistemas Informáticos/Operativos de apoio às atividades diárias da Farmácia centradas no 

medicamento e/ou outros produtos de saúde 

5. Noções básicas de Organização/Gestão em Farmácia Comunitária como Pequena Empresa 

6. Medicamentos e/ou outros Produtos de Saúde no Distribuidor Grossista 

7. Medicamentos e/ou outros Produtos de Saúde na Farmácia Comunitária 

8. Técnicas de “Marketing” e “Merchandising” 

9. Modelos de Prescrição Médica 

10. Processamento do Receiturário Médico 

Utilização de “farmácia virtual” para simulação de casos da atividade diária da farmácia comunitária face a 

diversos itens incluídos nos conteúdos programáticos apresentados, centrados no medicamentos e/ou 

outros produtos de saúde. 

Syllabus 

1. Deontology and Pharmaceutical Ethics 

2. Basic Aspects of Public Health 

3.Good Pharmacy Practices 

4. Computer networks and operating systems as support to the daily activities of pharmacy-

centered medicine and/or other health products 

5.Basics on Organization/Management of a Community Pharmacy as a Small Business model 

6.Medicines and/or other Health Products at the Wholesale Distributor 

7.Medicines and/or other Health Products at the Community Pharmacy 

8."Marketing" and "Merchandising" Techniques  

9. Drugs Prescription Models 

10. Prescriptions Processing 

Use of "virtual pharmacy" to simulate daily cases that can occur at community pharmacy. 

Integration of the several items included in the syllabus presented, focusing on medicines/drugs 

and/or other health products. 

 

Referências bibliográficas (bibliography) 
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Ordem dos Farmacêuticos, Associação Nacional das Farmácias. Boas Práticas de Farmácia – Manual 

Objetivos de Qualidade 2001. Lisboa: Ordem dos Farmacêuticos, 2001. 

Circulares Técnico-Legislativas Institucionais, Legislação e Manuais de apoio ao exercício da actividade 

farmacêutica, publicações atualizadas. 

Manual de Sistemas Operativos aplicados à Farmácia Comunitária, Glintt. 

 

O regente: (data e nome completo): 


