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 Capítulo 1

Introdução 

O grande desenvolvimento na indústria farmacêutica, desde há alguns anos, 

espelhou-se numa evolução do conceito de Farmácia Comunitária (FC). Antigamente, 

era um espaço em que a preparação manual de medicamentos era das principais 

atividades sendo que atualmente, é muito mais que um local de produção e dispensa 

de medicamentos, focando-se numa atividade centrada na saúde e bem-estar do 

utente. 

Assim, a FC tem vindo a sofrer mudanças contínuas adquirindo um estatuto de 

componente indispensável no sistema de saúde dado o acesso fácil e gratuito para o 

utente. É um local onde é possível encontrar um profissional capaz de esclarecer 

diversas questões relacionadas com o uso racional de medicamentos e a 

monitorização da terapêutica mas também no modo de prevenção das doenças.  

O estágio é uma oportunidade de relacionar e aplicar os conhecimentos teóricos 

obtidos ao longo de cinco anos enquanto se faz uma aprendizagem mais prática com 

profissionais experientes e competentes. 

A elaboração deste relatório tem como principal objetivo relatar os conhecimentos 

adquiridos após o contacto com a realidade profissional na Farmácia Moderna em 

Matosinhos, sob orientação da Dra. Maria Luís Gonçalves. 
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 Capítulo 2

Caracterização e organização do espaço 

físico e funcional 

2.1 - Localização e horário de funcionamento 

A Farmácia Moderna situa-se no centro de Matosinhos, mais especificamente na 

Rua Brito Capelo (Figura 1). Localiza-se numa zona privilegiada dado o movimento 

relacionado com o comércio existente, e ainda a proximidade com a estação de metro 

Matosinhos Sul, de um jardim-de-infância e da marginal. 

 
Figura 1 – Fachada da Farmácia Moderna 

O horário de abertura ao público é: 

 De segunda a sexta-feira, das 8:30 h às 19:30 h; 

 Aos sábados, das 10:00 h às 12:30 h. 
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A Farmácia Moderna encontra-se inserida no plano de atendimento permanente de 

Matosinhos sendo de cerca de 22 dias, ou seja, aproximadamente de 22 em 22 dias 

realiza serviço permanente até à hora de abertura do dia seguinte. 

2.2 - Espaço físico 

Tanto o espaço físico exterior como o interior, respeitam as orientações das Boas 

Práticas de Farmácia (BPF) [1] e regem-se também pelo Decreto-Lei nº 307/2007, de 

31 de Agosto [2]. 

 - Espaço físico exterior 2.2.1

De acordo com as BPF [1] , a Farmácia Moderna está “identificada por um letreiro 

com a inscrição “Farmácia” e/ou o símbolo “cruz verde”, que deverão estar iluminados 

durante a noite quando a farmácia estiver de serviço”. Regendo-se também pelo 

Artigo 28 do Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de Agosto [2], a Farmácia cumpre os 

pontos referidos na Figura 2. 

 

Figura 2 – Excerto do Artigo 28 do Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de Agosto 

No extremo esquerdo da fachada, localiza-se a porta de entrada envidraçada que 

dá acesso à zona de atendimento ao público. O restante espaço é constituído por uma 

zona de montra, que ocupa a maior extensão, permitindo a divulgação de produtos e 

informações, constituindo um elemento fundamental na comunicação com os utentes. 

As montras são frequentemente remodeladas de acordo com as promoções vigentes e 

a época do ano como por exemplo: produtos exfoliantes e para a hidratação corporal 

quando começa a surgir o calor; protetores solares e produtos pós-solar durante o 

verão; produtos capilares no início do outono; coffrets e sugestões para o Natal. 

Destaco o facto de ter colaborado na calendarização e preparação de algumas 

montras, o que me permitiu um melhor conhecimento da forma de comunicação com o 

público. 
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 - Espaço físico interior 2.2.2

Caso a Farmácia tivesse mudado de instalação ou tivesse sido transferida 

posteriormente a 2007 deveria seguir a Deliberação nº 2473/2007, de 28 de Novembro 

no entanto, como tal não acontece, rege-se pelo Despacho do Ministério da Saúde 

nº 18/90 de 27 de Dezembro [3], de forma a assegurar a melhor prestação de serviços 

ao utente. Assim, o espaço interior da Farmácia Moderna está organizado em área de 

atendimento ao público, zona de receção de encomendas, zona de atendimento 

personalizado, áreas de armazenamento, laboratório, escritório e instalações 

sanitárias. As divisões obrigatórias respeitam as áreas mínimas estabelecidas (Figura 

3) e distribuem-se por dois pisos. 

 
Figura 3 – Artigo 1 do Despacho do Ministério da Saúde nº 18/90 de 27 de Dezembro 

2.2.2.1 - Área de atendimento ao público 

A área de atendimento ao público (Figura 4) é um espaço bem iluminado, amplo e 

confortável na qual existem 2 balcões de trabalho com 6 postos de atendimento e 4 

terminais informáticos. Apresenta também uma série de lineares que expõe produtos 

de cosmética e higiene corporal, organizados por marcas e uso a que se destinam, 

como produtos de puericultura, podologia, cuidado capilar e dermatológico. Nos 

lineares atrás dos balcões de atendimento encontram-se expositores e gavetas de 

armazenamento de produtos sazonais de maior procura, nomeadamente 

Medicamentos não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) também conhecidos como 

“over the counter” (OTCs), para além de produtos promocionais e novidades. 

Existem ainda quatro elementos que completam o espaço: uma balança eletrónica 

que permite a medição do peso, a medição da altura e a determinação do índice de 

massa corporal dos utentes, um local de entretenimento para as crianças, uma zona 

de espera sentada para os utentes que aguardam a sua vez ou que repousam para a 
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posterior medição da tensão arterial e ainda um monitor com a indicação do número 

da senha e balcão de atendimento correspondente. 

    

  

Figura 4 – Área de atendimento ao público. 

2.2.2.2 - Área de receção de encomendas e armazenamento 

Neste local faz-se o processamento das encomendas auxiliado pelo computador e 

respetivo sensor de leitura ótica, impressora de etiquetas de preço e telefone. Este é 

também o espaço onde se executam eventuais devoluções e onde são armazenadas 

as notas de encomenda e entrega de produtos. No início do estágio a minha atividade 

centrou-se neste local, onde tive o primeiro contacto com o trabalho de retaguarda 

necessário para o bom funcionamento da farmácia. 

 

Figura 5 – Área de receção de encomendas 

Relativamente ao armazenamento, este está dividido em 7 zonas: 

1. Armário com gavetas deslizantes e modulares onde são armazenadas, 

primeiro as formas farmacêuticas sólidas, pomadas oftálmicas e colírios e 

depois as líquidas (xaropes e ampolas) por ordem alfabética de nome 

comercial, dosagem e quantidade (Figura 6); 

2. Estantes com medicamentos genéricos organizados alfabeticamente pela 

respetiva substância ativa, dosagem e número de comprimidos (Figura 6); 
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3. As pomadas, cremes e geles, também em estantes, organizados por ordem 

alfabética e dosagem (Figura 6); 

4. Suplementos alimentares organizados por ordem alfabética; 

5. Champôs, cremes e outros produtos de podologia e higiene oral; 

6. Medicamentos de uso veterinário; 

7. Frigorífico onde são armazenados os produtos que exigem baixas 

temperaturas de conservação (entre 2 e 8°C), como as insulinas, vacinas e 

alguns colírios. 

Todos os produtos em “stock” estão organizados de modo a que os produtos com 

menor prazo de validade sejam os primeiros a sair – “first expired, first out” (FEFO) e, 

os sem prazo de validade obedecem ao princípio “first in, first out” (FIFO). 

  
Figura 6 – Armazenamento dos medicamentos 

2.2.2.3 - Gabinete de atendimento personalizado 

Este local, separado da zona de atendimento, constitui o espaço ideal para o 

farmacêutico estabelecer um diálogo confidencial com o utente e, simultaneamente, 

informar/alertar sobre a utilização adequada dos medicamentos, a sua posologia e 

eventuais interações (Figura 7). Neste espaço procede-se também à prestação de 

serviços farmacêuticos nomeadamente a medição da tensão arterial, dos parâmetros 

bioquímicos glucose, colesterol total e triglicerídeos, realização de testes de gravidez e 

ainda, administração de injetáveis e vacinas que se encontrem fora do Plano Nacional 

de Vacinação como é o caso da vacina contra a gripe. Todos os resultados obtidos 

são registados em livretes fornecidos pela Farmácia.  

É ainda possível fornecer um conjunto de informação organizada em folhetos 

informativos relacionados com a promoção da saúde e prevenção da doença. 
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Figura 7 – Gabinete de atendimento personalizado 

2.2.2.4 - Laboratório 

É o local reservado à preparação de medicamentos manipulados e encontra-se no 

piso superior da farmácia. Caracteriza-se pela presença de uma bancada onde se 

encontra a balança analítica e o Unguator. O diverso material de laboratório está 

protegido em armários, as matérias-primas encontram-se rotuladas e organizadas em 

sólidas e líquidas, existe um sistema de exaustão e também uma banca para lavagem 

do material com água corrente. No laboratório estão presentes algumas fontes 

bibliográficas tais como o Formulário Galénico Português. 

  
Figura 8 – Laboratório 

2.2.2.5 - Escritório 

O gabinete da direção técnica está reservado ao tratamento de questões 

burocráticas. 
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2.2.2.6 - Instalações sanitárias 

Existem três instalações sanitárias sendo que duas são para o uso do pessoal da 

farmácia e uma para os utentes que o solicitem. 

2.3 - Equipamentos obrigatórios 

Em concordância com o aconselhado nas BPF, todas as superfícies de trabalho na 

Farmácia Moderna são lisas, laváveis, com espaço suficiente e em conformidade com 

as necessidades de trabalho. Relativamente aos aparelhos em que é necessário fazer 

manutenção e calibração, esta é feita periodicamente. 

2.4 - Recursos humanos 

De acordo com o estipulado no Artigo 23º do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de 

Agosto [2], o quadro de funcionários que constituem a equipa da Farmácia é 

constituído essencialmente por farmacêuticos havendo um ambiente de 

profissionalismo e cooperação entre todos os profissionais envolvidos. 

 Dra. Maria Luís Gonçalves – Proprietária e Diretora Técnica; 

 Dra. Sílvia Freitas – Farmacêutica Adjunta; 

 Dra. Filipa Gonçalves – Farmacêutica; 

 Dra. Helena Ferreira – Farmacêutica; 

 José Manuel Rios – Técnico de Farmácia; 

 Patrícia Silva – Auxiliar de Farmácia. 
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 Capítulo 3

Biblioteca e fontes de informação 

Existem várias fontes de informação que devem estar presentes numa farmácia. A 

Farmácia Moderna dispõe da Farmacopeia Portuguesa em formato digital, o 

Formulário Galénico Português que é essencial a nível do laboratório e o Prontuário 

Terapêutico e Índice Nacional Terapêutico que têm relevante interesse a nível de 

atendimento e esclarecimento de dúvidas relacionadas com a medicação.  

Tive a oportunidade de consultar algumas destas fontes bibliográficas, não só para 

a preparação de manipulados, mas também para o melhor entendimento da posologia 

de alguns fármacos. 
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 Capítulo 4

Gestão de “Stock” 

4.1 - Fornecedores e normas legais de aquisição 

Uma das atividades de maior importância da FC é a dispensa de medicamentos e 

outros produtos de saúde assim, é necessário uma boa gestão de “stock’s” para esta 

se concretizar. Esta boa gestão relaciona-se, essencialmente, com o equilíbrio entre 

as necessidades dos utentes/quantidade de vendas e o espaço de armazém da 

farmácia/disponibilidade de capital. Logo, é essencial que a farmácia assegure uma 

quantidade suficiente de produtos para responder às necessidades dos utentes, 

impedindo a rutura de “stock”. 

A seleção do(s) fornecedor(es) deve ter em conta um conjunto diverso de 

parâmetros de qualidade como a rapidez, a menor percentagem de erros no envio de 

produtos, as melhores condições comerciais e financeiras e o cumprimento dos 

padrões europeus de Boas Práticas de Distribuição Grossista [4]. Atualmente, a 

Farmácia Moderna atua em parceria com três distribuidores grossistas, e diversos 

laboratórios. A compra direta aos laboratórios (e.g. Pierre Fabre, Saninter, Caudalie), 

normalmente em maiores quantidades, está muitas vezes associada a benefícios 

comerciais, constituindo uma vantagem económica para a farmácia. Por sua vez, a 

parceria com os distribuidores grossistas permite providenciar, com a maior prontidão 

possível, produtos solicitados e repor diariamente o respetivo “stock”. 

4.2 - Critérios de aquisição 

A compra de produtos pela farmácia deve ser equilibrada e orientada para um 

conjunto de critérios: a rotação de “stock”, sazonalidade, custos associados, validade 
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do produto e, é necessário ter também em consideração a faixa etária e as 

necessidades dos utentes que normalmente frequentam a farmácia. 

4.3 - Rotação de “stock” e ponto de encomenda 

A avaliação da rotação de “stock” dos diversos produtos da farmácia fornece 

informação indispensável para a gestão dos mesmos uma vez que possibilita um 

investimento racionalizado e uma maior eficiência operacional. O ponto de encomenda 

pré-definido pela farmácia permite evitar a rutura de “stock” e realizar compras de 

acordo com a necessidade, uma vez que se trata de um valor mínimo de “stock” de um 

determinado produto a partir do qual se deve submeter uma encomenda. Estes 

valores são ajustados e atualizados de acordo com o histórico de vendas da Farmácia 

Moderna. 

 

Enquanto estagiária, em inúmeras situações, entrei em contacto com os 

fornecedores com os quais a Farmácia colaborava realizando pedidos para os utentes, 

pedidos de produtos em falta nas encomendas e sujeitos a rateio por parte dos 

laboratórios e ainda reclamações de produtos em falta na encomenda, embora 

facturados, ou outros erros de faturação.  

Tive contacto com algumas decisões sobre alteração de “stock’s” mínimos e 

máximos de acordo com a procura por parte dos utentes ou mesmo de acordo com a 

época do ano. Como já referido, é um fator importante a ter em consideração para 

conseguir suprir as necessidades dos utentes e para que não existam, em excesso, 

produtos sem rotação. 
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 Capítulo 5

Encomendas e aprovisionamento 

5.1 - Efetuar, rececionar e conferir encomendas 

Estes processos são efetuados diariamente na farmácia, com o apoio do software 

Sifarma 2000. 

As encomendas são efetuadas aos distribuidores grossistas com os quais a 

farmácia trabalha. Estas podem ser geradas, automaticamente, pelo sistema 

informático de acordo com as vendas (quando o “stock” mínimo de um produto é 

atingido, o sistema acrescenta-o à proposta) sendo que posteriormente podem ser 

alteradas ou anuladas pelo responsável das compras, que depois as aprova. Quando 

se trata de uma situação particular ou urgente, a encomenda realiza-se via telefone. 

As encomendas são entregues em contentores apropriados, identificados e com a 

fatura da encomenda em duplicado. Relativamente à receção, existe um conjunto de 

situações para as quais é necessário estar atento: o número de unidades 

encomendadas, a confirmação/atualização do preço de venda ao público (PVP) do 

produto e a validade de cada embalagem (que só deverá sofrer atualização no sistema 

informático nos casos em que o “stock” é nulo ou o prazo de validade do produto para 

o qual é dada a entrada é inferior ao existente em “stock”).  

Os produtos que exigem conservação a baixas temperaturas, uma vez entregues 

na Farmácia, são imediatamente colocados no frigorífico e o seu registo é efetuado á 

posteriori. 

Depois da leitura ótica dos códigos de barras de todos os produtos, é necessário 

proceder-se à comparação do preço de venda à farmácia (PVF) existente no sistema 

com o indicado na fatura. No fim, o preço final indicado no sistema informático deve 
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coincidir com o preço final da fatura. No caso de existirem disparidades, deve rever-se 

tudo novamente até que se encontre o possível erro do operador. 

Após a receção da encomenda, os produtos em falta ou esgotados são 

assinalados pelo computador, sendo o seu pedido transferido para outro fornecedor ou 

retirado, caso não se deseje voltar a encomendar (caso o produto deixe de ser 

comercializado, os “stock’s” mínimo e máximo são alterados para zero). Recentemente 

foi feita uma atualização ao Sifarma 2000, onde permite que esta lista possa ser 

comunicada ao INFARMED. 

Relativamente aos medicamentos pertencentes ao grupo dos estupefacientes ou 

psicotrópicos, com a sua fatura é também enviada uma requisição específica em 

duplicado. Esta é carimbada e assinada pelo Diretor Técnico ou pelo seu legal 

substituto, sendo o duplicado enviado ao armazenista e o original arquivado na 

farmácia. Informaticamente é gerado um código que corresponde àquela entrada de 

estupefaciente e/ou psicofármaco na farmácia.  

Para os medicamentos de venda livre (MNSRM) é sempre necessário proceder à 

impressão dos códigos de barras para a marcação do PVP, o qual é estabelecido de 

acordo com a margem de lucro estabelecida pela farmácia. 

No final de cada mês as faturas são conferidas e todos os documentos têm de ser 

arquivados por um período obrigatório de 10 anos. 

5.2 - Marcação de preços 

Relativamente à marcação de preços existem dois tipos de produtos: os que o 

preço de venda ao público se encontra pré-definido e portanto não podem ser 

alterados e os produtos para os quais o preço de venda ao público é estipulado pela 

farmácia de acordo com a margem de lucro estabelecida. 

Assim, quando é necessário fazer alteração do preço de um produto é essencial 

confirmar o seu “stock” para não haver erros de marcação. 

5.3 - Armazenamento 

O armazenamento dos produtos é de extrema importância para garantir a sua 

qualidade e viabilidade e para o funcionamento diário da farmácia.  

Como já foi referido, na Farmácia Moderna, os produtos são arrumados de acordo 

com a regra FEFO ou FIFO e, também, por ordem alfabética. Em primeiro lugar, 

devem repor-se os produtos no armazém principal, onde se encontra o “stock” ativo e, 

só depois, no armazém secundário (sobre-lote). As condições de iluminação, 



- Prazos de validade e de devolução de medicamentos 17 

 

 

temperatura e humidade são verificadas periodicamente e devem respeitar as 

exigências requeridas pelos produtos. 

 

Durante o período de estágio, por várias vezes, fiz a reposição dos produtos do 

sobre-lote para o “stock” ativo. Durante esta atividade fui conhecendo vários produtos 

com o “stock” mínimo mais elevado e portanto com mais rotatividade. 

5.4 - Prazos de validade e de devolução de medicamentos 

O rastreio dos prazos de validade na Farmácia Moderna é realizado mensalmente 

e tem como base uma lista elaborada pelo sistema informático, com informação dos 

produtos cujo prazo de validade termina nos 3 meses subsequentes. Os prazos são 

verificados manualmente e, sempre que a validade inscrita não corresponda à da ficha 

do produto, esta última é atualizada. 

Os produtos cuja validade termina nos meses seguintes, são enviados ao 

fornecedor respetivo, juntamente com uma nota de devolução (original e duplicado), o 

qual poderá, posteriormente, emitir uma Nota de Crédito, proceder à troca dos 

mesmos ou, não aceitar a devolução. Neste último caso, os produtos são devolvidos à 

farmácia, acompanhados com uma guia de transporte, sendo considerados como “não 

aceites” e constituindo quebra no final do ano. 

Relativamente à devolução ao armazenista, de produtos encomendados ou 

enviados por engano ou retirados por ordem do INFARMED ou do laboratório 

produtor; o Sifarma 2000 permite o preenchimento de um formulário identificando o 

fornecedor, o número de unidades a devolver, o motivo da devolução e o número da 

fatura, sendo emitida uma nota de devolução em triplicado devendo cada uma delas 

ser devidamente carimbada e rubricada. Um dos exemplares fica na farmácia e os 

outros dois são enviados ao fornecedor juntamente com o produto a devolver. 

5.5 - Matérias-primas e reagentes 

Aquando da receção das matérias-primas, um dos primeiros procedimentos a 

realizar é a confirmação das exigências instituídas pela monografia do produto, 

disponibilizada na Farmacopeia Portuguesa ou de outro Estado Membro da União 

Europeia. Assim, é fundamental que estas se façam acompanhar de um boletim de 

análise. 
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Na Farmácia Moderna procede-se ao preenchimento e colagem de uma etiqueta 

com o código da substância, fornecedor, data de compra e preço de venda à farmácia 

(PVF) para posterior cálculo do preço dos manipulados. 

Uma vez que não é possível fazer a devolução de matérias-primas por expiração 

do prazo de validade, estes produtos são direcionados para as quebras do ano. 
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 Capítulo 6

Classificação dos produtos existentes 

na Farmácia 

As Farmácias podem dispensar diversos produtos estando estes enumerados no 

Artigo 33º Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de Agosto [2] (Figura 9). 

 

 

Figura 9 – Artigo 33º do Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de Agosto 

 

Classificação Definição Quadro Legal 

MSRM 

Medicamentos que possam constituir um risco para a 
saúde do doente quando utilizados sem vigilância 
médica, em quantidades diferentes às estipuladas e fins 
diferentes dos definidos, contendo substâncias cuja 
atividade ou reações adversas seja indispensável 
aprofundar e se destinem a administração parentérica. 

Artigo 114º Decreto‐
Lei n.º 176/2006, de 
30 de Agosto [5] 

MNSRM 
Medicamentos que não preenchem os requisitos de 
MSRM obrigatória; não são comparticipáveis salvo os 
casos previstos na legislação. 

Artigo 115º Decreto‐
Lei n.º 176/2006, de 
30 de Agosto [5] 
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Produtos cosméticos 
e 

dermofarmacêuticos 

Substância ou preparação destinada a ser posta em 
contato com as diversas partes superficiais do corpo 
humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e 
capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, dentes 
e mucosas bucais, com a finalidade os limpar, perfumar, 
modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado 
ou de corrigir os odores corporais. 

Artigo 2º Decreto‐
Lei n.º 189/2008, de 
24 de Setembro [6] 

Preparações oficinais 
e magistrais 

O preparado oficinal é produzido segundo indicações de 
uma farmacopeia ou de um formulário oficial, numa 
farmácia de oficina ou em serviços farmacêuticos 
hospitalares, destinado a ser dispensado diretamente aos 
doentes. 
A Fórmula magistral é similar, mas é destinado a um 
determinado doente, pressupondo uma receita médica. 

Artigo 3º Decreto‐
Lei n.º 176/2006, de 
30 de Agosto [5] 

Medicamentos 
homeopáticos e 

produtos 
farmacêuticos 
homeopáticos 

Medicamento fabricado a partir de substâncias 
denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, 
de acordo com o descrito na farmacopeia europeia ou em 
farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado 
Membro; devem ser administrados por via oral ou 
externa; apresentar um grau de diluição que garanta a 
inocuidade do medicamento, não devendo este conter 
mais de uma parte por 10000 de tintura-mãe, nem mais 
de 1/100 da mais pequena dose eventualmente utilizada 
em alopatia, para as substâncias ativas cuja presença 
num medicamento alopático obrigue a receita médica. 
Não apresentam quaisquer indicações terapêuticas 
especiais na rotulagem ou qualquer informação relativa 
ao medicamento. Não sujeito a prescrição médica 

Artigo 3º Decreto‐
Lei n.º 176/2006, de 
30 de Agosto [5] 
Artigo 137º Decreto‐
Lei n.º 176/2006, de 
30 de Agosto [5] 

Produtos para 
alimentação especial 

Produtos alimentares que, devido à sua composição 
especial ou a processos especiais de fabrico, se 
distinguem dos géneros alimentícios de consumo 
corrente, são adequados ao objetivo nutricional 
pretendido e são comercializados com a indicação de que 
correspondem a esse objetivo. Destina-se às pessoas 
cuja assimilação ou metabolismo se encontra perturbado; 
às que se encontram em condições fisiológicas especiais; 
e aos lactentes ou crianças entre 1 e 3 anos de idade em 
bom estado de saúde. 

Artigo 2º Decreto-
Lei n.º 74/2010 de 
21 de Junho [7] 

Produtos 
fitoterapêuticos 

Qualquer medicamento que tenha exclusivamente 
como substâncias ativas uma ou mais substâncias 
derivadas de plantas, uma ou mais preparações à base 
de plantas ou uma ou mais substâncias derivadas de 
plantas em associação com uma ou mais preparações à 
base de plantas. 

Artigo 3º Decreto‐
Lei n.º 176/2006, de 
30 de Agosto [5] 

Produtos e 
medicamentos de 

uso veterinário 

Todo o medicamento destinado aos animais ou 
preparado antecipadamente, apresentando uma 
denominação especial e acondicionamento particular. 

Artigo 2º Decreto-
Lei n.º 184/97, de 
26 de Julho [8] 

Dispositivos médicos 

Qualquer instrumento, aparelho, equipamento ou 
software utilizado isoladamente ou em combinação, cujo 
principal efeito pretendido no corpo humano não seja 
alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou 
metabólicos, destinado a ser utilizado em seres humanos 
para fins de diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento 
ou atenuação de uma doença, lesão ou deficiência; 
estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um 
processo fisiológico; controlo da conceção. 

Artigo 3º Decreto‐
Lei n.º 145/2009, de 
17 de Junho [9] 

 

O farmacêutico assume um papel fundamental no aconselhamento aos utentes. 

Relativamente aos MSRM, sendo o último profissional a manter contacto com o utente, 

deve verificar se os medicamentos são adequados prestando sempre toda a 

informação necessária para a correta utilização. Analogamente, nos MNSRM o 

Aconselhamento ou Indicação Farmacêutica adquire particular importância para 
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detetar casos de uso abusivo e automedicação, evitando usos potencialmente 

perigosos. 

Relativamente às restantes categorias, o Farmacêutico deve ter conhecimento nas 

diferentes áreas e deve privilegiar a formação contínua e atualizada para que o 

aconselhamento seja adequado e rigoroso, com o objetivo de ir ao encontro das 

necessidades do utente. 
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 Capítulo 7

Dispensa de Medicamentos 

A dispensa de medicamentos, cujo objetivo é entregar o medicamento adequado e 

garantir que o doente adere à posologia e às precauções com a sua utilização, é o 

serviço farmacêutico que assume maior prevalência e apresenta maior visibilidade nas 

farmácias comunitárias, uma vez que o Farmacêutico tem a exclusividade social deste 

serviço clinico.  

7.1- Prescrição médica e validação da mesma 

Atualmente, e de acordo com a Portaria nº 137 – A/2012, de 11 de Maio [10], a 

prescrição de medicamentos é feita por DCI podendo, excecionalmente, incluir a 

denominação comercial do medicamento nas situações para a qual não exista 

medicamento genérico comparticipado ou para a qual só exista original de marca. 

Dentro deste modelo de prescrição acautelam-se, contudo, situações de exceção 

justificada, para a determinação de um medicamento específico em função do 

contexto clínico do doente. Assim, o prescritor pode prescrever por marca comercial 

ou nome do titular de AIM quando apresentada a justificação técnica em local próprio 

da receita, com as respetivas menções 

 Medicamento com margem ou índice terapêutico estreito – Menção na receita: 

“Exceção a) do nº 3 do art. 6º da Portaria Nº 137 – A/2012, de 11 de Maio [10]; 

 Suspeita reportada pelo INFARMED de intolerância ou reação adversa a um 

medicamento com a mesma substância ativa, mas identificada por outra 

denominação comercial – Menção na receita: “Exceção b) do nº 3 do art. 6º - 

Reação adversa prévia”; 
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 Prescrição de medicamento destinado a assegurar a continuidade de um 

tratamento com duração estimada superior a 28 dias – Menção na receita: 

“Exceção c) do nº 3 do art. 6º - Continuidade de tratamento superior a 28 dias” 

Nas receitas onde o prescritor assinala a “Exceção a)” ou “Exceção b)”, o utente só 

pode adquirir o medicamento que consta na receita. No entanto, no caso da “Exceção 

c)”, o utente apenas pode levar o medicamento prescrito ou escolher um medicamento 

de preço igual ou inferior ao prescrito. 

Relativamente à receita médica, esta só é validada se incluir os seguintes 

elementos [10]: 

 Número da receita; 

 Local de prescrição; 

 Identificação do médico prescritor; 

 Nome e nº de utente ou de beneficiário de subsistema; 

 Entidade financeira responsável; 

 Se aplicável, referência ao regime especial de comparticipação de 

medicamentos; 

 Denominação comum internacional (DCI); 

 Dosagem, forma farmacêutica, dimensão e número de embalagens; 

 Se aplicável, designação comercial do medicamento; 

 Se e consoante aplicável a informação das referidas justificações técnicas; 

 Se aplicável, identificação do despacho que estabelece o regime especial de 

comparticipação de medicamentos; 

 Data de prescrição; 

 Assinatura do prescritor. 

7.2 - Interpretação e avaliação farmacêutica 

O atendimento farmacêutico caracterizado pela dispensa de medicamentos, 

acompanhada de toda a informação indispensável para o correto uso dos 

medicamentos, obriga a uma interpretação e avaliação refletida da prescrição médica 

e do respetivo utente. Cada prescrição deve ser avaliada farmacoterapeuticamente 

com base, nomeadamente, na necessidade do medicamento, na adequação ao 

doente (contra-indicações, interações, alergias, intolerâncias, etc.), adequação da 

posologia (dose, frequência e duração do tratamento), condições do doente/sistema 

para administrar o medicamento (aspetos legais, sociais e económicos) [1]. 
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7.3 - Verificação de possíveis interações 

Se necessário, o Farmacêutico deve contactar com o prescritor para resolver os 

eventuais Problema Relacionado com o Medicamento (PRM) que tenha detetado [1]. 

7.4 - Contra-indicações 

O Farmacêutico deve estar alerta para determinados grupos populacionais que 

requerem atenção especial tais como crianças, idosos, grávidas e lactentes aquando 

do aconselhamento farmacêutico. O utente deve ser questionado quanto à 

sensibilidade ao composto, à presença de determinada doença (e.g. asma, diabetes) e 

ao modo de tomar a medicação. 

7.5 - Posologia e modo de administração 

Esta informação é habitualmente fornecida pelo médico prescritor contudo, na sua 

ausência o farmacêutico deve disponibilizar a informação que considere ser importante 

para o utente: forma de administração, a altura do dia em que deve ser administrado 

ou a duração do tratamento. 

7.6 - Aconselhamento, adesão à terapêutica e informação oral e 

escrita 

Assegurar que o doente adquire toda a informação necessária para utilizar o 

medicamento com segurança obtendo o benefício terapêutico esperado é um passo 

fundamental na promoção da adesão à terapêutica. Desta forma, muitas vezes é 

necessário disponibilizar informação tanto oral como escrita para atingir este objetivo. 

7.7 - Cuidados na conservação domiciliária do medicamento 

Os medicamentos devem ser guardados nas embalagens originais, acompanhados 

do respetivo folheto informativo, estar armazenados num local fresco e seco, ao abrigo 

da luz e da humidade e fora do alcance das crianças. Os medicamentos devem ser 

revistos com regularidade para a identificação e exclusão de medicamentos fora do 

prazo. 
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7.8 - Medicamentos comparticipados 

Uma grande maioria dos medicamentos existente na Farmácia é comparticipada, 

sendo o grau de comparticipação variável consoante a entidade que o comparticipa e 

o tipo de medicamento. A realizada pelo Estado é fixada segundo diferentes escalões 

(Escalão A – 90%; Escalão B - 69%; Escalão C - 37%; Escalão D - 15% do PVP dos 

medicamentos). Os escalões de comparticipação variam de acordo com as indicações 

terapêuticas do medicamento, a sua utilização, as entidades que o prescrevem, entre 

outros fatores [11]. As situações específicas que abrangem determinadas patologias 

ou grupos de doentes, encontram-se descriminadas no Decreto-Lei nº48-A/2010, de 

13 de Maio [12] ,alterado posteriormente pelo Decreto-Lei nº 106-A/2010, de 1 de 

Outubro [11]  

Na Farmácia Moderna, os organismos mais representados são o 01, regime geral 

do SNS e ADSE, constando na receita a sigla “O”, seguido do 48, pensionistas do 

Serviço Nacional de Saúde, devendo a sigla “R” estar presente ao lado da 

identificação do utente. 

 

Quando iniciei o atendimento ao balcão, no fim de Julho, nos primeiros dias, 

confirmava com um colega toda a medicação que iria dispensar de modo a diminuir 

possíveis erros. Mais tarde comecei a fazê-lo sozinha, comunicando com os colegas 

em caso de dúvida ou em caso de prescrição manual. Com o ganho de conhecimento 

que me proporcionaram, comecei a ganhar mais autonomia e a sentir-me mais 

confiante neste processo de aviamento. 
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 Capítulo 8

Dispensa de psicotrópicos e/ou 

estupefacientes 

É uma classe de medicamentos sujeita a controlo especial, uma vez que estas 

substâncias possuem uma atividade farmacológica a nível central, passível de causar 

tolerância e dependência física e psicológica, sendo necessário um controlo rigoroso. 

Estes medicamentos estão sujeitos à legislação acordada no Decreto-Lei n.º 15/93, de 

22 de Janeiro, cujas plantas, substâncias e preparações constam nas tabelas I a IV a 

este anexado [13].  

8.1 - Regras de aquisição e dispensa 

As regras de aquisição e dispensa de medicamentos psicotrópicos encontram-se 

descritas no Decreto‐Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro [13]. Estes são encomendados 

juntamente com os restantes medicamentos e produtos, no entanto o fornecedor envia 

uma requisição especial, em duplicado, que deve ser carimbada e assinada pelo DT. 

O original fica armazenado na farmácia durante pelo menos três anos, enquanto o 

duplicado é enviado ao fornecedor como comprovativo da receção.  

Estes medicamentos são prescritos em receitas normais, com validade de 30 dias, 

apenas poderão conter um medicamento prescrito isoladamente e o número de 

embalagens por receita é igual ao dos restantes. Na dispensa o Farmacêutico deve 

validar a receita e confirmar presencialmente, mediante a apresentação do Bilhete de 

Identidade/Cartão de Cidadão, a identidade do adquirente. 

No final do atendimento é impresso um “Documento de Psicotrópicos” em 

duplicado, que deve ser anexado a uma cópia da receita e ao original da mesma. Por 
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fim, estas receitas são colocadas num separador específico para a posterior 

verificação pela DT. 

8.2 - Controlo 

A entidade responsável pelo controlo e fiscalização do movimento de 

estupefacientes e psicotrópicos a nível nacional é o INFARMED, daí que, 

mensalmente, sejam enviados a esta entidade os registos informáticos das 

entradas/saídas destes medicamentos. Estes registos devem ser impressos, 

carimbados e rubricados pelo DT. As cópias ficam na farmácia durante três anos. 

O registo informático é encerrado no dia 31 de Dezembro de cada ano, sendo o 

mapa de balanço de entradas/saídas enviado até 31 de Janeiro do ano seguinte 

 

Tabela 1 – Síntese dos requisitos de envio obrigatório para o INFARMED, adaptado da Portaria 
nº 137-A/2012, de 11 de Maio [10] 

Requisitos de envio obrigatório ao INFARMED 

Estupefacientes e 
Psicotrópicos 

Registo de 
Entradas 

Registo de Saídas 
Mapa de 
balanço 

Cópia de 
Receitas 

Tabelas I, II-B, II-C 

Trimestralmente 
 

Até 15 dias após o 
termo de cada 

trimestre 

Mensalmente 
 

Até ao dia 8 do 2.º 
mês seguinte  

Anualmente 
 

Até dia 31 de 
Janeiro do ano 

seguinte 

Mensalmente 
Só receita manual 

 

Até ao dia 8 do 
mês seguinte 

Tabela III e IV 
(incluem benzodiazepinas) 

Anualmente 
 

Até dia 31 de 
Janeiro do ano 

seguinte 

Não se aplica 

Anualmente 
 

Até dia 31 de 
Janeiro do ano 

seguinte 

Não se aplica 

Manter arquivo de todos os documentos com cópia em papel ou em suporte informatizado, das receitas 
manuais ou informatizadas dispensadas (ordenadas por data de dispensa), durante 3 anos 

 

 

Durante o meu período na Farmácia Moderna, cheguei a fazer dispensa de 

medicamentos psicotrópicos no entanto, tinha sempre acompanhamento de uma 

farmacêutica ou técnico de farmácia, certificando-se de que tudo estava correto. 
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 Capítulo 9

Medicamentos e produtos manipulados 

De acordo com a Portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho entende-se por 

medicamento manipulado “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado 

e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico” [14].  

Apesar de toda a evolução a nível do setor do medicamento, os medicamentos 

manipulados continuam a ser de extrema importância dada a possível adaptação ao 

perfil fisiopatológico de cada doente assim como de associações não disponíveis no 

mercado, entre outros. A sua maior utilização, atualmente, verifica-se nas áreas de 

dermatologia e de pediatria. 

9.1 - Material de laboratório 

A lista de equipamento mínimo de existência obrigatória para as operações de 

preparação, acondicionamento e controlo de medicamentos manipulados encontra-se 

publicada na Deliberação n.º 1500/2004, 7 de Dezembro [15]. 

 

 
Figura 10 – Excerto da Deliberação nº 1500/2004, 7 de Dezembro. 
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9.2 - Regras de manipulação 

De acordo com o Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de Abril, “só podem 

ser utilizadas na preparação de um medicamento manipulado matérias-primas 

inscritas na Farmacopeia Portuguesa, nas farmacopeias de outros Estados Partes na 

Convenção Relativa à Elaboração de Uma Farmacopeia Europeia, na Farmacopeia 

Europeia ou na documentação científica compendial e desde que os medicamentos 

que as contenham não tenham sido objeto de qualquer decisão de suspensão ou 

revogação da respetiva autorização, adotada por uma autoridade competente para o 

efeito” [15]. Caso existam dúvidas quanto à formulação, estas devem ser elucidadas 

com Laboratório de Estudos Farmacêuticos (LEF) enquanto que as relativas à receita 

médica devem ser esclarecidas entre o farmacêutico e o médico prescritor [15]. 

9.3 - Regimento geral de Preços dos Medicamentos 

Manipulados 

Ao abrigo da Portaria nº 769/2004, de 1 de Julho, o cálculo do preço de venda de 

medicamentos manipulados é efetuado com base no valor dos honorários da 

preparação, no valor das matérias-primas e no valor dos materiais de embalagem. 

Relativamente ao cálculo do valor dos honorários, foi definido um fator F de valor fixo, 

que será multiplicado em função das formas farmacêuticas e quantidades preparadas, 

da complexidade e da exigência técnica e do tempo de preparação dos medicamentos 

manipulados em causa [16]. 

Os medicamentos manipulados comparticipáveis deverão constar de uma lista a 

aprovar anualmente por despacho do Ministro da Saúde, mediante proposta do 

conselho de administração do INFARMED [17]. 

Na Farmácia Moderna tive a oportunidade de preparar alguns medicamentos 

manipulados: várias soluções de minoxidilo 5% (o manipulado mais frequentemente 

solicitado), pomada de ácido Salicílico 5% e solução saturada de ácido bórico em 

álcool a 70%. Durante grande parte do estágio fui responsável pelo preenchimento das 

fichas de preparação, preparação dos manipulados pedidos, cálculo do PVP e registo 

de saída das matérias-primas. 
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 Capítulo 10

Automedicação 

Trata-se da instauração de um tratamento medicamentoso por iniciativa própria do 

doente. Para que esta utilização ocorra de forma responsável e com o efeito 

pretendido de aliviar e tratar a situação, o farmacêutico deve orientar a utilização do 

medicamento solicitado pelo doente ou propor uma alternativa mais apropriada, 

assegurando que a automedicação se realize sob uma indicação adequada e segundo 

o uso racional do medicamento [1]. 

10.1 - Indicações terapêuticas 

As situações passíveis de automedicação encontram-se descritas no anexo ao 

Despacho n.º 17690/2007, de 23 de Julho. Obstipação, pirose, enfartamento e 

flatulência, rinorreia e congestão nasal, tosse e rouquidão, verrugas, acne ligeiro a 

moderado, herpes labial, dores musculares ligeiras a moderadas ou hipossecreção 

conjuntival fazem parte do conjunto de situações suscetíveis de automedicação [18]. 

10.2 - Posologia e modo de administração 

O utente deve ser informado da posologia e o farmacêutico deve ter a certeza que 

esta foi compreendida. Porém, o utente deve ser também alertado para uma consulta 

médica, no caso de não se verificarem melhorias do seu estado, ao fim de 3-4 dias de 

tratamento. 
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10.3 - Verificação de possíveis interações e contra-indicações 

O farmacêutico deve assegurar-se de que dispõe da informação necessária para 

avaliar corretamente o problema de saúde do utente: qual o problema, quais os 

sintomas, há quanto tempo persistem e se já foram tomados medicamentos. Certos 

grupos de risco como crianças, idosos, indivíduos com insuficiência hepática ou renal 

e utentes polimedicados exigem uma atenção mais específica. 

O farmacêutico tem também o dever de promover o uso racional dos 

medicamentos e alertar para os riscos que podem advir de uma automedicação sem 

aconselhamento e apoio de um profissional de saúde devidamente habilitado.  

 

Sendo a Indicação Farmacêutica uma atividade de extrema responsabilidade, que 

obriga à realização de questões adequadas, avaliação correta de um quadro clínico e 

a escolha do medicamento mais adequado, a experiência torna-se o principal fator da 

aprendizagem. Em certas situações, durante o estágio, senti que tinha o conhecimento 

adequado para o fazer noutros casos, por questão de princípio e segurança na 

utilização por parte do utente, optei por confirmar ou pedir uma opinião a um colega. 

Só assim se prossegue no caminho da aprendizagem.  
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 Capítulo 11

Outros cuidados de saúde prestados na 

Farmácia 

Através do regime jurídico previsto no Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de Agosto, 

as farmácias podem fazer a prestação de serviços farmacêuticos de promoção de 

saúde e bem-estar dos utentes. Por conseguinte, a atividade farmacêutica vai além da 

preparação e dispensa de medicamentos podendo fazer a administração de 

medicamentos, de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação, promover 

programas de cuidados farmacêuticos e campanhas de informação e colaboração em 

programas de educação para a saúde [19]. 

11.1 - Serviços farmacêuticos 

Como já referido, na Farmácia Moderna faz-se a determinação de alguns 

parâmetros bioquímicos e fisiológicos (glicemia, colesterol total, triglicerídeos e 

medição de tensão arterial) sendo que, juntamente com os valores fornecidos, são 

disponibilizadas informações e conselhos que poderão contribuir para a manutenção 

ou melhoria da saúde dos utentes. Tendo em conta os valores obtidos nas análises, os 

utentes são devidamente aconselhados a consultar o seu médico. 

11.2 - Farmacovigilância 

Trata-se de um processo de antecipar, identificar, recolher e processar informação 

relacionada com o benefício/risco da utilização de um medicamento durante o seu uso. 
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Tem como resultado a melhoria da qualidade e segurança dos medicamentos uma vez 

que promove a deteção e prevenção de reações adversas a medicamentos (RAM). 

O Sistema Nacional de Farmacovigilância baseia-se na notificação de todas as 

RAM graves e/ou não descritas no resumo das características do medicamentos pelos 

profissionais de saúde. 

Quando o utente, na sequência da utilização de um ou vários medicamentos, 

procura aconselhamento farmacêutico, cabe ao farmacêutico avaliar a sua relevância 

e decidir se notifica esse efeito indesejável às autoridades competentes. 

 

Aproximadamente dois meses depois do início do estágio, comecei a fazer as 

medições da tensão arterial assim como dos parâmetros bioquímicos. Foi uma ótima 

maneira de ficar a conhecer alguns utentes, criar uma relação de empatia e, 

lentamente, entrar em contacto com a realidade dos utentes da Farmácia Moderna. 

11.3 - Sistema Integrado de Gestão de Embalagens de 

Medicamentos - VALORMED 

A VALORMED é uma entidade que traz enormes mais-valias em termos de saúde 

pública e ambiental pois evita a contaminação dos resíduos urbanos com os resíduos 

de medicamentos. Por abrangerem uma grande cobertura populacional e territorial, as 

farmácias são essenciais para o sucesso desta iniciativa. Os distribuidores grossistas 

fazem chegar às farmácias os recipientes apropriados sendo, posteriormente, 

responsáveis pela sua recolha. 

 

Durante os seis meses fui a principal responsável pelo fecho e pesagem do 

VALORMED. 

11.4 - Recolha de radiografias  

A Farmácia Moderna participa na recolha anual de radiografias antigas ou sem 

interesse de diagnóstico, organizada pela AMI, para reciclagem e aproveitamento da 

prata. Cada tonelada de radiografias origina cerca de 10 Kg de prata, permitindo 

financiar parte da ajuda humanitária prestada pela AMI. Este ano, a recolha foi 

efetuada de 10 de setembro a 8 de outubro. 
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 Capítulo 12

Contabilidade e gestão na Farmácia 

12.1 - Processamento de receituário e faturação 

Mensalmente, todo o receituário é organizado e tratado, de modo a que a farmácia 

possa ser reembolsada no montante de comparticipação correspondente a cada 

organismo. Durante o atendimento, o Sifarma 2000 atribui, de acordo com o 

organismo, um número de receita, lote e série. Na Farmácia Moderna, as receitas são 

separadas e organizadas por organismos diariamente, sendo que cada farmacêutico 

fica responsável por conferir um determinado grupo de receitas. Quando os lotes ficam 

completos com as 30 receitas, é impresso e envolto o respetivo “verbete de 

identificação do lote”. 

Relativamente aos organismos associados ao SNS, no fim do mês, a “relação 

resumo de lotes” referente a cada entidade é impressa (quatro cópias) e anexada aos 

lotes de receitas e respetivo verbete; são emitidas as faturas (cinco cópias) referentes 

a cada entidade organizacional, que devem ser carimbadas, datadas e assinadas; e a 

nota de crédito/débito (caso se verifique) original e original duplicado, carimbados, 

datados e assinados (referente às receitas devolvidas de meses anteriores). 

Em relação aos outros organismos o procedimento é semelhante. Para a 

Associação Nacional de Farmácias (ANF) deverão ser enviados os lotes organizados 

e identificados pelo respetivo “verbete de identificação do lote”, acompanhado pela 

“relação resumo de lotes” (quatro cópias) e fatura de cada entidade (quatro cópias), 

carimbados, datados e assinados. 

Toda a informação compilada relativa ao SNS é recolhida diretamente na Farmácia 

pelos Correios de Portugal (CTT) e enviada para a Administração Regional de Saúde 

do Norte (ARS Norte) enquanto que a informação relativa aos outros organismos é 

enviada pela Farmácia para a ANF. Para esta entidade é também enviada uma cópia 

da Nota de Crédito, das faturas do SNS e o Documento para a ANF com resumo de 

todos os valores e de todos os organismos. 

Após o envio da documentação legalmente estipulada, a ARS Norte envia à 

Farmácia um comprovativo da entrega do receituário. Esta entidade pode também 



36 Contabilidade e gestão na Farmácia 

 

proceder à devolução de receituário com irregularidades na comparticipação, 

faturação, validade das receitas, entre outras. Estas são devidamente corrigidas e 

incluídas na faturação do mês seguinte devendo estar identificadas como “reenvio”. 

Na Farmácia, está estipulado o arquivo obrigatório de uma cópia de todos os 

documentos enviados. 

 

No fim do mês de Outubro/início de Novembro, acompanhei o “fecho do mês” com 

a respetiva impressão dos documentos. 

12.2 - Fiscalidade 

No âmbito das farmácias, é particularmente importante avaliar o impacto do 

Imposto de Valor Acrescentado (IVA), bem como do Imposto sobre Rendimento de 

pessoas Singulares (IRS) e Imposto sobre Rendimento de pessoas Coletivas (IRC). 

O IVA incide sobre as aquisições e transações de bens e também sobre a 

prestação de serviços. A partir do IVA liquidado (valor que recebeu dos utentes pelas 

vendas e/ou prestação de serviços) subtraído do IVA dedutível (valor pago pela 

farmácia às entidades que lhe tenham prestado serviços) calcula-se o IVA apurado. Se 

este for superior a zero a farmácia terá de pagar a diferença, se for inferior a zero irá 

receber do Estado essa diferença. 

12.3 - A informática na Farmácia 

O software Sifarma 2000 permite auxiliar e facilitar o dia-a-dia do farmacêutico e do 

utente permitindo o registo de dados de identificação, sub-sistema de saúde a que 

pertence e dados relativos à dispensa de medicamentos. Em relação ao medicamento, 

o sistema fornece ao farmacêutico diversas informações como “Informação de 

compras/vendas” e “Informação científica” como a indicação terapêutica, posologia, 

contra-indicações, entre outros. 

De modo a fidelizar os utentes e possibilitar o controlo da sua medicação, a 

Farmácia Moderna permite a criação de um cartão da Farmácia onde é criado um 

perfil de cliente, consoante as suas compras. Para além desta vantagem, o cartão 

permite também a acumulação de pontos que são depois convertidos em descontos 

nos MNSRM e produtos de IVA a 23%. 

 

 



37 

 

 Capítulo 13

Relacionamento com entidades 

externas e utentes 

A principal responsabilidade do farmacêutico é promover a saúde e o bem-estar do 

utente fornecendo aconselhamento e informação relevante para um tratamento correto 

com eficácia e segurança. Para tal, pode ser necessário uma colaboração com o 

médico e outros profissionais de saúde uma vez que podem existir dúvidas 

relativamente à escolha de um medicamento ou dose prescrita. 

Um fator de extrema importância para que a terapêutica seja eficaz é uma boa 

relação entre o utente e o farmacêutico uma vez que a comunicação é um pilar 

fundamental: inicialmente deve-se avaliar os conhecimentos do utente de modo a 

evitar a repetição de informação; usar os termos adequados e adaptados ao nível 

sociocultural do utente; promover a repetição da informação recebida de modo a 

garantir que este a compreendeu; saber colocar perguntas e responder às questões 

por este colocadas; manter uma postura e aparência profissional. Assim, é possível 

que o doente se torne parceiro das decisões terapêuticas e se responsabilize pela sua 

saúde. 

Relativamente às entidades externas, para além do contacto com os médicos e 

outros profissionais de saúde, pode ser necessário estabelecer contacto com a Ordem 

dos Farmacêuticos e a ANF. 

A Ordem dos Farmacêuticos, é a associação pública que abrange e representa os 

licenciados em Farmácia ou em Ciências Farmacêuticas que exercem a profissão 

farmacêutica em território nacional. Defende a dignidade e os interesses da profissão 

farmacêutica e colabora na definição e execução de políticas de saúde em cooperação 

com o Estado [20] 
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A ANF representa uma grande maioria das Farmácias em Portugal e tem como 

missão defender os interesses morais, profissionais e económicos dos proprietários de 

farmácias [21]. 
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 Capítulo 14

Formação continuada 

Trata-se de uma obrigação profissional do farmacêutico que se deve manter 

atualizado e informado a nível científico, ético e legal de modo a garantir a qualidade 

dos serviços prestados. 

Durante o estágio na Farmácia Moderna, foi proporcionada a participação/inscrição 

em várias ações de formação de modo a complementar a aprendizagem. 

Tabela 2 – Formação continuada 

Data Formação 

25 de setembro, 2013 “Formação de Marca completa” organizado pela Caudalie. 

8 de outubro, 2013 
Curso de formação “Avene – o Cuidado essencial das peles 
sensíveis” organizado pela Pierre Fabre 

29 de outubro, 2013 “Homeopatia” organizado pelos Laboratórios Boiron 

31 de outubro, 2013 “A Tosse”, organizado pelos Laboratórios Sanofi 

13 de novembro, 2013 “Formação Geral A-Derma”, organizado pela Pierre Fabre 

14 de novembro, 2013 PharmaNord 

20 de novembro, 2013 Galenic. 
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 Capítulo 15

Conclusão 

O estágio na Farmácia Moderna foi um percurso caraterizado por etapas que, em 

conjunto com a evolução das minhas competências e capacidades, aumentou também 

o nível de responsabilidade.  

Inicialmente, como estagiária, foi-me proposto rececionar, conferir e armazenar os 

produtos encomendados (quer as via armazenista quer as encomendas diretas aos 

Laboratórios) assim como efetuar os pedidos por telefone (reservas dos utentes). Mais 

tarde iniciei a verificação de “stock’s”, em particular de produtos com pouco movimento 

de compras e vendas. Estas etapas revelaram-se úteis para a familiarização com os 

diferentes produtos, revisão de conhecimentos de farmacoterapia (com a leitura de 

RCM’s e Folhetos Informativos), associação do nome comercial com a substância 

ativa e, ainda, o local de armazenamento dos mesmos que, posteriormente, se revelou 

uma mais-valia no atendimento dos utentes. 

Numa nova etapa, iniciei a organização do receituário em organismos e lotes 

enquanto me ia familiarizando com as receitas e as regras de prescrição. 

Concomitantemente, comecei a ter contacto com os utentes e a assistir a 

atendimentos realizados pelos profissionais da Farmácia. Nesta altura aprendi a 

trabalhar com o Sifarma 2000 na funcionalidade de “Atendimento”. 

Os serviços realizados na Farmácia como a medição da tensão arterial, do 

colesterol, dos triglicerídeos e da glicemia passaram a ser realizados por mim assim 

como o aconselhamento subsequente. 

Por fim, comecei a realizar atendimentos ao balcão e a entrar em contacto com a 

realidade complexa que envolve a profissão de Farmacêutico em FC. 

De modo a complementar o estágio, no mês de Setembro, permaneci na farmácia 

no dia em que estava de serviço, até um pouco depois do fecho da porta (por volta das 
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23h) com o objetivo de observar a atuação no atendimento dos utentes de modo a 

manter a segurança. 

O estágio revelou-se, sem dúvida, uma experiência enriquecedora tanto do ponto 

de vista profissional como pessoal, contribuindo de forma decisiva para a minha 

formação como Farmacêutica. 

 

 

 

 



43 

 

Referências 

[1] "Boas Práticas Farmacêuticas para a farmácia comunitária," 3ª Edição ed: 
Ordem dos Farmacêuticos, 2009. 

[2] "Decreto Regulamentar n.º 307/2007 de 31 de Agosto - Regime jurídico das 
farmácias de oficina," ed. Diário da República - I Série- Nº 168: Ministério da 
Saúde, 2007. 

[3] "Despacho Normativo nº 18/90 de 27 de Dezembro - Áreas mínimas das 
farmácias ", ed. Diário da República - II Série nº 27: Ministério da Saúde, 1990. 

[4] "Portaria nº 348/98 de 15 de Junho - Boas práticas de distribuição de 
medicamentos de uso humano e de medicamentos veterinários," ed. Diário da 
República - I Série-B: Ministério da Saúde, 1998. 

[5] "Decreto Regulamentar n.º 176/2006 de 30 de Agosto - Estatuto do 
medicamento ", ed. Legislação Farmacêutica Compilada: INFARMED - 
Gabinete Jurídico e Contencioso, 2006. 

[6] "Decreto Regulamentar n.º 189/2008 de 24 de Setembro," ed. Diário da 
República - I Série Nº 185: Ministério da Saúde, 2008. 

[7] "Decreto Regulamentar n.º 74/2010 de 21 de Junho," ed. Diário da República - 
I Série Nº 118: Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das 
Pescas, 2010. 

[8] "Decreto Regulamentar n.º 184/97 de 26 de Julho - Regime jurídico dos 
medicamentos de uso veterinário farmacológicos," ed. Legislação 
Farmacêutica Compilada: INFARMED - Gabinete Jurídico e Contencioso, 1997. 

[9] "Decreto Regulamentar n.º 145/2009 de 17 de Junho," ed. Diário da República 
- I Série Nº 115: Ministério Saúde, 2009. 

[10] "Portaria n.º 137-A/2012 de 11 de Maio ", ed. Diário da República - I Série Nº 
92: Ministério da Saúde, 2012. 

[11] "Decreto Regulamentar n.º 106-A/2010 de 1 de Outubro," ed. Diário da 
República - I Série Nº 192: Ministério da Saúde, 2010. 

[12] "Decreto Regulamentar n.º 48-A/2010 de 13 de Maio," ed. Diário da República - 
I Série - Nº 93: Ministério da Saúde, 2010. 

[13] "Decreto Regulamentar n.º 15/93 de 22 de Janeiro - Regime jurídico do tráfego 
e consumo de estupefacientes e psicotrópicos," ed. Legislação Farmacêutica 
Compilada: INFARMED - Gabinete Jurídico e Contencioso, 1993. 

[14] "Portaria n.º 594/2004 de 2 de Junho - Aprova as boas práticas a observar na 
preparação de medicamentos manipulados em farmácia de oficina e hospitalar 
", ed. Legislação Farmacêutica Compilada: INFARMED - Gabinete Jurídico e 
Contencioso, 2004. 

[15] "Deliberação n.º 1500/2004 de 7 de Dezembro - Aprova a lista de equipamento 
mínimo de existência obrigatória para as operações de preparação, 
acondicionamento e controlo de medicamentos manipulados, que consta do 
anexo à presente deliberação e dela faz parte integrante ", ed. Legislação 
Farmacêutica Compilada: INFARMED - Gabinete Jurídico e Contencioso, 2004. 



44 Referências 

 

[16] "Portaria n.º 769/2004 de 1 de Julho - Estabelece que o cálculo do preço de 
venda ao público dos medicamentos manipulados por parte das farmácias é 
efetuado com base no valor dos honorários da preparação, no valor das 
matérias-primas e no valor dos materiais de embalagem. ," ed. Legislação 
Farmacêutica Compilada: INFARMED - Gabinete Jurídico e Contencioso, 2004. 

[17] "Decreto Regulamentar n.º 90/2004 de 20 de Abril - Altera os Decretos-Leis nº 
72/91, de 8 de Fevereiro, que regula a autorização de introdução no mercado, 
o fabrico, a comercialização e a comparticipação de medicamentos de uso 
humano, e 118/92, de 25 de Junho, que estabelece o regime de 
comparticipação no preço dos medicamentos," ed. Legislação Farmacêutica 
Compilada: INFARMED - Gabinete Jurídico e Contencioso, 2004. 

[18] "Decreto Regulamentar n.º 17690/2007 de 23 de Julho - Revoga o anexo ao 
despacho nº 2245/2003, de 16 de Janeiro - lista das situações de 
automedicação.," ed. Legislação Farmacêutica Compilada: INFARMED - 
Gabinete Jurídico e Contencioso, 2007. 

[19] "Portaria n.º 1429/2007 de 2 de Novembro - Define os serviços farmacêuticos 
que podem ser prestados pelas farmácias ", ed. Legislação Farmacêutica 
Compilada: INFARMED - Gabinete jurídico e Contencioso, 2007. 

[20] (15 de Outubro de 2013). Ordem dos Farmacêuticos. Available: 
http://www.ordemfarmaceuticos.pt/ 

[21] (15 de Outubro de 2013). Associação Nacional de Farmácias. Available: 
http://www.anf.pt/ 

 
 

http://www.ordemfarmaceuticos.pt/
http://www.anf.pt/

	Declaração de Integridade
	Agradecimentos
	Índice
	Lista de Figuras
	Abreviaturas
	Capítulo 1
	Introdução

	Capítulo 2
	Caracterização e organização do espaço físico e funcional
	2.1  - Localização e horário de funcionamento
	2.2  - Espaço físico
	2.2.1  - Espaço físico exterior
	2.2.2  - Espaço físico interior
	2.2.2.1  - Área de atendimento ao público
	2.2.2.2  - Área de receção de encomendas e armazenamento
	2.2.2.3  - Gabinete de atendimento personalizado
	2.2.2.4  - Laboratório
	2.2.2.5  - Escritório
	2.2.2.6  - Instalações sanitárias


	2.3  - Equipamentos obrigatórios
	2.4  - Recursos humanos


	Capítulo 3
	Biblioteca e fontes de informação

	Capítulo 4
	Gestão de “Stock”
	4.1  - Fornecedores e normas legais de aquisição
	4.2  - Critérios de aquisição
	4.3  - Rotação de “stock” e ponto de encomenda


	Capítulo 5
	Encomendas e aprovisionamento
	5.1  - Efetuar, rececionar e conferir encomendas
	5.2  - Marcação de preços
	5.3  - Armazenamento
	5.4  - Prazos de validade e de devolução de medicamentos
	5.5  - Matérias-primas e reagentes


	Capítulo 6
	Classificação dos produtos existentes na Farmácia

	Capítulo 7
	Dispensa de Medicamentos
	7.1 - Prescrição médica e validação da mesma
	7.2  - Interpretação e avaliação farmacêutica
	7.3  - Verificação de possíveis interações
	7.4  - Contra-indicações
	7.5  - Posologia e modo de administração
	7.6  - Aconselhamento, adesão à terapêutica e informação oral e escrita
	7.7  - Cuidados na conservação domiciliária do medicamento
	7.8  - Medicamentos comparticipados


	Capítulo 8
	Dispensa de psicotrópicos e/ou estupefacientes
	8.1  - Regras de aquisição e dispensa
	8.2  - Controlo


	Capítulo 9
	Medicamentos e produtos manipulados
	9.1  - Material de laboratório
	9.2  - Regras de manipulação
	9.3  - Regimento geral de Preços dos Medicamentos Manipulados


	Capítulo 10
	Automedicação
	10.1  - Indicações terapêuticas
	10.2  - Posologia e modo de administração
	10.3  - Verificação de possíveis interações e contra-indicações


	Capítulo 11
	Outros cuidados de saúde prestados na Farmácia
	11.1  - Serviços farmacêuticos
	11.2  - Farmacovigilância
	11.3  - Sistema Integrado de Gestão de Embalagens de Medicamentos - VALORMED
	11.4  - Recolha de radiografias


	Capítulo 12
	Contabilidade e gestão na Farmácia
	12.1  - Processamento de receituário e faturação
	12.2  - Fiscalidade
	12.3  - A informática na Farmácia


	Capítulo 13
	Relacionamento com entidades externas e utentes

	Capítulo 14
	Formação continuada

	Capítulo 15
	Conclusão
	Referências


