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3. INTRODUÇÃO 

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, da Faculdade de Farmácia 

da Universidade do Porto, inclui no final do plano de estudos um estágio que faculta 

aos alunos um primeiro contacto com a realidade profissional. Este permite aos 

estudantes aplicar na prática os conhecimentos adquiridos durante o curso. O estágio 

na farmácia comunitária possibilita a aquisição de conhecimentos práticos e dá às 

entidades empregadoras uma maior confiança na experiência e conhecimentos dos            

recém-formados. 

 O meu estágio, em farmácia comunitária, decorreu na Farmácia Central de 

Valbom durante 6 meses, entre fevereiro e agosto, sob a orientação da Diretora 

Técnica, Dra. Maria Manuela Ferreira da Silva. Durante o estágio, em concordância 

com a minha orientadora, tive um horário das 9:00 às 12:30 e das 14:00 às 17:30, de 

segunda a sexta-feira, sendo este esporadicamente alterado de maneira a poder 

entrar em contacto com atividades e realidades doutros períodos de trabalho. Tive, por 

exemplo, oportunidade de estagiar durante o fim de semana, em que a farmácia 

estava em serviço permanente, entrando, assim, em contacto com utentes com 

necessidades e características diferentes dos habituais. 

Este estágio para além de me permitir aplicar os meus conhecimentos, 

proporcionou-me a adquisição de novos saberes e faculdades que irão ser importantes 

na minha carreira profissional. Durante o estágio realizei, com a ajuda da minha 

orientadora, todas as diferentes atividades inerentes a um farmacêutico numa farmácia 

comunitária.  

 Este relatório visa expor as diversas atividades, faculdades e experiências que 

adquiri no decurso deste estágio. 
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4. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL DA 

FARMÁCIA 

4.1. Espaço físico, instalações e equipamentos 

A Farmácia Central de Valbom encontra-se na Rua Dr. Joaquim Manuel da 

Costa, na freguesia de Valbom, no concelho de Gondomar. Está localizada numa rua 

central da freguesia e próxima de algumas instituições relevantes no âmbito da saúde 

local, um centro de Análises Clínicas, o Centro de Saúde de Gondomar-Unidade de 

Saúde Familiar e o Centro Social e Cultural de Valbom. Este último, apresenta parte 

das suas instalações no mesmo edifício que a farmácia onde estagiei. Na mesma rua 

encontramos, também, uma loja de veterinária. 

 Durante a semana a farmácia encontra-se aberta das 9:00 até às 20:00 e ao 

sábado das 9:00 às 13:00. A Farmácia Central de Valbom permanece aberta durante 

24 horas nos dias em que se encontra em serviço permanente. 

No exterior, a farmácia está identificada pela cruz verde, símbolo tradicional 

das farmácias da Associação Nacional de Farmácias (ANF). Em cima da entrada 

principal podemos observar o nome da farmácia assim como identificamos a sua 

proprietária, cujo nome está escrito numa placa, que se encontra no lado direito da 

porta de entrada dos utentes. Para além da entrada principal, que apresenta duas 

portas sucessivas, uma automática e uma manual, podemos identificar duas montras 

gradeadas e uma porta lateral, esta última é utilizada, principalmente, para a entrada 

de encomendas (Anexo I). Na entrada principal existe um postigo, entre as duas 

portas, que é usado para atendimento durante os serviços noturnos de modo a 

garantir a segurança. 

No interior da farmácia estão presentes todos os espaços obrigatórios, 

conforme a deliberação n.º 2473/2007, de 28 Novembro (1), numa farmácia 

comunitária. Assim, temos a sala de atendimento ao público, o armazém, o laboratório, 

as instalações sanitárias e o gabinete de atendimento personalizado. Para além das 

divisões obrigatórias a farmácia possui um gabinete de direção técnica e um quarto 

para os serviços noturnos.  

 Na sala de atendimento ao público (Anexo II) identifica-se três postos de 

atendimento, diversos expositores, uma zona para crianças, um aparelho automático 
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para medição de pressão arterial e Índice de Massa Corporal(IMC) (Anexo III)  e um 

sofá. Nos expositores encontram-se alguns Medicamentos Não Sujeitos a Receita 

Médica (MNSRM) e Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal(PCHC).  Estão 

expostos nesta divisão o nome da diretora técnica da farmácia, o nome da farmácia e 

a informação legal da existência do livro de reclamações. 

A zona de atendimento personalizado é utilizada, preferencialmente, para 

medição da glicémia, colesterol e pressão arterial e para um atendimento mais 

recatado para algum utente que o solicite. 

 Na zona de armazenamento e receção de encomendas está presente um 

computador, para efetuar a receção dos produtos, um frigorífico, para os 

medicamentos que necessitem de temperaturas controladas, e o armário para 

armazenar os mesmos. Os produtos rececionados podem ser encaminhados para o 

armário referido, para os expositores da sala de atendimento, ou guardados no 

armazém nos casos de stock elevado.  

4.2. Recursos Humanos 

 Na Farmácia Central de Valbom a equipa é constituída pelos seguintes 

elementos: 

 Dr.ª Maria Manuela Ferreira da Silva, diretora técnica e proprietária da farmácia 

 Dr. André Silva Ferreira, farmacêutico adjunto 

 Sr. Manuel Francisco Magalhães, ajudante técnico 

 Sr.ª Deolinda Jesus Granja, ajudante técnica 

 Sr.ª Ilda Cristina Couto, ajudante técnica 

 Sr.ª Elisabete Ribeiro, funcionária de limpeza 

Durante os primeiros três meses do meu estágio outro estudante da Faculdade 

de Farmácia do Porto também estagiou na farmácia, Emanuel Martins. 

Ao longo do meu estágio as relações de trabalho foram exemplares, onde 

posso destacar um grande espirito de cooperação, respeito e consideração entre 

todos os colaboradores, criando assim um ambiente acolhedor tanto para os 

funcionários da farmácia como para os seus utentes. Sendo assim, a minha integração 

foi rápida e facilitada por todos, o que contribuiu para um estágio mais fluido e 

enriquecedor. 
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 As diferentes tarefas a desempenhar na farmácia encontravam-se distribuídas 

pelos diversos funcionário de maneira a potenciar o funcionamento da mesma. Assim, 

preferencialmente a receção das encomendas eram efetuadas pela Sr.ª Deolinda  

Granja e Sr.ª Cristina Couto, enquanto o processo de validação de receitas era 

normalmente realizado pelo Sr. Francisco Magalhães.  

5. BIBLIOTECA E FONTES DE INFORMAÇÃO 

 Na farmácia temos acesso a várias fontes de informação que permitem 

satisfazer e esclarecer qualquer incerteza que possa surgir no ato farmacêutico. 

Destaco uma vasta, organizada e diversificada biblioteca, onde posso salientar pela 

sua relevância no âmbito da farmácia comunitária, o Prontuário Terapêutico, o Índice 

Nacional Terapêutico, o Formulário Galénico Português e a Farmacopeia Portuguesa. 

Para além destes existem na farmácia outras publicações: Código de Ética da Ordem 

dos Farmacêuticos; Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos; Direito Farmacêutico; 

Boas Práticas de Farmácia; Circulares técnico – legislativas institucionais; Livro de 

Reclamações; Glossário Farmacêutico Português.  

  Podemos, também, recorrer ao SIFARMA 2000, sistema informático utilizado, 

que apresenta várias informações sobre os produtos à venda na farmácia, 

nomeadamente o Resumo das Características dos Medicamentos (RCM), sendo esta 

a fonte mais rápida que o farmacêutico tem a sua disposição.  

 No decorrer do meu estágio as fontes de informação, para além do SIFARMA 

2000, que utilizei com mais frequência foram o Prontuário Terapêutico e o Índice 

Nacional Terapêutico. 

6. GESTÃO DE STOCK 

 Uma correta gestão de stock numa farmácia é essencial e crucial para o 

funcionamento e rentabilização da mesma. A Farmácia Central de Valbom atualmente 

trabalha diariamente com três fornecedores, nomeadamente com a OCP, a Cooprofar 

e a Alliance Healthcare. É, também, possível uma negociação direta com os 

laboratórios o que é favorável, especialmente, quando se compra em grande escala. O 
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contacto com os laboratórios pode ocorrer por telefone, fax ou através dos seus 

representantes que visitam a farmácia. Os representantes, frequentemente, fazem 

pequenas apresentações, que permitem um rápido e melhor conhecimento de novos 

produtos. A entrega e a encomenda dos medicamentos ocorre várias vezes ao dia o 

que permite um maior controlo no stock evitando ruturas e excessos. Assim, é possível 

a existência de grande variedade de produtos pois a quantidade em stock de cada um 

deles não necessita de ser muito elevada. O SIFARMA permite incluir um valor de 

stock mínimo e máximo, valores estes que devem ser avaliados regularmente. Vários 

fatores podem influenciar o stock de um determinado produto, entre os quais posso 

salientar: o histórico de vendas; condições comerciais proporcionadas; a época do 

ano; a incidência do receituário; e o conhecimento do produto pela população. Assim, 

tendo em conta os dados referidos e utilizando as funcionalidades do SIFARMA é 

possível gerir o stock de maneira racional evitando quebras de stock e perdas por 

défice de escoamento de um produto. 

7. ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTO 

 A realização de uma encomenda é facilitada pelo sistema informático que cria 

automaticamente uma lista de produtos necessários, de acordo com os medicamentos 

vendidos e os valores de stock estabelecidos no sistema para cada produto. Mesmo 

assim, a lista deve ser atentamente analisada para evitar qualquer erro e só depois 

enviada aos diversos fornecedores. Este sistema permite que, mesmo com valores de 

stock baixos, os produtos vendidos estejam constantemente a ser repostos.   

 Para além destas encomendas, automaticamente estabelecidas, por vezes é 

necessário contactar diretamente com a empresa de distribuição para se poder 

confirmar a existência do produto, quando este é novo ou pouco vendido (não tendo, 

por isso stock mínimo estabelecido). Na Farmácia Central Valbom o contacto direto 

com a empresa de distribuição pode ser realizado por telefone, utilizando um “gadget” 

(caso da Cooprofar) ou através do SIFARMA (caso da Alliance Healthcare). Este 

último processo de encomendas permite ao farmacêutico saber se determinado 

medicamento esta disponível na Alliance Healthcare sem ter de abandonar o posto de 

atendimento.   
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7.1. Receção e conferência 

 Quando chega uma encomenda à farmácia é necessário seguir determinados 

procedimentos até se poder guardar o produto no seu respetivo lugar. 

 Em primeiro lugar deve-se conferir o destinatário e o número de caixas. Assim, 

evita-se uma encomenda incompleta ou destinada a outra farmácia. De seguida, é 

necessário introduzir os produtos no sistema informático. Para isso, no SIFARMA 

2000, vai-se ao menu da gestão de encomendas, onde se seleciona a encomenda em 

questão. Abre-se, então, uma janela onde é introduzido, em primeiro lugar, o valor da 

encomenda e de seguida todos os produtos, recorrendo para isso à fatura enviada 

pelo fornecedor (Anexo IV). Neste processo, que pode ocorrer por leitura ótica ou 

através da introdução do nome do produto, deve-se avaliar o estado das embalagens 

e os prazos de validade dos mesmos. O Preço de Venda ao Público (PVP) e o Preço 

de Venda à Farmácia (PVF) devem ser conferidos e alterados conforme a fatura que 

acompanha a encomenda. Por fim, os produtos em falta são encomendados a outro 

fornecedor.  

 Quando a encomenda inclui benzodiazepinas e/ou psicotrópicos o sistema 

informático atribui-lhe um número que deve ser escrito na guia. Neste caso, estas 

guias encontram-se em duplicado e a farmácia tem de devolver, depois de carimbada 

e assinada, uma delas ao armazenista. Este processo permite um maior controlo neste 

grupo de medicamentos. 

 Para os produtos de venda livre é necessário estabelecer e marcar o PVP 

durante a sua receção. Assim o PVP vai ser igual ao PVF acrescentando o Imposto de 

Valor Acrescentado (IVA), que varia consoante o produto, e a margem de lucro da 

farmácia.  

7.2. Armazenamento 

 Um correto armazenamento é de extrema importância pois permite uma maior 

fluidez no atendimento e evita que os prazos de validade caduquem. Na Farmácia 

Central de Valbom os produtos são, em primeiro lugar, agrupados de acordo com a 

sua forma farmacêutica. Cada um dos grupos é organizado da seguinte forma: 

1. Ordem alfabética do nome comercial ou da substância ativa (caso dos 

genéricos); 
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2. Da menor para a maior dosagem; 

3. Do menor para o maior número de unidades em stock; 

4. Respeitando o princípio FEFO ( First expired, First out). 

Nos locais de armazenamento as condições de iluminação, temperatura, 

humidade e ventilação são controladas de modo a seguirem as exigências dos 

medicamentos e dos outros produtos (2). 

No caso de medicamentos que necessitem de refrigeração o seu 

armazenamento deve ser realizado o mais rápido possível, ocorrendo logo após a sua 

introdução no sistema informático. 

7.2.1. Controlo dos prazos de validade 

 O controlo dos prazos de validade é realizado em três momentos diferentes. Na 

receção, o prazo de validade, como já foi referido, deve ser conferido em cada 

embalagem e alterado no sistema se este for mais curto que o apresentado ou caso se 

trate de um produto sem stock no momento. Durante o armazenamento e venda deve-

se seguir o princípio FEFO, isto é, os produtos com menor prazo de validade 

encontram-se, no caso da Farmácia Central de Valbom, à frente de forma a serem 

vendidos em primeiro lugar. Por fim, todos os meses é impressa, preferencialmente no 

dia um, uma listagem dos produtos cujo prazo de validade termina nos dois meses 

seguintes. Os produtos em questão são recolhidos para serem devolvidos aos 

armazenistas, para tal, são retirados do sistema informático e é emitida uma nota de 

devolução que irá ser entregue juntamente com os referidos produtos. Este método de 

devolução também ocorre quando são enviados pelos fornecedores produtos que não 

foram pedidos, que apresentam prazo de validade não aceitável ou a sua integridade 

esteja comprometida. Quando a devolução é aceite o fornecedor envia uma nota de 

crédito ou um novo produto. 

8. CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS EXISTENTES NA 

FARMÁCIA, DEFINIÇÕES E QUADRO LEGAL APLICÁVEL 

 A lista de produtos que podem ser comercializados numa farmácia é elevada, 

muto diversificada e está em constante atualização. Estes produtos estão divididos em 
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diversas classes, consoante as suas especificidades, permitindo assim uma 

regulamentação mais eficiente.  

Assim, os medicamentos são classificados, segundo o  Decreto-Lei n.º 

176/2006, artigo 113.º de 30 Agosto (3), em Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

(MSRM) e em Medicamento Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM). Na farmácia, 

também estão disponíveis produtos cosméticos e higiene corporal, produtos naturais, 

suplementos alimentares e produtos para alimentação especial, medicamentos e 

produtos para uso veterinário, produtos fitofarmacêuticos, artigos de puericultura, 

produtos de conforto, dispositivos médicos e produtos homeopáticos (4). 

8.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

Estes medicamentos são de venda exclusiva nas Farmácias e, tal como a 

designação indica, só podem ser dispensados com a apresentação de receita médica 

válida. 

 De acordo com a legislação atual (3) são considerados MSRM todos os 

medicamentos que preenchem uma das seguintes condições: 

 Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou 

indiretamente, mesmo quando usados para fim a que se destinam, caso 

sejam utilizados sem vigilância médica; 

 Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando 

sejam utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins 

diferentes daquele a que se destinam; 

 Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, 

cuja atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; 

 Destinem-se a ser administrados por via parentérica. 

Os MSRM são os produtos mais requisitados pelos utentes, facto que observei na 

Farmácia Central de Valbom. 

8.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

(MNSRM) 

Os MNSRM podem ser vendidos em qualquer local de venda de MNSRM 

autorizado, podendo ser assim comercializados fora das farmácias. Incluem-se nos 
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MNSRM todos os medicamentos que não preencham as condições expressas no 

artigo 114.º do decreto-lei n.º 176/2006 de 30 de Agosto (3), referidas anteriormente. 

8.2.1. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de Dispensa 

Exclusiva em Farmácia (MNSRM-DEF) 

Durante o decurso do meu estágio, mais concretamente em Junho de 2013, foi 

aprovado pelo Governo a criação de uma “terceira classe” de medicamentos. 

Assim, segundo o Artigo 115º do Decreto-Lei n.º 128/2013 de 5 de setembro (5) “o 

INFARMED I.P., pode autorizar a reclassificação de medicamentos sujeitos a receita 

médica em medicamentos não sujeitos a receita dependentes de dispensa exclusiva 

em farmácia”. A criação desta nova classe foi reivindicada por várias entidades, 

nomeadamente pela ordem dos farmacêuticos (6), desde a permissão da venda de 

medicamentos fora das Farmácias. Alguns dos MNSRM requerem acompanhamento e 

aconselhamento por parte de um farmacêutico, pelo que só podem ser dispensados 

de forma segura numa farmácia. 

8.3. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal (PCHC) 

Um produto cosmético é “qualquer substância ou preparação destinada a ser 

posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano,(…),com a 

finalidade de, exclusiva ou principalmente os limpar, perfumar, modificar o seu 

aspecto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais” (7). 

Na Farmácia Central de Valbom os utentes são maioritariamente idosos e de 

classe social baixa, características que não proporcionam uma elevada venda de 

alguns destes produtos. Assim, a Farmácia não apresenta uma grande oferta dos 

PCHC. Para além destes fatores, a sazonalidade e os esforços publicitários de cada 

empresa afetam a solicitação destes produtos, pelo que o seu stock tem de ser 

assiduamente vigiado. 

Durante o decurso do meu estágio os PCHC que mais me solicitaram foram os 

champôs e, já nos últimos meses, com a chegada do verão, os protetores solares. 
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8.4. Medicamento manipulado 

 “Qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob 

a responsabilidade de um farmacêutico” (8) é considerado um medicamento 

manipulado. 

 A fórmula magistral é “o medicamento preparado em farmácia de oficina ou nos 

serviços farmacêuticos hospitalares segundo receita médica que especifica o doente a 

quem o medicamento se destina” (8).  

O preparado oficinal é “qualquer medicamento preparado segundo as 

indicações compendiais, de uma farmacopeia ou de um formulário, em farmácia de 

oficina ou nos serviços farmacêuticos hospitalares, destinado a ser dispensado 

diretamente aos doentes assistidos por essa farmácia ou serviço” (8) 

 As matérias-primas necessárias, para a preparação de um medicamento 

manipulado, têm de ser adquiridas em grandes quantidades pelo que a sua 

preparação só se torna rentável quando a procura é elevada. Embora a Farmácia 

Central de Valbom apresente todas as condições necessárias à preparação de um 

medicamento manipulado, devido à pouca procura, estes medicamentos são, 

normalmente, encomendados a outra farmácia.  

8.5. Medicamento homeopáticos 

 De acordo com o Estatuto do Medicamento, o Medicamento homeopático é 

“obtido a partir de substâncias denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, 

de acordo com um processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na sua 

falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado membro, e que pode 

conter vários princípios” (3). 

Os medicamentos homeopáticos embora aceites e regulados pelo INFARMED 

ainda apresentam alguma relutância à sua utilização. A utilização destes 

medicamentos em Portugal é muito reduzida e a população de Valbom não é exceção 

pelo que a venda destes medicamentos é praticamente inexistente.  

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária                                Farmácia Central de Valbom 

 
 

José Pedro Silva Página 15 
 

8.6. Suplementos alimentares 

 Os suplementos alimentares, que atualmente são regulamentados e 

fiscalizados pelo Gabinete de Planeamento de Políticas(GPP) do Ministério da 

Agricultura e do Mar, são produtos que se destinam a fornecer um aporte suplementar 

de nutrientes para complementar um regime alimentar normal. Um dos aspetos que os 

diferencia de um medicamento é o facto destes não poderem apresentar propriedades 

curativas ou preventivas de doenças. 

 A procura dos suplementos alimentares aumentou nos últimos anos 

acompanhando os ideais da sociedade atual. Estes produtos são, preferencialmente, 

procurados para ajudar no emagrecimento e na melhoria da performance académica. 

Alguns dos suplementos mais vendidos na Farmácia Central de Valbom são o 

Centrum®, Bioactivo Slim-Duo® e Pharmaton®. 

 O Farmacêutico deve consciencializar o utente sobre algumas utopias 

apresentadas na publicitação de alguns destes produtos e divulgar e promover um 

estilo de vida saudável acompanhado de uma alimentação equilibrada. 

8.7. Produtos para alimentação especial 

 Os produtos para alimentação especial destinam-se a colmatar necessidades 

nutricionais especiais de alguns grupos populacionais. Pode-se identificar os seguintes 

grupos aos quais estes produtos se destinam (9): 

 Pessoas cujo processo de assimilação ou cujo metabolismo se encontrem 

perturbados; 

 Pessoas que se encontrem em condições fisiológicas especiais e que, por esse 

facto, podem retirar benefícios especiais de uma ingestão controlada de 

determinadas substâncias contidas nos alimentos; 

 Lactantes ou crianças de pouca idade em bom estado de saúde. 

Durante o meu estágio entrei principalmente em contacto com produtos destinados 

aos lactantes: leites de transição; preparados para lactantes; etc.  

8.8. Produtos e medicamentos de uso veterinário 

 Atualmente os produtos de uso veterinário são controlados e fiscalizados pela 

Direção Geral de Veterinário (DGV), pertencente ao Ministério da Agricultura e do Mar. 
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 Estes produtos podem ser vendidos nas farmácias comunitárias, sendo por 

isso, da responsabilidade do farmacêutico estar instruído nesta área.  

 Na Farmácia Central de Valbom os produtos de uso veterinário têm uma zona 

de armazenamento própria. Os antiparasitários, tanto internos como externos, 

destinados, preferencialmente, a cães e gatos, são os produtos mais solicitados na 

farmácia. Para além dos referidos os antibióticos e contracetivos para animais são 

medicamentos também solicitados com alguma frequência. 

8.9. Dispositivos médicos 

 Entende-se por dispositivo médico “qualquer instrumento, aparelho, 

equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, 

(…) cujo efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios 

farmacológicos, imunológicos ou metabólicos…” (10) e pode ser utilizado para os 

seguintes fins: 

 Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma 

doença; 

 Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma 

lesão ou de uma deficiência; 

 Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo 

fisiológico; 

 Controlo da conceção. 

 Assim esta classificação abrange muitos produtos que podem ser vendidos 

numa farmácia. Alguns exemplos de dispositivos médicos mais vendidos na Farmácia 

Central de Valbom são: coletores de urina; compressas; preservativos; pés elásticos; 

nebulizadores. 

8.10. Produtos fitofarmacêuticos 

Os produtos fitofarmacêuticos são preparações ou substâncias ativas, para 

serem aplicadas em plantas, que apresentam as seguintes finalidades: 

 Proteger os vegetais ou os produtos vegetais contra todos os 

organismos prejudiciais ou a impedir a sua ação, desde que essas 
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substâncias ou preparações não estejam a seguir definidas de outro 

modo; 

 Exercer uma ação sobre os processos vitais dos vegetais, desde que 

não se trate de substâncias nutritivas (ex.: reguladores de crescimento); 

 Assegurar a conservação dos produtos vegetais, desde que tais 

substâncias ou produtos não sejam objeto de disposições especiais do 

Conselho ou da Comissão relativas a conservantes; 

 Destruir os vegetais indesejáveis; 

 Destruir partes de vegetais, reduzir ou impedir o crescimento 

indesejável dos vegetais. 

Durante o meu estágio não me foi requisitado, por parte de nenhum utente, um 

produto fitofarmacêutico. 

8.11. Artigos de puericultura 

Os artigos de puericultura são produtos que se destinam a acompanhar o 

desenvolvimento de um recém-nascido. Neste grupo podemos então encontrar 

produtos como a chupeta, o biberão, artigos de monotorização e de segurança para 

um recém-nascido.  

A Farmácia Central de Valbom disponibiliza aos utentes uma variada gama 

destes produtos.  

9. DISPENSA DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA 

MÉDICA 

  O aviamento de receitas e a venda de medicamentos aos utentes são atos da 

responsabilidade dos farmacêuticos que só podem ser exercidas por estes e seus 

colaboradores (11).  

 A dispensa de um medicamento deve ser individualizada e dirigida as 

características do utente de modo a assegurar uma utilização correta e segura do 

mesmo. 
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9.1. Receita médica e a validação da mesma 

A receita médica tem sido alvo de várias alterações durante os últimos anos 

tendo como objetivo final a desmaterialização da mesma, isto é, o fim do seu uso em 

papel para ficar apenas digital/online. Durante o período em que realizei o meu estágio 

ocorreram algumas alterações no modelo da receita médica.  

 É importante destacar que a prescrição de uma receita é um ato exclusivo do 

médico, sendo este o responsável pela mesma. A receita médica tem como principal 

função indicar ao farmacêutico o medicamento e a posologia indicada para cada 

utente. As receitas médicas têm um modelo e são divididas em diferentes classes. 

 As receitas médicas podem ser eletrónicas, que se dividem em renováveis ou 

não renováveis, ou manuais. A receita manual apresenta algumas regras próprias 

onde se salienta a necessidade da vinheta médica e a obrigatoriedade de indicação do 

motivo pelo qual o médico optou pela receita manual. Estas são obrigatoriamente não 

renováveis.  

 O atual modelo de receitas médicas (Anexo V) apresenta as seguintes 

características: 

 Número da receita médica 

 Utente: 

o Nome 

o Número de telefone 

o Regime de comparticipação 

 Entidade responsável 

 Prescritor: 

o Número da célula profissional, em código de barras e caracteres, 

ou vinheta de prescritor 

o Nome 

o Especialidade 

o Número de telefone  

 Local de Prescrição e sua respetiva representação em código de barras 

e caracteres 

 Medicamento: 
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o Representado pela denominação comum internacional, 

dosagem, forma farmacêutica e embalagem 

o Representado pelo nome comercial aquando da exceção 

o Identificação ótica 

o Posologia 

o Máximo de quatro em cada receita 

o Número de embalagens por medicamento, em numerário e por 

extenso: 

 Máximo de duas, exceto quando se trata de 

medicamento sob a forma de embalagem unitária 

 Validade da receita medica: 

o Dependendo da receita pode ser de 30 dias ou 6 meses  

 Indicação do número da via, nas receitas abrangidas 

 Assinatura do prescritor 

 Direito de opção do utente 

 O farmacêutico ao receber a receita deve saber validá-la de uma forma rápida 

e eficaz. Durante o estágio optei, com base no que me aconselharam na Farmácia, por 

dar, em primeiro lugar, especial atenção à data de validade e à presença da assinatura 

do prescritor (incumprimentos mais frequentes), e só depois focar-me nos 

medicamentos prescritos pelo médico. Nas receitas, onde o nome comercial ainda 

está presente, podemos confirmar a dispensa correta pela comparação do código 

apresentado na receita com o código presente na embalagem do medicamento (que 

têm de ser iguais). A leitura atenta na integra da designação do medicamento (DCI, 

forma farmacêutica, dosagem, n.º de unidades) é essencial para evitar erros na 

dispensa, pois é fácil, devido a automatismo adquiridos durante a prática, a troca de 

um medicamento por um com número de unidades diferentes que apresenta mais 

procura. 

 A avaliação e explicação ao utente de cada medicamento deve ser feita tendo 

em conta todo o conjunto de fármacos presentes na receita e as particularidades do 

próprio utente. Atualmente, o próprio SIFARMA alerta sobre possíveis interações entre 

os medicamentos presentes numa receita. No entanto, a atenção e conhecimentos do 

farmacêutico são essenciais, dadas as limitações do sistema e singularidades de cada 

utente.  
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 Após a leitura ótica dos diferentes produtos é impresso, no verso da receita, o 

documento de faturação (Anexo VI). Por fim, é impressa a fatura (Anexo VII) que é 

entregue ao utente. A faturação interna é obtida digitalmente pelo sistema. 

9.2. Medicamentos genéricos 

 “Medicamento genérico possui a mesma composição qualitativa e quantitativa 

em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o 

medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade 

apropriados” (3). 

9.3. Preços de referência e regimes de comparticipação 

 Tal como foi referido anteriormente, a receita médica indica a entidade 

responsável pela comparticipação dos medicamentos, isto é, uma entidade que cobre, 

em parte, o custo do medicamento ao utente. A maioria dos utentes são 

comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS). Durante o decurso do estágio 

houve a convergência dos subsistemas de saúde publico ADSE,SAD/GNR,SAD/PSP e 

ADM com o SNS.  

 A comparticipação do Estado no preço dos medicamentos é fixada de acordo 

com os seguintes escalões: 

 A – 90%; 

 B – 69%; 

 C – 37%; 

 D – 15%; 

Estes escalões são definidos de acordo com as indicações terapêuticas do 

medicamento, a sua utilização, as entidades que prescrevem e ainda com o consumo 

acrescido para doentes que sofram de determinadas patologias (12).  

 Um utente comparticipado pelo SNS pode apresentar um regime especial de 

comparticipação, o qual tem de estar indicado na receita (representado pela letra R). 

Este regime abrange os pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes 

a retribuição mínima mensal garantida em vigor no ano. Assim, neste caso, às 

comparticipações apresentadas há um acréscimo de 5% no escalão A e 15% nos 

restastes escalões. 
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 Para além do referido, existem comparticipações individualizadas para alguns 

grupos populacionais. Para isso, na receita apresentada ao farmacêutico tem de estar 

referido o despacho ou portaria que regulamenta essa comparticipação. Alguns 

exemplos são (13): 

 Lei n.º 6/2010, de 07/05 – Psoríase –Lista definida de medicamentos  - 90% 

 Despacho n.º 13020/2011, de 20/09 – Alzheimer - Lista definida de 

medicamentos  - 37% (Prescrito por neurologistas ou psiquiatras) 

 Despacho n.º 1234/2007 - Doença Inflamatória Intestinal - Lista definida de 

medicamentos  - 90% (Prescrito por médico especialista) 

 Despacho n.º 4 521/2001 (2ª série), de 31/1/2001 – Paramiloidose – Todos os 

medicamentos – 100% 

 Despacho n.º 11 387-A/2003 (2ª Série), de 23/5/2003 – Lúpus; Hemofilia; 

Hemoglobinopatias – Todos os medicamentos – 100% 

 Despacho n.º 21 094/99, de 14/9/1999 2003 – Carbonato de lítio – Todos os 

medicamentos – 100% 

 Despacho n.º 12650/2012, de 20/09/2012 – Artrite Reumatoide; Espondilite 

Anquilosante - Lista definida de medicamentos  - 69%  

 Despacho n.º 10910/2009, de 22/04/2009– Procriação Medicamente Assistida - 

Lista definida de medicamentos  - 69% 

Entre as entidades comparticipadoras privadas posso salientar, conforme observei 

na Farmácia Central de Valbom, a SAVIDA(EDP), SAMS(Sindicato dos Bancários) e a 

MEDIS (seguro de saúde). O utente pode ser comparticipado por mais que uma 

entidade. Nesses casos o Farmacêutico deve tirar fotocópia da receita para poder 

obter dois documentos de faturação, um para cada entidade.   

 O preço de referência para cada grupo homogéneo corresponde à média dos 

cinco PVP mais baixos praticados no mercado (14). Apenas os cinco preços mais 

baixos possuem comparticipação máxima para um determinado grupo homogéneo. 

Esta é determinada de acordo com o escalão ou regime de comparticipação aplicável, 

calculado sobre o preço de referência do respetivo grupo homogéneo 
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9.4. Vendas suspensas e a crédito 

 O SIFARMA 2000 permite realizar vendas suspensas. Estas têm como função 

simplificar e facilitar a venda de um produto indisponível no momento. Assim, quando 

o utente vier buscar o produto em questão basta fechar a receita o que torna o 

processo mais rápido e fácil para o utente.  

 Há ainda a possibilidade de realizar vendas a crédito. Embora estas 

apresentem algum risco na atual conjuntura económica do país, permitem apoiar 

clientes habituais e fixar novos.  

9.5. Posologia e modo de administração 

 A posologia está, normalmente, presente na receita médica sendo da 

competência do farmacêutico conferir e esclarecer com o utente a mesma. 

Habitualmente, para além de se explicar oralmente, o farmacêutico escreve a 

posologia na embalagem, de modo simples e completa. O processo é realizado em 

diálogo com o utente, de modo a obter informações que possam ser essenciais no 

precaver de equívocos.  

 Também, faz parte das competências do farmacêutico promover a adesão à 

terapêutica, para tal, deve ser capaz de informar o utente da utilidade de cada 

medicamento e alertar para as consequências de uma posologia inadequada. Os 

antibióticos são um exemplo de um grupo de medicamentos em que a posologia é 

extremamente importante e os utentes tendem a não cumprir. No decurso do estágio 

reparei que vários utentes optavam por não tomar determinados medicamentos, 

receitados pelo seu médico. Um caso evidente são os antiagregantes plaquetários 

(como o ácido acetilsalicílico a 100/150 mg) que por não apresentarem evidências na 

sua utilização, muitos utentes, principalmente do sexo masculino, deixam de tomar. 

9.6. Cuidados de conservação 

 Para manter a qualidade dos medicamentos é necessário um controlo das 

condições de humidade e temperatura no seu armazenamento. Assim torna-se 

indispensável alertar os utentes destas condições, geralmente num local seco e 

fresco, especialmente, quando o medicamento tem de ser acondicionado no frigorífico. 
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10. DISPENSA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E 

ESTUPEFACIENTES 

 A dispensa de medicamentos psicotrópicos e de estupefacientes apresenta 

legislação própria sendo necessário uma receita especial para que esta ocorra. 

 Embora sejam substâncias que podem trazer benefícios no tratamento de 

diferentes doenças, os estupefacientes e medicamentos psicotrópicos, devido a suas 

ações biológicas, estão, também, associados à prática de crimes e ao consumo de 

drogas. Por isso, estas substâncias têm de ser mais controladas e restringidas que os 

outros produtos vendidos na farmácia. A receita médica especial segundo o artigo 

117.º do Decreto-Lei 176/2006 (3) é utilizado nas seguintes condições: 

 Contenham, em dose sujeita a receita médica, uma substância classificada 

como estupefaciente ou psicotrópico, nos termos da legislação aplicável; 

 Possam, em caso de utilização anormal, dar origem a riscos importantes de 

abuso medicamentoso, criar toxicodependência ou ser utilizados para fins 

ilegais;  

 Contenham uma substância que, pela sua novidade ou propriedades, se 

considere, por precaução, dever ser incluída nas situações previstas na alínea 

anterior. 

 

10.1. Regras de aquisição e dispensa 

 A aquisição destes medicamentos é realizada juntamente e de maneira 

semelhante aos restantes. Aquando da receção destes medicamentos para além da 

guia normal dos produtos é enviado, por parte dos armazenistas, duas guias de 

psicotrópicos e estupefacientes, onde se encontram descriminados os mesmos. No 

final da receção deve ser anotado o número originado pelo sistema informático na guia 

dos psicotrópicos e estupefacientes. Uma das guias deve ser depois carimbada e 

rubricada pelo Diretor Técnico da farmácia e de seguida reenviada para os 

armazenistas. 

 Na dispensa destes medicamentos, quando presentes na tabela I e II do 

Decreto-Lei n.º 15/93 (15), é obrigatório o preenchimento informático de um conjunto 

de dados: 
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 Dados do médico (nome) 

 Dados do doente (nome, morada, idade, n.º BI/CC) 

 Dados do adquirente (nome, morada, idade, n.º BI/CC) - Maior de idade 

Após a dispensa do medicamento é emitido um talão referente ao 

estupefaciente/psicotrópicos que deverá ser arquivado na farmácia. 

É enviado trimestralmente para o INFARMED, I.P. o resumo das entradas e saídas 

destes medicamentos. 

11. AUTOMEDICAÇÃO E ACONSELHAMENTO 

FARMACÊUTICO 

 A automedicação é definida como “a utilização de medicamentos não sujeitos a 

receita médica (MNSRM) de forma responsável, sempre que se destine ao alívio e 

tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a assistência ou 

aconselhamento opcional de um profissional de saúde” (16). 

 No Despacho n.º 17690/2007, de 23 de Julho (16) estão descriminadas a 

situações passiveis de automedicação (Anexo x).  

 A automedicação permite ao utente resolver o seu problema de saúde com 

mais celeridade e utilizando menor recursos financeiros. Esta permite ao SNS focalizar 

os seus recursos para casos mais severos. 

 Apesar dos benefícios, a automedicação pode por em causa a saúde do 

utente, compreendendo-se assim que esta é desaconselhada quando se destina a 

bebés, grávidas ou lactantes. 

 Ao farmacêutico compete informar e aconselhar o utente sobre todos as 

opções disponíveis para o seu tratamento identificando se o caso é passível de 

automedicação ou se o paciente deve ser reencaminhado para uma consulta médica. 

 Nas situações passiveis de automedicação, com base nos sintomas 

apresentados pelos utentes o farmacêutico deve-lhes transmitir as medidas 

farmacológicas e/ou não farmacológicas que têm a sua disposição. 
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 Algumas das medidas terapêuticas farmacológicas recorrentes: 

 Analgésicos e antipiréticos – diminuição da temperatura corporal, dores e 

cefaleias 

 Anti-histamínicos – tratamento de alergias 

 Antitússicos – tratamento da tosse seca 

 Expetorantes – tratamento da tosse com expetoração 

Medidas terapêuticas não farmacológicas frequentemente aconselhadas: 

 Ingestão de líquidos e alimentação equilibrada rica e vitamina C – Gripes/ 

Constipações 

 Reduzir ingestão de sal e pratica regular de atividade física – Hipertensão 

 Ingestão de mais líquidos no verão e vacinação para a gripe na altura e nos 

casos necessários - Idosos 

 Com base na minha experiência, no estágio, constatei que os utentes tendem a 

vulgarizar a utilização dos MNSRM sem procurarem estar informados sobre os 

mesmos. A utilização destes medicamentos é, muitas vezes, indicada por familiares e 

amigos. Sendo assim, compete ao farmacêutica interpolar o utente sobre o motivo da 

procura do medicamento e explicar sempre, mesmo que sucintamente, a sua 

finalidade e posologia aconselhada. O papel do farmacêutico é assim crucial para a 

utilização segura dos MNSRM. 

 As farmácias apresentam a disposição do utente folhetos informativos de vários 

MNSRM. Mesmo que estes sejam utilizados, pelas empresas farmacêuticas, como 

forma publicitária, estes folhetos apresentam sempre informações e conselhos que 

podem ajudar a esclarecer os utentes.  

 As situações de automedicação que mais me deparei durante o meu estágio 

foram: diarreia; obstipação; enjoo do movimento; estados gripais; tosse; picadas de 

insetos; herpes labial; cefaleias. Nos últimos meses de estágio, com a chegada do 

verão, começaram a aparecer alguns casos de queimaduras solares. 
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12. CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS NA FARMÁCIA 

 As Farmácias apresentam uma vasta gama de serviços de saúde que presta 

ao utente.  

12.1. Parâmetros determinados na farmácia 

 Na Farmácia Central de Valbom os utentes podem avaliar vários parâmetros 

biológicos, como o índice de glicémia, colesterol, pressão arterial e o IMC. A medição 

regular destes parâmetros é importante na prevenção e monitorização de diversas 

doenças. Na Farmácia Central de Valbom são disponibilizados gratuitamente cartões 

onde se podem anotar os valores desses parâmetros ao longo do tempo. Assim, os 

utentes podem observar a evolução dos diversos parâmetros. 

12.1.1. Índice de massa corporal 

 O IMC é obtido automaticamente através da balança automática presente na 

zona de atendimento. Embora o utente possa recorrer autonomamente a este serviço, 

o farmacêutico deve, se achar adequado ou se for solicitado, ajudar na leitura e 

interpretação dos valores. O IMC é um dado importante no controlo e prevenção de 

várias patologias como obesidade e anorexia. O IMC é obtido pela divisão da massa, 

em quilogramas, pela altura, em centímetros, ao quadrado. 

12.1.2. Glicémia 

 Os valores de glicémia capilar são obtido através do dispositivo OneTouch® 

(Anexo IX). Este parâmetro é de extrema importância no controlo/rastreio de 

diabéticos.  

12.1.3. Colesterol 

 A hipercolesterolémia é assintomática, silenciosa e instala-se ao longo dos 

anos, assim quando os primeiros sintomas surgem a doença aterosclerótica já está 

num elevado estágio de evolução. Assim o controlo regular do colesterol total, 

parâmetro que pode ser medido na farmácia, pode ser vital. Este parâmetro é obtido 

no dispositivo Accutrend®GC (Anexo X). 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária                                Farmácia Central de Valbom 

 
 

José Pedro Silva Página 27 
 

12.1.4. Pressão arterial 

 A determinação deste parâmetro, na Farmácia Central de Valbom, é realizado 

através do aparelho automático na sala de atendimento ou num espaço mais 

reservado. Como a pressão arterial deve ser determinado num ambiente calmo, o 

espaço mais reservado é preferido. A hipertensão arterial é responsável por várias 

complicações cardiovasculares.  

12.1.5. Testes de gravidez 

 A Farmácia Central de Valbom para além de disponibilizar a venda de teste de 

gravidez, também, possibilita a sua realização na farmácia para maior conforto e 

segurança da utente. O teste de gravidez pesquisa a presença na urina de β-hCG 

(Gonadotrofina Coriônica Humana), que é produzida pelo embrião no início da 

gestação. 

12.2. Injetáveis e vacinação 

 Com a aprovação Portaria n.º 1429/2007, de 2 de Novembro (17) passou a ser 

possível a administração de medicamentos e vacinas não incluídas no Plano Nacional 

de Vacinação, nas farmácias por parte dos farmacêuticos. Para tal, os farmacêuticos 

têm que estar habilitados através de formação complementar específica sobre 

administração de vacinas e suporte básico de vida.  

Saliento a existência, no currículo do MICF, a unidade curricular opcional Primeiros 

Socorros, unidade que frequentei, que aborda suporte básico de vida e administração 

de vacinas o que permite a adquisição de bases para a formação complementar 

obrigatória.   

12.3. Outros serviços 

12.3.1. Valormed 

 Na Farmácia Central de Valbom faz-se a recolha de medicamentos para serem 

entregues ao Valormed. Esta sociedade é responsável pela gestão dos resíduos de 

embalagens e medicamentos fora de uso. Os medicamentos entregues, para este fim, 

na farmácia são colocados num contentor específico (disponibilizado pela Valormed) 

que depois de cheio é pesado, fechado e entregue à Valormed. O farmacêutico 
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divulga este serviço e aconselha os utentes a entregarem os medicamentos fora de 

uso, alertando para o perigo ambiental e/ou para a saúde pública que um 

medicamento pode apresentar quando é indevidamente guardado ou deitado ao lixo.  

12.3.2. Radiografias/AMI 

 Na Farmácia Central de Valbom faz-se a recolha de radiografias que são 

entregues à Assistência Medica Internacional (AMI). Para além das vantagens 

ambientais, a reciclagem das radiografias permite a AMI obter fundos para ajudar na 

sua importante missão.  

13. FARMACOVIGILÂNCIA 

 O Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF) é formado pela Direção de 

Gestão do Risco de Medicamentos do INFARMED, I.P. e por quatro Unidades 

Regionais de Farmacovigilância (URF): Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Sul. O 

SNF é responsável por monitorizar os medicamentos com autorização de introdução 

no mercado nacional. Esta monitorização é essencial para detetar eventuais reações 

adversas raras ou de aparecimento tardio, que não foram descortinadas no decorrer 

dos ensaios clínicos. 

 É dever de todos os profissionais de saúde, incluindo os farmacêuticos, 

registar e notificar ao INFARMED todas as suspeitas de reações adversas (3).   

Atualmente, também o utente pode reportar uma Reacção Adversa a Medicação 

(RAM). Para tal, foi criado um portal na Internet (18), cumprindo a atual legislação 

europeia (19). Também é possível notificar o SNF de uma RAM através do 

preenchimento de um formulário manual, pelo utente (anexo XI) ou pelo profissional de 

saúde (anexo XII). 

14. RECEITUÁRIO  

 As receitas dispensadas são enviadas para o centro de conferência de receitas 

para serem avaliadas. Para evitar prejuízo para a farmácia é necessário conferir todos 

as receitas antes de serem enviadas para o referido centro. Na Farmácia Central de 
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Valbom após a dispensa as receitas são temporariamente guardadas e separadas em: 

SNS Regime Normal; SNS Regime especial; outros. 

 O receituário é agrupado em lotes de 30 receitas do mesmo organismo. Os 

lotes são conferidos diariamente após estarem completos. Quando são encontrados 

erros, pode-se proceder ao abatimento ou correção da mesma. Após conferência dos 

lotes é necessário a impressão do verbete de identificação, através do SIFARMA. No 

verbete estão descriminados o nome da farmácia, número do lote, data, número de 

etiquetas, PVP, o valor pago pelo utente e o valor a ser pago pelo organismo. 

 No final de cada mês, efetua-se o fecho dos lotes de todos os organismos. Os 

documentos de faturação são então enviados para o Centro de Conferencia de 

Faturas da Maia e para a Associação Nacional das Farmácias (ANF). A ANF adianta o 

pagamento à farmácia e é depois reembolsada pelas entidades comparticipadoras. 

 Quando alguma receita enviada apresenta alguma incorreção ela é devolvida à 

farmácia com o erro identificado. Nalguns casos é possível regularizar a receita, que 

deverá então ser reenvida no mês seguinte. Por exemplo, a falta de assinatura do 

farmacêutico ou a falta do carimbo da farmácia são erros facilmente regularizados. 
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15. CONCLUSÃO 

 O estágio contribuiu, significativamente, para a minha formação no âmbito do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Este permitiu-me consolidar 

conhecimento em contacto com os utentes, realizar tarefas e adquirir faculdades 

experienciais. 

 A realização do estágio pelo farmacêutico é essencial e fundamental na 

assimilação de conhecimentos práticos dos conceitos a desenvolver e aplicar na sua 

futura atividade profissional. 

O meu estágio na Farmácia Central de Valbom foi dinâmico, agradável e muito 

enriquecedor. 
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17. ANEXOS 

Anexo I 
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Anexo II 
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Anexo III 
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Anexo IV 
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Anexo V 
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Anexo VI 
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Anexo VII 
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Anexo VIII 
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Anexo IX 

 

 

 

Anexo X 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária                                Farmácia Central de Valbom 

 
 

José Pedro Silva Página 43 
 

 

Anexo XI 
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Anexo XII 
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