
O serviço prestado pelas farmácias e pelos farmacêuticos merece elevada consideração  
dos  consumidores. Mas continuam a vender-se medicamentos sujeitos a receita médica  

sem a respetiva prescrição e boa parte dos inquiridos teve de esperar mais de 24 horas  
por um medicamento que estava esgotado na farmácia

Quase sempre próxima, acessível  
e sem listas de espera, a farmácia 
é a tábua de salvação para muitos 

doentes em situações menos graves.  
Só os farmacêuticos ou técnicos 
superiores de farmácia podem atender 
nestes estabelecimentos e a sua atividade 
está limitada por lei. O nosso inquérito  
a 1345 portugueses mostra que estes são 
os primeiros profissionais consultados 
por 78% dos inquiridos quando surge  
um problema menor de saúde, como  
uma dor de cabeça, azia ou constipação.
Cerca de metade dos que têm 
dificuldades com medicamentos (não 
saber como tomar, efeitos secundários, 
indicações, etc.) segue o mesmo caminho, 
porque o farmacêutico é um grande 
conhecedor na matéria. Um terço prefere 
a farmácia a outra unidade de saúde,  

utentes satisfeitos 
sugerem melhorias

farmácias

Local de 
venda
INFORMAÇÃO 
ACESSÓRIA

Um terço vai à 
farmácia com 
intuito único de 
obter informação.

>

1345 respostas 
no nosso estudo

Entre setembro e novembro de 2014, 
enviámos um questionário pelo correio a 
uma amostra da população portuguesa 
aleatória e estratificada por sexo, grupos 
etários (entre os 18 e os 74 anos), 
regiões NUTS II e nível educacional. 
Objetivo: saber se estavam satisfeitos 
com os serviços das farmácias, se tinham 
dificuldades em obter medicamentos e 
conhecer eventuais sugestões de melhoria. 
No total, recebemos 1345 questionários 
devidamente preenchidos. Os inquiridos 
responderam anonimamente, por convite 
único e sem carta de insistência.

por não ter de esperar. 
Quase metade dos inquiridos frequenta 
estes estabelecimentos, pelo menos, uma 
vez por mês para adquirir fármacos, e 
54%, no mínimo, fê-lo uma vez no último 
ano, para obter outro género de produtos. 
O acesso a serviços, como medir o nível 
de açúcar ou de colesterol no sangue, 
vacinar-se ou pesar-se, também não é 
marginal: quatro em cada 10 inquiridos 
fizeram-no no ano anterior ao estudo. 
Menos comum é a visita à farmácia  
com o intuito único de obter informação: 
só um terço dos inquiridos o fez.

Esgotado ou sem receita
Apesar de especializadas na venda de 
medicamentos, as farmácias nem sempre 
têm o que os consumidores procuram. 
Quatro em cada dez inquiridos revelaram 
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Razões para escolher a farmácia

O que o consumidor  
espera do farmacêutico

Simpatia dos funcionários 40%

Recomendações sobre problemas de saúde menores 85%

Proximidade 77%

Conselhos sobre medicamentos 87%

Conheço os farmacêuticos 38%

Informação sobre medicamentos equivalentes 80%

Dão-me as informações de que preciso 31%

Ajuda na seleção de fármacos de venda livre 69%

Rapidez do serviço 22%

Poder alterar o medicamento prescrito pelo médico 61%

Horário 21%

Verificação da receita médica 60%

Compra de medicamentos sujeitos  
a receita médica sem prescrição

45% 
Nunca tentaram

3% 
Tentaram, mas não 

conseguiram

38% 
Compraram,  

mas o farmacêutico 
conhecia a situação 

de saúde

14% 
Compraram sem 

ser conhecida  
a situação  
de saúde

69% 
dos inquiridos

GOSTARIAM QUE A FARMÁCIA TIVESSE  
UM ESPAÇO RESERVADO  

PARA QUESTÕES PRIVADAS
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ter desistido de comprar um fármaco  
no último ano por não o haver na 
farmácia. Metade indicou ter esperado 
mais de 24 horas pela sua chegada  
ao balcão e a mesma proporção afirmou 
ter sido obrigada a percorrer vários 
estabelecimentos à procura.  
Há um ano, o Observatório Português 

de Sistemas de Saúde já tinha levantado 
esta questão, com base num estudo de 
2013, referindo que as falhas afetavam 
sobretudo medicamentos para doentes 
crónicos, com problemas endócrinos, 
cardiovasculares ou respiratórios.  
O Infarmed – Autoridade Nacional  
do Medicamento e Produtos de Saúde, 

entidade responsável pelo controlo  
dos medicamentos em Portugal, também 
revela preocupação com o assunto, 
prevendo um endereço eletrónico  
para os utentes denunciarem as faltas 
(falta.medicamento@infarmed.pt).
Se, nalguns casos, as farmácias não têm 
medicamentos para venda imediata, 

44%  
dos inquiridos
REVELAM QUE O FARMACÊUTICO  
NÃO SUGERIU UM MEDICAMENTO  
EQUIVALENTE MAIS BARATO

O que agradou

O que não agradou

Simplicidade da linguagem e competência técnica 93%

Tratamento personalizado 24%

Simpatia dos funcionários 93%

Preço de produtos (não medicamentos) 36%

Atenção às necessidades dos consumidores 93%

Tempo de espera para ser atendido 20%

Informação sobre medicamentos não sujeitos a receita médica 89%

Disponibilidade dos medicametos 19%

Dificuldades no acesso a medicamentos

52% 
Não havia. 

Esperaram mais  
de 24 horas 

44% 
Desistiram de 

comprar por não 
haver em stock 

39% 
Deixaram de 

comprar por não 
os poderem pagar 

36% 
Não compraram 

por vergonha  

>
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39% dos inquiridos 
não compraram 
medicamentos  
por não os 
poderem pagar

Como melhorar  
o serviço  
das farmácias?
Sete em cada 10 inquiridos gostariam 
de poder comprar comprimidos 
à unidade e de ter acesso direto às 
prateleiras dos medicamentos não sujeitos 
a receita médica. A lei não o permite,  
por questões de segurança: pretende-se 
que haja assistência na venda.

69% dos inquiridos pedem um local 
mais "recatado" para poderem discutir 
com o farmacêutico assuntos privados. 
Provavelmente, se este local existisse, 
menos utentes deixariam de comprar 
medicamentos por vergonha, como 
sucedeu, nos últimos 12 meses, a 36% 
dos que participaram no nosso estudo.  

Um sistema de entrega de 
medicamentos ao domicílio em caso 
de urgência é outro desejo dos utentes. 
Apesar de não estar generalizado, 
o serviço de entrega ao domicílio é 
disponibilizado por algumas farmácias. 
Consulte a lista na página do Infarmed 
(www.infarmed.pt) ou pergunte se existe 
na que costuma frequentar.

A maioria dos inquiridos defende ainda 
um sistema de renovação automático 
de prescrições médicas. Por exemplo, 
no caso dos doentes crónicos, as 
prescrições seriam renovadas de forma 
automática e a informação enviada para  
a farmácia indicada pelo paciente, para se 
fazer a reserva dos medicamentos.

Decisões 
acertadas
PRODUTOS 

Quem compra 
cosméticos e 
outros produtos 
na farmácia quer 
garantir conselho 
do farmacêutico.

noutros dispensam-nos à margem da 
lei: 14% dos inquiridos afirmaram ter 
comprado fármacos sujeitos a receita 
médica sem apresentar a respetiva 
prescrição e em locais onde não os 
conheciam. Entre os nomes indicados no 
inquérito, destacam-se os ansiolíticos e 
os anti-hipertensivos. Em 21 casos (2% 
da amostra), os inquiridos conseguiram 
comprar antibióticos sem prescrição. 
Os ansiolíticos, em particular as 
benzodiazepinas, devem ser tomados 
com precaução, por curtos períodos e 
sempre com acompanhamento médico, 
dado o risco de habituação. 
Já o consumo abusivo de antibióticos, 
e em situações para que não estão 
indicados, tem contribuído para o 
aparecimento de bactérias resistentes 
àqueles medicamentos, dificultando o 
tratamento das infeções. Os antibióticos 
devem ser vendidos apenas com receita 
médica.

Muito satisfeitos
Facilitar o acesso aos fármacos 
certamente contribui para a boa  
imagem do farmacêutico junto  
dos utentes. Apesar de um quinto  
dos inquiridos considerar que a vertente 
de negócio prevalece sobre a defesa das 
necessidades e interesses do consumidor, 
a satisfação com o desempenho  
deste profissional é elevada.
O uso de linguagem acessível  
e a preocupação em garantir que  
o utente percebeu a forma de tomar  
o medicamento mereceram a aprovação 
da maioria dos inquiridos. Entre os 
aspetos menos positivos, destaca-se  
o facto de o farmacêutico não pedir  
ou dar informações espontâneas sobre 
o problema de saúde do utente (22% 
dos inquiridos) e a falta de privacidade 
no atendimento, manifestada por 
um quinto. Sensivelmente a mesma 
percentagem revelou que nem sempre 
os medicamentos “de venda livre” 
recomendados pelo farmacêutico  
são a melhor opção. Seis em cada  
10 consideram que o farmacêutico 
deveria ter acesso a informação  

de saúde do paciente, através de um 
cartão eletrónico, de modo a ajudá-lo  
a tomar as melhores decisões. 
Os serviços prestados pelas farmácias,  
no geral, também são do agrado de 
quem as frequenta. Mais de 90% dizem- 
-se satisfeitos ou muito satisfeitos com  
a simpatia dos funcionários, a facilidade 
em obter informação sobre saúde  
e medicamentos, a simplicidade da 
linguagem utilizada e a competência 
técnica demonstrada. O mesmo acontece 
em relação ao aspeto da farmácia,  
ao nível da limpeza e organização,  
e à qualidade de outros serviços, como  
a medição da tensão arterial, do 
peso e a vacinação. Já o preço dos 
produtos que não são medicamentos, 
vendidos na farmácia, é considerado 
demasiado elevado para 36% dos 
inquiridos. Aliás, 16% afirmaram que 
estes estabelecimentos só deveriam 
comercializar medicamentos.
Para um quarto dos inquiridos, o 
atendimento não é suficientemente 
personalizado e um quinto manifestou 
insatisfação com o tempo de espera  
e a ausência de certos medicamentos. 
A inexistência de uma farmácia na área 
de residência é um problema para 18% 
dos portugueses que nos responderam. 
Pela sua proximidade e acessibilidade, 
os profissionais que trabalham nestes 
estabelecimentos podem ser ótimos 
parceiros dos consumidores na gestão 
da sua saúde. Neste sentido, a venda de 
produtos de cosmética e de higiene é 
justificável para garantir a viabilidade 
económica. O mesmo não se aplica, 
contudo, à recomendação de produtos 
e dispositivos cuja eficácia não está 
comprovada, como os homeopáticos. 
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