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Introdução 

Durante os 5 anos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas na 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, foram muitos os conhecimentos 

teóricos, laboratoriais e humanos que me foram transmitidos. Contudo, a última 

unidade curricular e, a meu ver, a que nos dá uma maior perceção daquilo que é ser 

farmacêutico, é o estágio final em Farmácia Comunitária. 

Presentemente, a Farmácia Comunitária é o espaço de saúde que abrange toda a 

população na medida em que o farmacêutico desempenha um papel essencial na 

comunicação com o doente, na indicação farmacêutica, na farmacovigilância, na 

automedicação, na medição de parâmetros de autocuidado, na realização de rastreios, 

no aconselhamento para implementação de um estilo de vida saudável e em múltiplas 

outras funções, deixando de ser visto como um mero dispensador de medicamentos e 

passando, diversas vezes, a ser encarado como psicólogo e amigo. Deste modo e, 

sobretudo em regiões com baixa densidade populacional, o farmacêutico é o 

profissional de saúde mais próximo da população, com um importante papel na 

promoção da saúde na mesma. 

Perante tamanha responsabilidade, a minha passagem pela Farmácia Narcisa C. 

Dias foi fulcral para a minha aprendizagem não só enquanto profissional de saúde mas 

também a nível pessoal e humano, tendo como referência profissionais de excelência 

que seguem à risca o “modelo invisível” daquilo que é ser farmacêutico. 

Assim, o presente relatório tem como objetivo retratar de modo sistematizado, as 

atividades desenvolvidas durante o estágio na Farmácia Narcisa C. Dias que decorreu 

de 7 de janeiro a 8 de abril de 2013, perfazendo um total de três meses. Serão 

também tecidas algumas considerações legais e teóricas acerca de determinados 

temas de forma a demonstrar os conhecimentos adquiridos durante este período. 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio: Farmácia Narcisa C. Dias 

janeiro-abril de 2013 

 

Joana Salgado Alves – nº 200703099 9 

 

2. Organização da Farmácia 

2.1. Propriedade, Localização e Organização Física  

Desde 2003 [1], ano em que foi fundada, que a Farmácia Narcisa C. Dias tem 

como proprietário e Diretora-Técnico (DT) a Dra. Narcisa Maria Oliveira Carvalho Dias, 

licenciada em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade 

de Coimbra e dona de uma vasta experiência na área da Farmácia de Oficina, fruto de 

inúmeros anos de trabalho neste ramo. 

A Farmácia Narcisa C. Dias está inserida numa zona rural e localiza-se no nº 66 

da Avenida do Redondelo na freguesia de Santo Estevão de Penso, arredores da 

cidade de Braga.  

Próximo da Farmácia podemos encontrar um Centro de Saúde, Clínica Médico-

Dentária, bem como vários estabelecimentos comerciais. 

2.2. Espaço Físico Exterior 

A Farmácia Narcisa C. Dias é facilmente reconhecida do exterior (ANEXO 1), uma 

vez que possui uma cruz luminosa à face da estrada, o nome da farmácia bem 

explicito assim como uma fachada toda envidraçada o que lhe permite atrair mais 

facilmente a atenção do utente que passa em frente da mesma. Na fachada estão 

ainda indicados o nome do proprietário e DT, o horário de funcionamento e também o 

horário de funcionamento das farmácias de serviço do município. 

Uma vez que a farmácia Narcisa C. Dias se encontra ao nível da estrada permite 

um fácil acesso a todos os utentes em especial àqueles que possuem capacidade 

motora reduzida, como por exemplo idosos e/ou portadores de deficiência física. 

 

2.3. Espaço Físico Interior 

As instalações da farmácia Narcisa C. Dias são modernas uma vez que esta abriu 

em 2003 e, estão divididas de acordo com a legislação vigente (Decreto-Lei (DL) n.º 

307/2007, de 31 de agosto) [2], em: 

2.3.1. Área de Atendimento ao Público: esta divisão abarca dois balcões de 

atendimento com terminais de computadores, uma balança eletrónica, duas cadeiras 

de descanso, uma ilha e várias estantes e lineares para exposição de Medicamentos 

Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), produtos de Cosmética, entre outros, 

estando organizados por linhas de produto. Atrás dos balcões de atendimento existe 

um mostruário onde são expostos desde produtos sazonais a suplementos 

vitamínicos, privilegiando aqueles que se querem destacar; o mesmo ocorre na montra 

incorporada nos balcões de atendimento (ANEXO 2). Destaca-se também um 



Relatório de Estágio: Farmácia Narcisa C. Dias 

janeiro-abril de 2013 

 

Joana Salgado Alves – nº 200703099 10 

 

contentor ValorMed que possibilita a reciclagem de medicamentos fora de uso ou de 

validade. 

2.3.2. Consultório: local onde se prestam vários cuidados de saúde ao utente, 

tais como medição da pressão arterial, controlo da glicemia, colesterol total e HDL, 

triglicerídeos, Combur Test, PSA, entre muitos outros e também diversas consultas, 

nomeadamente consulta de cessação tabágica, para redução do peso, seguimento 

Farmacoterapêutico, entre outras (ANEXO 3). 

2.3.3. Escritório da DT/Biblioteca: onde é tratada toda a burocracia inerente a 

uma farmácia e onde se podem consultar diversas fontes informativas, tais como 

Farmacopeia Portuguesa VIII, Formulário Galénico Nacional, Estatutos da Ordem dos 

Farmacêuticos, Index Merck, Martindale, entre muitos outros. Estão também 

disponíveis os contatos necessários para consultar centros de informação para 

esclarecimento de dúvidas tais como o LEF, bem como os sites 

www.multidrugreactions.com, www.epocrates.com, www.medscapes.com, www.anf.pt, 

www.infarmed.pt. 

2.3.4. Armazém: situado na retaguarda da farmácia, é o local destinado a 

albergar os produtos sazonais assim como aqueles de maior rotatividade excedentes. 

2.3.5. Área de trabalho/ Laboratório. Subdividem-se em: 

 Gavetas de armazenamento e estantes, onde se encontram os diversos 

tipos de formulações. Todos os medicamentos e restantes produtos estão 

armazenados por ordem alfabética e de acordo com a regra “First Expires, First Out” 

(FEFO). 

 Zona de frio, onde existe um frigorífico a temperatura compreendida 

entre 2º e 8ºC, controlada mensalmente por data logger, e com humidade inferior a 

60% registada por um higrómetro, onde são armazenados os produtos termolábeis.  

 Zona de manipulação, equipada com todo o material requerido para a 

realização de medicamentos manipulados e onde se encontram 2 balanças analíticas 

e um dispositivo de mistura (Unguator); nesta área são ainda guardadas todas as 

matérias-primas e material de embalagem necessários e também o registo de todos os 

medicamentos manipulados realizados (guardados pelo espaço de 3 anos), da 

matéria-prima utilizada assim como o Formulário Galénico e outros compêndios que 

asseguram a correta execução destes medicamentos. 

 Local de gestão em geral, onde se dá entrada de encomendas e 

etiquetagem de Produtos de Venda Livre (PVL), equipada com um computador, 

impressora de etiquetagem, impressora e telefones.  

http://www.multidrugreactions.com/
http://www.epocrates.com/
http://www.medscapes.com/
http://www.anf.pt/
http://www.infarmed.pt/
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2.3.6. Instalações sanitárias: para uso do pessoal e dos utentes da farmácia. 

  

2.4. Horário de Funcionamento 

A farmácia Narcisa C. Dias está aberta de Segunda a Sexta-feira das 9h00 às 

20h00 e ao Sábado das 9h00 às 13h00 e das 15h00 às 19h00. 

2.5. Equipa 

Os recursos humanos são essenciais para garantir o sucesso da farmácia 

comunitária. Assim, respeitando o DL nº 307/2007, de 31 de agosto [2], a Farmácia 

Narcisa C. Dias apresenta no seu quadro laboral o Diretor-Técnico (Dra. Narcisa Dias), 

4 Farmacêuticos e um Assistente de Assuntos Gerais, que asseguram o bom 

funcionamento da mesma e unem esforços para prestar o melhor atendimento 

possível a todos e cada um dos utentes que os procuram.  

Os elementos do quadro de funcionários estão identificados com um cartão 

contendo o nome, fotografia e título profissional. 

 

3. Gestão da Farmácia 

3.1. Sistema Informático 

Atualmente, a existência de um software de gestão farmacêutica adequado às 

necessidades diárias da farmácia de oficina é fundamental. A Farmácia Narcisa C. 

Dias está equipada com o programa de gestão – Sifarma 2000® - e com o programa 

de acompanhamento de doentes – Pharmcare®. 

Através do sistema Sifarma 2000® é possível aceder a informação científica 

atualizada que permite solucionar diversas dúvidas que possam surgir no que 

concerne a medicamentos de uso humano, veterinário ou suplementos vitamínicos 

durante a dispensação e aconselhamento ao utente. 

Relativamente ao programa PharmCare® (ANEXO 4 a)), este possibilita criar uma 

ficha individualizada e pessoal para cada utente, possibilitando um melhor 

acompanhamento na área clínica, nomeadamente como auxiliar nas consultas de 

seguimento farmacoterapêutico. Permite, ainda, registar todos os dados clínicos dos 

doentes como sejam a medicação do doente associada ao problema de saúde 

(ANEXO 4 b)), os parâmetros biológicos, alergias, hábitos alimentares, consultas 

farmacêuticas,…sendo que os Estados de Situação (ANEXO 4 c)) são elaborados 

automaticamente e as intervenções farmacêuticas ficam registadas. Além disto, este 

programa facilita os serviços de dispensação clínica, farmacovigilância, educação para 

a saúde e manipulação.  
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3.2. Aprovisionamento, Armazenamento e Gestão de Medicamentos e 

Produtos de Saúde 

3.2.1. Aprovisionamento e Gestão de Stocks 

3.2.1.1. GESTÃO DE STOCKS 

O stock de uma farmácia engloba todos os produtos existentes em provisão para 

venda aos utentes, pelo que é essencial conhecer a funcionalidade real da farmácia, 

tendo em conta fatores como capital disponível, política interna de gestão de stocks, 

vantagens financeiras e comerciais, histórico de vendas, hábitos de prescrição, época 

do ano, localização e características da população que recorre à farmácia. Portanto, é 

fundamental a gestão racional dos artigos atendendo à sua rotatividade uma vez que 

stocks elevados conduzem a mobilização de capital, necessidade de maior 

capacidade de armazenamento e validade e atualidade dos produtos; por outro lado, 

stocks reduzidos aumentam a possibilidade de rutura em caso de procura anormal e 

menores descontos comerciais/financeiros.  

Assim, a Farmácia Narcisa C. Dias empenha-se em fazer rigoroso controlo e 

avaliação diária dos stocks mínimo e máximo, para tentar atingir um equilíbrio entre o 

número de entradas e saídas, evitando a imobilização dos produtos. 

3.2.1.2. ELABORAÇÂO DE ENCOMENDAS 

Cabe ao DT ou outro profissional autorizado a seleção e compra dos inúmeros 

produtos, podendo ser efetuada uma encomenda direta aos laboratórios e/ ou a 

encomenda diária a distribuidores grossistas (DG). 

 As encomendas feitas diretamente aos laboratórios ou representantes 

de algumas marcas, habitualmente por intermédio do delegado de vendas, costumam 

trazer maiores vantagens no que concerne a bonificações e preços já que as 

encomendas são em maior quantidade. O farmacêutico que realiza a nota de 

encomenda tem de ter em atenção parâmetros como a rotatividade do produto, stock 

existente, bonificações e/ou descontos oferecidos, gestão financeira da farmácia, 

condições de armazenamento, conservação requerida pelo produto e campanhas 

publicitárias a decorrer. Após ponderada reflexão, preenche-se uma nota de 

encomenda (ANEXO 5) e o duplicado fica na posse da farmácia para posterior 

comparação com a guia de remessa que vem junto com o produto. Na farmácia 

Narcisa C. Dias, este tipo de encomenda é escolhida para produtos de cosmética, 

puericultura, MNSRM ou medicamentos genéricos (MG) de elevada rotatividade. 
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 Escolha dos Distribuidores Grossistas 

Para uma boa escolha dos fornecedores deve atender-se a fatores como a 

qualidade do serviço prestado, periodicidade das entregas, rapidez na entrega dos 

produtos encomendados e nas quantidades requisitadas e condições comerciais. A 

Farmácia Narcisa C. Dias utiliza como principais empresas grossistas a COFANOR, A. 

Sousa e COOPROFAR, que asseguram as principais necessidades da farmácia e 

permitem fornecer ao cliente a medicação no próprio dia.  

Quotidianamente, utiliza-se o sistema Sifarma 2000® que cria automaticamente 

uma nota de encomenda atendendo aos produtos vendidos ou esgotados e ao stock 

mínimo e máximo, definidos manualmente mediante a sazonalidade dos produtos e as 

médias de venda por mês, com o intuito de evitar rutura de stocks ou stock excessivo. 

Desta forma, as encomendas são transmitidas aos fornecedores três vezes por dia: ao 

fim da manhã, a meio da tarde e ao fim do expediente. 

3.2.1.3. RECEÇÃO DE ENCOMENDAS  

Após entrega das encomendas na farmácia procede-se à conferência dos 

produtos enviados, comparando a fatura (que vem em duplicado) ou guia de remessa 

com a nota de encomenda, assegurando a conformidade da quantidade pedida e 

enviada. A partir da fatura (ANEXO 6) é possível obter diversas informações 

relevantes, tais como a descrição pormenorizada e quantidade enviada de cada 

produto, preço unitário, % de IVA, preço total da encomenda, preço de venda ao 

público (PVP) (excetuam-se os produtos de venda livre). 

Para dar entrada da encomenda, no Sifarma 2000® seleciona-se separador 

“Gestão de Encomendas” e procede-se à escolha da nota de encomenda que requer a 

introdução do número identificativo bem como o valor da mesma. Insere-se cada um 

dos códigos dos produtos através de leitura ótica e conferem-se a quantidade, aspeto 

das embalagens, preço impresso na cartonagem (PIC), prazo de validade, dosagem, 

forma farmacêutica e nome comercial. O operador deve ainda cuidar que os produtos 

de frio sejam devidamente tratados e armazenados corretamente.  

O sistema informático acerta automaticamente o stock de cada produto assim que 

se valide a receção da encomenda. Caso existam produtos em falta ou esgotados, 

estes são transferidos para a encomenda de outros fornecedores, salvo o caso de 

terem sido retirados do mercado, o que leva à inativação da sua ficha de produto. 

Relativamente aos PVL é necessário definir o seu preço de venda ao público 

(margem de lucro calculada pelo Sifarma 2000® atendendo à margem e taxa de IVA 

de 6% ou 23%) que pode ser reajustado sempre que necessário, procedendo-se de 

seguida à impressão da respetiva etiqueta.  
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Mensalmente, os fornecedores enviam uma fatura resumo com todos os débitos e 

valor a pagar, que após análise será saldada mediante os termos acordados com os 

mesmos. Caso se verifique uma não conformidade com a encomenda, esta é 

registada em impresso (IMP) próprio e no duplicado da fatura enviando-se um fax de 

reclamação (ANEXO 7) ao fornecedor, protocolo este aplicado a fornecedores diários. 

A cada três meses é estimado um índice dado pela percentagem de não 

conformidades que avaliará a prestação do fornecedor. O mesmo processo é utilizado 

para fornecedores esporádicos, sendo registados em IMP próprio. 

3.2.2. Armazenamento 

Após a receção da encomenda, segue-se a fase de armazenamento segundo os 

critérios da farmácia.  

A farmácia Narcisa C. Dias possui gavetas que possibilitam a arrumação dos 

medicamentos por ordem alfabética do nome comercial ou Denominação Comum 

Internacional (DCI), em caso de MG, e preferencialmente da menor para a maior 

dosagem. As gavetas abarcam as formas farmacêuticas orais sólidas e líquidas; 

formas sólidas dispensadas em carteiras; colutórios; formas administradas por via 

inalatória; retais e vaginais; e para aplicação nasal e oftálmica. As formas 

farmacêuticas semissólidas encontram-se em prateleiras colocadas em frente as 

gavetas e estão também organizadas por ordem alfabética. Os produtos 

excedentes/maior rotatividade encontram-se armazenados em prateleiras 

devidamente identificadas.  

Os psicotrópicos são armazenados em local apropriado e fora do alcance do 

público por forma a garantir a segurança do utente.  

Os produtos de conservação no frio encontram-se num frigorífico com temperatura 

controlada (2º-8ºC) devidamente acondicionados e organizados por utilização nas 

prateleiras; existe ainda um dispositivo destinado ao registo contínuo da temperatura 

denominado data logger. 

Os restantes medicamentos e produtos de saúde estão organizados segundo a 

forma farmacêutica ou indicação terapêutica, como por exemplo os champôs. 

Os produtos de dermocosmética, puericultura, entre outros, estão expostos na 

área de atendimento ao público (cuja temperatura e humidade são também 

controladas e registadas), possibilitando a participação do utente na escolha daqueles 

que quer adquirir.  

De acordo com a lei vigente e respeitando o circuito legal de distribuição, todo o 

medicamento que saia da farmácia não pode ser devolvido, sendo imediatamente 

colocado no ValorMed. 
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Em suma, a arrumação de medicamentos e produtos de saúde deve respeitar os 

seguintes critérios: organização da farmácia, espaço disponibilizado, funcionalidade, 

características físico-químicas dos produtos, segurança, dosagem, forma farmacêutica 

e preço de venda do produto. 

3.2.3. Gestão de Validades 

O prazo de validade define-se como o período de tempo durante o qual o 

fabricante é capaz de assegurar a estabilidade da substância ativa, podendo haver 

eventuais perdas mínimas que não comprometem a sua ação terapêutica e garantam 

a qualidade, eficácia e segurança do medicamento. 

Assim, na Farmácia Narcisa C. Dias os prazos de validade são controlados com 

recurso ao Sifarma 2000® que regista a validade do produto a cada entrada da 

encomenda. Além disso e como já foi referido, a regra “first expires, first out” (FEFO) 

ajuda a garantir a manutenção dos produtos ao evitar a estagnação dos mesmos por 

longos períodos de tempo.  

Todos os meses é ainda emitida uma listagem de medicamentos cujo prazo de 

validade está prestes a expirar e cabe a um dos elementos da equipa da farmácia 

Narcisa C. Dias decidir o acordo a fazer com o fornecedor: ou pede a troca do produto 

por outro idêntico ou o seu valor é creditado à farmácia para rebater em compras 

futuras. 

Este processo de controlo permite assegurar a dispensação do medicamento em 

perfeito estado de qualidade assim como evitar perdas monetárias para a farmácia. 

3.2.4. Devoluções a fornecedores 

São inúmeros os motivos que podem levar à necessidade de efetuar uma 

devolução, destacando-se alguns: expiração do prazo de validade, danificação da 

embalagem, engano no envio de produtos para a farmácia, recolha de produtos do 

mercado por ordem do produtor ou do INFARMED, engano na requisição do produto, 

entre outros. 

Por forma a realizar a devolução elabora-se uma nota de crédito em triplicado 

(uma cópia para a farmácia, outra para a contabilidade e a última para o fornecedor), 

onde constam os dados da farmácia, a data e o número da nota de devolução, 

informação relativa aos produtos a devolver, motivo da devolução e valor comercial. A 

devolução pode ser resolvida através do envio dos produtos ou da emissão de uma 

nota de crédito à farmácia. Caso não seja aceite por algum motivo, os produtos 

devolvidos são considerados perdas de stock e vão para “quebras”, resultando em 

prejuízo para a farmácia. 
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4. Medicamentos – Considerações Legais 

Segundo o Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de agosto [3], os medicamentos para 

uso humano são classificados relativamente à dispensa em:  

 Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM); 

 Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM). 

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

Os MSRM são todos aqueles que, direta ou indiretamente possam constituir um 

risco para a saúde do doente, mesmo quando utilizados para o fim a que se destinam 

caso não haja vigilância médica; possam constituir um risco para saúde do doente 

quando usados, frequentemente, em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daqueles a que se destinam; sejam utilizados para administração parentérica; e, que 

apresentem substâncias ou preparações à base de substâncias que possam induzir 

reações adversas que justifiquem uma avaliação. 

Podem ainda distinguir-se, de entre os MSRM, aqueles que são contemplados 

com comparticipação e os que não usufruem da mesma. 

A comparticipação dos MSRM fundamenta-se em acordos estabelecidos entre 

as entidades de saúde e os organismos comparticipantes, havendo variação na 

percentagem de comparticipação entre os grupos de medicamentos e os organismos 

referidos, de forma que todos os utentes possuam um regime de assistência médica. 

A principal entidade comparticipante e que abrange o maior número de utentes 

é o Serviço Nacional de Saúde (SNS), no entanto, existem outras que têm acordos 

com a Associação Nacional das Farmácias (ANF). Contudo, no dia 27 de março de 

2013, o Ofício Circular nº1177/2013 da ANF [4] determinou que, a partir do dia 1 de 

abril do ano corrente, os encargos das entidades públicas com medicamentos – 

ADSE, ADM, SAD-PSP e SAD-GNR migram para o SNS. 

 Existe também uma minoria de utentes que beneficia de complementaridade, 

ou seja de comparticipação simultânea de dois organismos, como por exemplo SAMS-

SNS; nestes casos, é necessário tirar uma fotocópia da receita médica e do cartão 

para comprovação, ficando os originais para a faturação do sistema principal e as 

cópias para a faturação do subsistema.  

Para a maioria dos MSRM dispensados na Farmácia Narcisa C. Dias a 

entidade comparticipante é o SNS. Consoante a classificação fármaco-terapêutica dos 

medicamentos prescritos, podem ser aplicados quatro escalões diferentes [5], [6]:  

 Escalão A: comparticipação de 90% do PVP exclusivo para 

medicamentos antituberculosos, anti convulsivantes, antiepiléticos, para a 

hemodiálise, entre outros. 
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 Escalão B: comparticipação de 69% do PVP para antibióticos, 

antiasmáticos, anti hipertensores, antidepressivos, AINES, anti tiroideus e hormonas 

da tiroide, etc… 

 Escalão C: comparticipação de 37% do PVP para anti-helmínticos, 

antipiréticos e analgésicos, anti dislipidémicos, ansiolíticos, sedativos e hipnóticos. 

 Escalão D: comparticipação de 15% do PVP para anticoncecionais. 

O utente paga apenas uma parte do PVP total do medicamento, graças à 

comparticipação de dada entidade. Assim, a parte respeitante à entidade 

comparticipante é paga através da ANF às farmácias, o que é possível devido aos 

acordos estabelecidos entre esta instituição e as entidades tutelares (devidamente 

codificadas para uso informático). 

4.1.1.Regimes Especiais de Comparticipação de Medicamentos (RECM): 

Todos os pensionistas com rendimento total anual que não ultrapasse catorze 

vezes o salário mínimo nacional e que o comprovem com o cartão de utente com sigla 

“R”, são contemplados pela lei [5], [6] com RECM. À comparticipação no valor dos 

medicamentos do escalão A são acrescidos 5% e no dos escalões B, C e D são 

adicionados 15%.  

Em caso de medicamentos cujos PVP’s correspondam a um dos cinco preços 

mais baixos do grupo homogéneo em que se inserem, o Estado comparticipa-os em 

95% para todos os escalões.  

Não obstante, o Estado também comparticipa medicamentos usados no 

tratamento de certos grupos especiais de doentes ou patologias, definido por 

legislação própria, distintamente graduada consoante as entidades que o prescrevem 

ou dispensam. A comparticipação do medicamento pode ser limitada a determinadas 

indicações terapêuticas impostas no diploma que estabelece a comparticipação, pelo 

que, para assegurá-la, o prescritor tem obrigatoriamente de fazer menção ao diploma 

correspondente [6], [7] na receita. 

A Portaria nº364/2010, de 23 de junho [8] relativa a produtos de PD, estipula que, 

para utentes do SNS; o Estado comparticipe em 100% do PVP no custo de aquisição 

de agulhas, seringas e lancetas assim como em 85% do PVP no custo de aquisição 

das tiras-teste para diabéticos. 

4.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

Medicamentos que não se enquadrem em qualquer uma das condições acima 

referidas. No entanto, estes medicamentos têm de conter as indicações terapêuticas 

incluídas na lista de situações de possível automedicação, presentes no Despacho nº 
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17690/2007, de 10 de agosto [9]. Os MNSRM [3] têm como propósito o alívio, prevenção 

ou tratamento de síndromes menores ou sintomas que não requeiram cuidados 

médicos. Os MNSRM não comparticipados são cedidos nas Farmácias e em Locais de 

Venda autorizados.  

Durante o meu estágio na farmácia Narcisa C. Dias, constatei a procura 

sistemática de alguns MNSRM, como por exemplo, medicamentos para dor de 

garganta (por exemplo, Strepfen®, Arcovox®, Collu-Hextril®), antitússicos (por exemplo, 

Levotuss®, Bissoltussin®) e expetorantes (por exemplo, Fluimucil®, Bissolvon®), devido 

ao fato de ter abrangido os meses de fim de inverno/início de primavera. Exatamente 

por ter apanhado as férias da Páscoa, foi possível também a venda de protetores 

solares, requeridos por pessoas que iriam viajar para países de clima quente, o que 

contrariou a venda de apenas produtos sazonais. 

4.3. Medicamentos Genéricos (MG) 

Os estudos de biodisponibilidade apropriados [3] demonstram que um MG possui a 

mesma composição qualitativa e quantitativa de substância ativa, igual dosagem, a 

mesma forma farmacêutica e bioequivalência que o medicamento de referência. Para 

a comercialização de um MG, este tem de ser submetido às mesmas condições legais 

que os restantes, não podendo ser-lhe atribuídas indicações terapêuticas distintas das 

do medicamento de referência [3].  

Os MG são identificados pela Denominação Comum Internacional (DCI) da 

substância ativa, seguindo-se o nome do titular de Autorização de Introdução no 

Mercado (AIM), da dosagem, forma farmacêutica e da sigla “MG”, na embalagem 

secundária do medicamento [3]
. 

Os MG têm como vantagem em relação aos medicamentos de referência o fato de 

serem mais baratos e serem comparticipados pelos mesmos escalões de 

comparticipação que os restantes medicamentos. No entanto, durante o meu estágio 

foi-me possível contatar com a dificuldade do público em geral em assimilar o que é 

um medicamento genérico, com a desconfiança e reticência em relação aos mesmos e 

ainda com a fidelização sistemática a um determinado laboratório produtor de MG, 

tendo sido muito poucos os casos de despreocupação no que concerne ao laboratório 

produtor, visando apenas assegurar a substância ativa, dose e forma farmacêutica 

corretas. 

 Sistema de Preços de Referência 

Este sistema engloba os medicamentos comparticipados, prescritos no âmbito do 

SNS, e para os quais já existem MG genéricos comparticipados e comercializados. O 
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Sistema de Preços de Referência centra-se na estipulação de um preço de referência 

sobre o qual o Estado comparticipa o medicamento; sempre que o preço seja superior 

ao preço de referência, o excedente é custeado pelo utente.  

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

cinco PVP mais baixos exercidos no mercado, tendo em conta os medicamentos que 

integrem aquele grupo. 

4.4. Preparações Oficinais e Magistrais 

A preparação magistral difere do preparado oficinal na medida em que é realizada 

segundo uma receita médica destinada especificamente a determinado doente, já o 

preparado oficinal é elaborado segundo indicações compendiais, de um formulário ou 

farmacopeia, em farmácia comunitária ou nos serviços farmacêuticos hospitalares, 

destinado a ser dispensado diretamente aos utentes assistidos por essa farmácia ou 

serviço [3]. 

Contudo, ambas as preparações são medicamentos manipulados, dispensados e 

preparados sob a responsabilidade de um Farmacêutico, de acordo com a legislação 

[3]. 

4.5. Medicamentos Veterinários 

A farmácia comunitária tem também como função a dispensação de 

medicamentos veterinários. A maior parte destes medicamentos são MNSRM, como 

desparasitantes de uso sistémico ou externo. 

4.6. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes (MPE) 

Os MPE são utilizados recorrentemente no tratamento de doenças psiquiátricas e 

oncológicas. No entanto, são considerados uma classe terapêutica especial na medida 

em que podem provocar variações no comportamento, humor e cognição pois atuam a 

nível do sistema nervoso central, podendo levar a dependência física e/ou psíquica.  

Deste modo, estes medicamentos são submetidos a rigorosa legislação [13], [14] 

durante o seu percurso, por forma a evitar o seu uso ilícito. 

 

 Enquadramento Legal 

Os MPE sujeitos a legislação especial são enumerados em tabelas próprias [13] e 

estão sujeitos a uma fiscalização por parte do INFARMED. A distribuição, 

armazenamento, prescrição médica, dispensa, controlo do receituário e obrigações 

especiais dos Farmacêuticos relativas a estes medicamentos estão criteriosamente 

regulamentadas. 
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Os MPE podem ser encomendados em simultâneo com a restante medicação e 

produtos necessários à farmácia, no entanto, vêm separados dos restantes e, 

juntamente com a fatura, segue a requisição em duplicado de cada psicotrópico ou 

estupefaciente, que é conferida a posteriori. Ambas as folhas são datadas e assinadas 

pelo DT ou seu substituto, sendo que a original fica arquivada na farmácia e o 

duplicado é remetido para o DG de onde é proveniente. Estes medicamentos são 

depois armazenados em local próprio da farmácia, longe do acesso ao utente e 

devidamente camuflados para o caso de assalto. 

A legislação em vigor indica quais os medicamentos que fazem parte desta 

classificação organizando-os por tabelas. As receitas devem conter a informação 

relativa ao prescritor (código do nome, nº de inscrição na Ordem dos Médicos, vinheta 

e assinatura), relativa ao doente (nome, idade, morada, nº de bilhete de identidade e 

respetiva data de emissão), nº do bilhete de identidade do adquirente e respetiva data 

de emissão e respeitante medicamento (Nome Comercial ou DCI, dosagem, forma 

farmacêutica, nº e tamanho das embalagens); deve também incluir a data da 

prescrição e as portarias ou despachos aplicáveis. 

O Farmacêutico que fizer a dispensa das substâncias estupefacientes ou 

psicotrópicas deve verificar o cumprimento de todas as exigências legais da receita. 

Durante a dispensa, ao fazer a leitura ótica de um estupefaciente ou psicotrópico, o 

sistema informático bloqueia a venda imediatamente, requerendo os dados que devem 

estar presentes na receita e relativos ao prescritor, doente assim como os do 

adquirente (obrigatoriamente maior de idade) e sem os quais a venda não pode ser 

realizada. No final da venda, o sistema vai então emitir quatro documentos: um para a 

faturação da comparticipação, impresso no verso da receita; uma fatura/ recibo que é 

entregue ao utente; e um talão para agrafar à cópia da receita original (para arquivar 

na farmácia), que possui os dados do prescritor, doente e adquirente processados 

informaticamente. 

O registo de saídas deve ser enviado ao INFARMED mensalmente e a farmácia 

deve conter um arquivo, com cópia em papel ou no sistema informático, das receitas 

manuais ou informatizadas ordenadas por ordem de dispensa, por um período mínimo 

de três anos. 
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Tabela 1. Requisitos atualizados de envio obrigatório ao INFARMED [11],[14] 

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 e 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 

 

Tabelas III e IV 

(incluem as 

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 

 

5. Dispensa de Medicamentos (DM) 

A dispensa de medicamentos constitui uma das funções mais importantes e de 

maior responsabilidade do “ser Farmacêutico”. Como tal, iniciei esta atividade após um 

mês de estágio no “back office” da Farmácia Narcisa C. Dias, o que me possibilitou um 

contato mais próximo com a medicação e permitiu começar a associar o nome 

comercial à substância ativa, atentar às diferentes formas farmacêuticas de um 

mesmo medicamento e que me ajudou a preparar para o atendimento ao público de 

forma consciente, atenta e com plena noção dos desafios com que me iria e 

continuarei a deparar. 

A DM permite ao Farmacêutico avaliar o processo de uso do medicamento, 

disponibilizá-lo e aconselhar o utente ou cuidador acerca da melhor forma de utilizá-lo, 

por forma a promover a utilização racional do medicamento. Deste modo e, sendo o 

farmacêutico o último a contatar com a medicação e a cedê-la ao utente, cabe-lhe a 

tarefa de identificar e resolver os Problemas Relacionados com os Medicamentos 

(PRM) (ANEXO 8) de modo a prevenir os Resultados Negativos associados à 

Medicação (RNM), assim como registar todas as intervenções farmacêuticas. 

Com o intuito de zelar pelo bem-estar da população em geral e particularmente 

dos seus utentes, a Farmácia Narcisa C. Dias adotou o método GICUF [15] validado 

para realizar DM, garantir que esta é corretamente realizada e que todos os PRM são 

identificados (ANEXO 9) e, se possível, resolvidos, por forma a solucionar os PRM e 

evitar os RNM. 
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5.1. Tipos de Vendas 

De acordo com a classe em que os medicamentos se enquadram, podem existir 

vários tipos de vendas: 

 Sem receita médica (RM): caso de medicamentos de venda livre; 

 Com RM sem comparticipação: o utente paga o custo total da 

medicação; 

 Com RM com comparticipação: o que o utente paga depende da 

entidade comparticipante assim como do tipo de doença que é descrita na RM. 

5.2. MSRM, Prescrição Médica e Validação 

A receita médica é um documento através do qual são prescritos por um médico, 

por um médico dentista ou por um odontologista, um ou mais medicamentos. É 

também e sem qualquer dúvida, um veículo para comunicação entre prescritor e 

farmacêutico. Atualmente, o SNS conta com dois tipos de receitas [3], [11], [16], [17]: a não 

renovável, com validade de 30 dias consecutivos; e a renovável, com validade de 6 

meses cada e com a discriminação “1ª via”, “2ª via” e “3ª via”. 

A relativamente recente introdução das portaria nº137-A/2012, de 11 de maio 

[11]/Circular Informativa Conjunta nº02/INFARMED/ACSS, de 6 de dezembro de 2012 

da ANF [12], que promovem a prescrição de medicamentos por DCI veio dar o direito de 

escolha aos utentes, desde que se cumpram os requisitos estipulados na RM. Desta 

forma, o utente passa a ter a última palavra na escolha do medicamento, podendo 

optar, o que lhe permitirá gerir da melhor maneira os custos do tratamento. Além 

disso, promove-se assim o uso de MG que possuem a mesma eficácia, segurança e 

qualidade que o medicamento de marca. 

5.2.1. Validação da Prescrição 

De modo a assegurar o cumprimento da lei e a salvaguardar o dever ético da sua 

profissão, o Farmacêutico deve verificar durante a dispensa, se a receita apresenta [26]: 

número da receita e sua representação por código de barras; local de prescrição e sua 

representação por código de barras (ou justaposição de vinheta identificativa em caso 

de preenchimento manual e sempre que aplicável); identificação da exceção 

justificativa da receita manual; nome e número do utente (em caso de preenchimento 

manual, apenas número ou código de barras) ou de beneficiário de subsistema; 

identificação do prescritor (nome, nº de cédula profissional, especialidade médica) e 

código de barras (em caso de preenchimento manual, justaposição de vinheta 

identificativa); entidade financeira responsável; referência ao regime especial de 

comparticipação de medicamentos, se possível (utilização da letra “R” para regime 
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pensionista e da letra “O” se devido ao tipo de patologia, sendo obrigatória referência 

ao despacho que consagra o respetivo regime); DCI da substância ativa, dosagem, 

forma farmacêutica, dimensão e número de embalagens; se aplicável, designação 

comercial do medicamento com devida justificação; data de prescrição e assinatura do 

prescritor. 

Em caso de não conformidade como por exemplo, ausência da vinheta/ assinatura 

do médico prescritor, rasura ou data expirada da RM, o Farmacêutico tem o dever de 

orientar o utente para a sua resolução. Uma outra situação a que o Farmacêutico deve 

estar particularmente atento é ao cumprimento da prescrição de apenas quatro 

medicamentos diferentes em cada receita médica, sendo que o número de 

embalagens não pode em circunstância alguma ultrapassar o limite de duas por 

medicamento nem tão pouco o total de quatro embalagens, excetuando-se os 

medicamentos de embalagem unitária, sob pena de não se comparticipado [11].  

Durante o meu estágio foi-me dada a possibilidade de constatar que este tipo de 

irregularidades é frequente, sobretudo os casos em que a validade expirou ou em que 

falta a assinatura do prescritor. Deparei-me também diversas vezes com a solicitação 

de venda de medicação sujeita a RM sem a respetiva receita, pelo que tive de 

esclarecer o utente da impossibilidade de o fazer sem fugir à legislação em vigor e 

apelando à sua compreensão. 

5.2.2. Interpretação da Prescrição 

Atualmente a maioria das receitas são informatizadas o que torna mais fácil a sua 

interpretação e minimiza os possíveis erros associados à má interpretação da 

caligrafia do médico prescritor (ANEXO 10), o que não invalida a ocorrência de outro 

tipo de erros.  

Na interpretação da RM aquando da dispensa, caso não seja especificada a 

dosagem da substancia ativa ou o tamanho da embalagem, deve-se sempre procurar 

averiguar se foi erro médico ou não. Assim, é dever do Farmacêutico contatar o 

prescritor em caso de dúvida ou proceder à adequação da medicação mediante a 

avaliação da condição clínica do utente. Além disso, se o médico prescrever uma 

embalagem cuja quantidade não exista no mercado, devemos ceder apenas a 

embalagem que está disponível, não obstante o facto do número de unidades na 

embalagem cedida ser inferior ao da prescrita, pois o que prevalece é o número de 

embalagens escritas por extenso. 

Entramos portanto no ato farmacêutico em si, que passa pela interpretação da 

receita, associação do principio ativo à sua ação terapêutica, possíveis interações e 

contraindicações a ele associadas. O programa Sifarma 2000® assim como o 
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Prontuário Terapêutico e os diversos sites extra (Epocrates, Multi-drugs interactions, 

etc…) que nos são disponibilizados na Farmácia Narcisa C. Dias são instrumentos de 

profunda utilidade no dia a dia na farmácia, que requer perspicácia e simultaneamente 

rapidez de ação, com o intuito de atender correta e rapidamente o utente, facultando-

lhe a sensação de confiança, rigor e satisfação relativamente ao atendimento que 

recebe.  

5.2.3. Dispensa Propriamente Dita 

Depois de uma cuidadosa análise à RM, o Farmacêutico retira o medicamento do 

respetivo local de armazenamento e deve atentar se os medicamentos selecionados 

são os efetivamente prescritos, através da análise da dosagem, forma farmacêutica, 

quantidade e dimensão das embalagens. 

Dado que hoje em dia a prescrição é feita por DCI, o farmacêutico deve ter ainda 

mais cuidado na seleção da medicação visto que qualquer erro, ainda que pareça 

simples, pode vir a ser prejudicial. Assim, e na grande maioria das RM, na ausência do 

código dos medicamentos a atenção deve ser redobrada e confirmar-se a que grupo 

homogéneo pertence o medicamento prescrito.  

É dever do Farmacêutico conversar com o utente e aconselhá-lo relativamente à 

toma do medicamento, por forma a aumentar ou facilitar a adesão à terapêutica, 

esclarecendo toda e qualquer dúvida que o utente possa ter, procurando sempre 

perceber se o utente assimilou a informação fornecida e se está esclarecido. Na minha 

opinião, deve ser dada especial atenção à população mais idosa, que maioritariamente 

é polimedicada e troca com mais frequência a medicação, atendendo a que o nosso 

discurso seja suave e não intimide o utente, isto é, devemos utilizar uma linguagem 

acessível e que não transmita desconfiança da nossa parte quanto à sua capacidade 

de discernimento. O ideal será recorrer a frases como “Recapitulando, Senhor (a) X 

diga-me então como vai tomar a medicação para ver se eu não me esqueci de lhe 

dizer nada”. Acrescento ainda que durante a minha aprendizagem senti que tratar o 

utente pelo nome próprio aumenta a sensação de proximidade entre o Farmacêutico e 

o mesmo, impulsionando a sua confiança em nós. 

O Farmacêutico deve portanto: dialogar com o utente de modo a reduzir erros na 

medicação; transcrever para as embalagens a posologia de forma simples e 

percetível; averiguar acerca de possíveis contraindicações ou eventuais efeitos 

secundários, de modo a promover a adesão à terapêutica e o uso correto do 

medicamento. 

O passo seguinte consiste no processamento informático da receita, através da 

leitura ótica dos códigos de barras dos medicamentos; segue-se a introdução do 
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organismo de comparticipação, que dá a percentagem de desconto e o valor que tem 

de ser custeado pelo utente. Finalmente, o documento de faturação [11], [18], [19] é 

impresso na parte de trás da RM, onde constam: o organismo onde foram faturados, a 

data de fornecimento, o nº da receita no lote e a letra de série, o código interno do 

profissional que realizou o processo, os códigos de barras de cada medicamento com 

a sua descrição, preço total de cada medicamento, preço dos medicamentos com 

respetivas comparticipações e o valor total da receita. 

Cabe então ao utente assinar este documento declarando que lhe foi dada toda a 

informação relativa à medicação dispensada. 

No dia 26 de março de 2013, as farmácias portuguesas receberam o Ofício 

Circular nº1162/2013 [18] da ANF, que informava que a partir do dia 1 de abril do ano 

corrente e de acordo com o Despacho nº15700/2012, de 12 de dezembro [19], seriam 

feitas diversas alterações na impressão do verso das receitas. O programa informático 

Sifarma 2000® sofreu alterações imediatas, passando a imprimir o verso mediante o 

estipulado pela legislação acima referida (ANEXO 11). 

O profissional que realizou a dispensa é responsável por assinar, datar e colocar o 

carimbo da farmácia no documento de faturação. 

A dispensa de medicamentos foi o maior desafio que enfrentei durante o estágio, 

onde procurei aprender o máximo possível com os meus colegas e levá-la a cabo com 

o máximo de atenção e rigor, procurando esclarecer qualquer dúvida que o utente 

pudesse ter, recorrendo sempre às fontes informativas e colegas quando alguma 

dificuldade surgia.  

5.2.4. Dispensa de Psicotrópicos e/ou Estupefacientes 

Já abordada anteriormente, foi sempre feita de acordo com a legislação em vigor 

(ANEXO 12) e realizada sob a supervisão restrita de farmacêuticos, os quais tratavam 

de toda a burocracia inerente ao processo. 

6. Processamento de Receituário e Faturação 

Diariamente, na farmácia Narcisa C. Dias, um ou mais elementos da equipa faz a 

revisão das RM faturadas de modo a assegurar que o procedimento de dispensa foi 

executado sem erros. Se algum erro for detetado é rapidamente retificado. Nos casos 

em que o erro envolve o produto ou o seu valor, faz-se a edição da venda e contata-se 

de imediato o utente, especialmente se implicar algum risco para a sua saúde.  

Depois de feita a revisão das receitas faturadas, estas são divididas segundo o 

organismo comparticipante e agrupadas e ordenadas em lotes, tendo cada um deles 

30 receitas organizadas por número de receita [20]. Na farmácia Narcisa C. Dias, existe 
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um IMP interno em que, utilizando uma tabela com os números das receitas de 1 a 30, 

verificam-se: data (validade RM), assinatura do médico prescritor, vinhetas, entidade 

financeira responsável, assinatura do utente e do responsável pela venda, carimbo da 

farmácia, data da venda e medicação (quantidade e medicamentos corretos). 

Registam-se também o operador responsável pela venda e a origem da receita, para 

posterior informatização e análise da informação.  

Após esta separação e ordenação, pode dar-se o caso do último lote estar 

incompleto devido ao fecho dos lotes que é realizado no último dia do mês. A cada um 

dos lotes são anexados os respetivos “Verbetes de Identificação do Lote”, que 

identificam cada lote completo de 30 receitas, excetuando-se por vezes o último. No 

final do mês faz-se a edição da “situação de organismos”, que nos dá a oportunidade 

de verificar quais os organismos já faturados para seguidamente se realizar o fecho 

dos lotes editados. Consoante o organismo é acrescentada a “Relação Resumo de 

Lotes” a cada conjunto de lotes.  

Mensalmente as RM comparticipadas pelo SNS são enviadas, através dos CTT 

(Correios de Portugal), para o Centro de Conferência de Faturas (CCF) da área da 

farmácia juntamente com os Verbetes de Identificação dos Lotes (original), Listagem 

de Faturas (original), a Relação Resumo de Lotes (original), Faturas dos Organismos 

(original e cópia) e, se houver, Notas de crédito e débito (original e cópia). Após 

conferência e validação, a Administração Regional de Saúde (ARS) efetua o 

pagamento das comparticipações à Associação Nacional de Farmácias (ANF) [20]. 

Por sua vez, para serem enviadas para a ANF, as receitas dos lotes “pequenos” 

(subsistemas do SNS e privados) devem seguir juntamente com os Verbetes de 

Identificação dos Lotes (um por lote), a Listagem de Faturas (original), a Relação 

Resumo dos Lotes (original) e as Faturas dos Organismos (original e cópia). Estas 

receitas são enviadas para a ANF até ao dia 10 do mês seguinte. Cada entidade vai 

então conferir individualmente as RM e após este processo vai pagar o valor das 

comparticipações à ANF. Através dos CTT enviam-se as faturas e notas de crédito até 

ao dia 10, de modo a que se efetue o pagamento à farmácia. A ANF vai então adiantar 

às farmácias o valor correspondente à comparticipação do SNS até ao dia 20 do mês 

seguinte à faturação e o valor dos organismos remanescentes até ao dia 10 do 

segundo mês seguinte [20]. 

Por vezes, apesar do rigor utilizado na conferência do receituário, há RM que são 

recusadas pelas entidades que as comparticipam, sendo devolvidas à farmácia, o que 

resulta no não pagamento do valor comparticipado pela entidade. 
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Com a devolução vem o documento que esclarece o motivo da mesma. 

Independentemente da farmácia concordar ou não com os motivos da devolução, é 

obrigada a fazer uma nota de crédito da globalidade das receitas devolvidas pelo CCF. 

Caso a farmácia discorde dos motivos que conduziram à devolução das receitas, pode 

recorrer ao Centro de Conferência da ANF para reavaliação das mesmas, havendo 

restituição do dinheiro se considerarem que a farmácia está correta.   

Pode ainda ocorrer uma outra situação, em que se procede à correção da receita 

e em que é exigida a emissão de um novo documento de faturação que integrará o 

receituário do mês subsequente. Consequentemente, as RM devolvidas só serão 

entregues à entidade por elas responsável no mês seguinte. 

7. Preparação de Medicamentos 

Um dos muitos serviços que a farmácia comunitária pode oferecer aos seus 

utentes é a preparação de medicamentos manipulados adaptados às necessidades 

individuais de cada um deles. Não obstante a cada vez maior industrialização do 

medicamento e possibilidade de escolha, a preparação de medicamentos manipulados 

continua a ser necessária, ajustando-se as soluções terapêuticas ao perfil específico 

de cada doente. 

O Farmacêutico é um profissional com um vasto conhecimento em farmácia 

galénica e farmacologia e, portanto, preparado no âmbito técnico-científico de modo a 

garantir a segurança e qualidade dos medicamentos manipulados elaborados na 

farmácia de oficina. 

Além da preparação que me foi dada ao longo dos 5 anos do MICF na FFUP, 

nomeadamente nas disciplinas de Tecnologia Farmacêutica I-IV, pude colmatar os 

meus conhecimentos através da elaboração de medicamentos manipulados na 

Farmácia Narcisa C. Dias, que possui um laboratório acreditado para o efeito e que os 

produz regularmente. 

7.1. Legislação 

Com o intuito de salvaguardar a saúde/segurança de todos os utentes, o setor 

medicamentoso é mantido sobre apertada regulamentação, regra à qual os 

medicamentos manipulados (MM) não são exceção.  

Nas farmácias comunitárias a preparação de medicamentos manipulados rege-se 

por diversas predisposições legais, das quais se salientam: 

 DL nº95/2004, de 22 de abril [21]: regula a prescrição e preparação de 

medicamentos manipulados; 



Relatório de Estágio: Farmácia Narcisa C. Dias 

janeiro-abril de 2013 

 

Joana Salgado Alves – nº 200703099 28 

 

 Portaria nº 594/2004, de 2 de junho [22]: aprova as boas práticas de 

elaboração de medicamentos manipulados; 

 Deliberação nº1500/2004, de 7 de dezembro [23]: aprova a lista de 

equipamento mínimo obrigatório na farmácia comunitária para a preparação de 

medicamentos manipulados; 

 Deliberação nº 1498/2004, de 7 de dezembro [24]: estipula o conjunto de 

substâncias cuja utilização na preparação e prescrição de medicamentos manipulados 

não é permitida. 

Nos medicamentos manipulados apenas podem ser utilizadas como matérias-

primas substâncias inscritas na Farmacopeia Portuguesa, Farmacopeia Europeia ou 

na documentação compendial. As matérias-primas devem ainda ser compradas a 

fornecedores devidamente qualificados pelo INFARMED.  

“Os manipulados incluídos na FP ou FGP e as fórmulas magistrais que constam 

da lista de medicamentos manipulados comparticipáveis” podem ser comparticipados 

em 30% do seu PVP; no entanto, para o efeito é necessária uma prescrição médica, 

sendo o manipulado o único medicamento constante da receita [26]. 

7.2. Prescrição e Preparação 

Aquando da prescrição de uma fórmula magistral, é dever do médico indicar que 

se trata de um medicamento manipulado ou usar o acrónimo F.S.A. (Faça Segundo a 

Arte) assim como: os constituintes e matérias-primas a usar na preparação do mesmo, 

qual a forma farmacêutica, posologia e forma de administração pretendidos. Cabe-lhe 

também assegurar-se da segurança e eficácia do medicamento prescrito. 

Por sua vez, o Farmacêutico deve analisar minuciosamente a prescrição de modo 

a asseverar que a fórmula farmacêutica é adequada e apresenta qualidade e 

segurança, garantindo a ausência de interações ou incompatibilidades. Em caso de 

qualquer dúvida, quer seja relativa à prescrição, formulação e/ou interpretação, deve 

contatar o médico prescritor para o seu esclarecimento. 

A preparação de medicamentos manipulados deve ser realizada sempre que 

possível de acordo com as indicações do Formulário Galénico Português e 

respeitando as Boas Práticas.  

No fim de cada preparação procede-se a todas as verificações para assegurar a 

boa qualidade final do medicamente manipulado. Assim, após preparação, o 

medicamento manipulado deve ser devidamente acondicionado, de acordo com a sua 

forma farmacêutica, a quantidade a acondicionar e as condições de conservação. O 

material de embalagem utilizado deve satisfazer as exigências das farmacopeias ou 

da documentação compendial. Após acondicionamento em embalagem adequada, 
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faz-se a rotulagem do medicamento indicando-se: o nome do doente, a fórmula do 

manipulado, posologia, a via de administração, o prazo de utilização, o número de lote 

e a identificação do Diretor Técnico e da farmácia. 

Aquando da preparação de um medicamento manipulado é sempre preenchida a 

ficha de preparação do mesmo, onde se descrevem os procedimentos laboratoriais 

utilizados, se anexa o documento com cálculo do preço do manipulado e também 

outros cálculos que tenham sido necessários para a elaboração do MM (como por 

exemplo no caso do enchimento de cápsulas), e uma fotocópia do rótulo aplicado na 

embalagem do medicamento. Estes documentos são depois arquivados na farmácia 

por um período mínimo de três anos para consulta posterior. 

7.3. Prazo de Utilização e Cálculo do Preço 

Ao intervalo entre o início da utilização do medicamento manipulado e a data a 

partir da qual as suas características e qualidade já não podem ser asseguradas 

chama-se “prazo de utilização”. Este é determinado de acordo com as matérias-primas 

usadas e com a forma farmacêutica obtida. Deste modo, o prazo de utilização será ¼ 

do tempo que demora a expirar o prazo de validade da matéria-prima utilizada, não 

ultrapassando os 6 meses.  

No entanto, verifica-se um prazo de utilização não superior a 14 dias para todas 

as preparações líquidas que contêm água, preparadas com substâncias ativas no 

estado sólido, conservadas no frigorífico. No FGP é possível verificar qual o prazo de 

utilização de todas as formulações que contém. 

O cálculo do preço de venda ao público dos medicamentos manipulados é 

regulamentado pela Portaria nº769/2004, de 1 de julho [25] e é feito atendendo ao valor 

das matérias-primas, material de embalagem e rotulagem e honorários da preparação. 

Os valores das MP são calculados multiplicando a quantidade usada pelo preço de 

aquisição por unidade sem IVA, e por um fator definido pela maior das unidades de 

massa. O custo dos materiais de embalagem obtém-se multiplicando o valor de 

aquisição sem IVA por 1,2; e os honorários são calculados de acordo com a 

quantidade e a forma farmacêutica preparada, tendo por base um fator F (4,74) 

atualizado todos os anos. Assim, o PVP é obtido através da soma dos valores das MP, 

material de embalagem e honorários multiplicada por 1,3 e acrescida da taxa de IVA 

em vigor (6%) [25] (ANEXO 13). 

Na Farmácia Narcisa C. Dias existe uma folha de cálculo Excel® com separadores 

específicos para as várias formas farmacêuticas, o que permite uma maior rapidez do 

cálculo do PVP dos medicamentos manipulados. Esta folha de cálculo é anexada à 
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ficha de preparação juntamente com a cópia do rótulo e prescrição médica para 

consulta posterior (ANEXO 14). 

7.4. Medicamentos Manipulados 

Segundo o estatuto do medicamento, entende-se como preparado oficinal 

“qualquer medicamento segundo as indicações compendiais de uma farmacopeia ou 

de um formulário oficial, numa farmácia de oficina ou em serviços farmacêuticos 

hospitalares, destinado a ser dispensado diretamente aos doentes assistidos por essa 

farmácia ou serviço”: Por sua vez, uma fórmula magistral é “qualquer medicamento 

preparado em farmácia de oficina ou nos serviços farmacêuticos hospitalares, 

segundo uma receita médica que especifica o doente a quem o medicamento se 

destina”. Maioritariamente, as fórmulas magistrais são comparticipadas de acordo com 

o regime de comparticipação do utente, desde que listadas no despacho anual do 

Ministério da Saúde. 

Desta forma, um medicamento manipulado é qualquer fórmula magistral ou 

preparado oficinal, elaborado e dispensado sob a responsabilidade de um 

Farmacêutico. A Farmácia Narcisa C Dias recorre ao Laboratório de Estudos 

Farmacêuticos (LEF), que esclarece qualquer dúvida relativa à preparação do 

manipulado. Uma das formulações mais pedidas são as cápsulas de Minoxidil a 2,5% 

ou 5% para promoção do crescimento capilar e que tive a oportunidade de preparar, 

assim como mais alguns MM (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Medicamentos manipulados que preparei ao longo do estágio. 

Nome do Manipulado Dosagens Indicação Terapêutica 

Suspensão Oral de Leite 

de Magnésia 

----------------  

Obstipação 

Cápsulas de Bicarbonato 

de Sódio 

500 mg  

Acidose metabólica 

Cápsulas de Minoxidil 2,5% Alopécia 

Solução Hidroalcoólica de 

Minoxidil 

5% Alopécia 

Vaselina Salicilada 5% Caspa, ictiose, psoríase e 

acne 

7.5. Preparações Extemporâneas 

As preparações extemporâneas não são tidas como medicamentos manipulados, 

dado que consistem na reconstituição de um medicamento através da adição de água, 
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o que também pode ser feito pelo utente acrescentando água à temperatura ambiente 

(desde que previamente fervida). Contudo, a grande maioria dos utentes prefere 

deixar a reconstituição a cargo do Farmacêutico. Como tal, na Farmácia Narcisa C. 

Dias sempre que um utente solicite este serviço, faz-se a reconstituição do 

medicamento com água destilada (conforme a FP, adquirida a distribuidor autorizado). 

Este deve também ser informado sobre as condições especiais de conservação da 

preparação, bem como sobre o prazo de validade.  

Durante o meu estágio tive a oportunidade de reconstituir vários medicamentos, 

sendo os antibióticos pediátricos (como o Clavamox) os mais comuns. Uma das coisas 

que mais me agradou na Farmácia Narcisa foi o cuidado em rever se a dosagem e a 

quantidade prescritas estão corretas e de acordo com o peso e idade do utente, visto 

que os erros a elas associados são frequentes, demonstrando ainda mais o zelo e 

cuidado que têm para com os seus clientes e facultando-me um ensinamento que terei 

sempre em conta. 

 

8. Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) 

Um dos alicerces que fundamenta toda a atividade da farmácia Narcisa C. Dias é 

o SGQ, que se rege pelo Manual de Boas Práticas de Farmácia e pelos requisitos da 

norma NP EN ISSO 9001. Este sistema tem como objetivo modelar o dia a dia na 

farmácia de modo a satisfazer o utente e garantir a melhoria contínua. Assim, a 27 de 

julho de 2008 a farmácia Narcisa C. Dias foi duplamente certificada pela APCER [27], 

vendo premiado o esforço conjunto para a permanente melhoria do seu desempenho. 

Atualmente, a farmácia procura maximizar a sua eficácia através da melhoria 

constante dos procedimentos SGQ, contando também com o auxílio da permanente 

atualização dos seus colaboradores, cooperação com várias profissionais de saúde e 

qualidade dos fornecedores. 

Anualmente é realizada a planificação dos processos, estipulando-se objetivos 

para todos [27]. 

Os processos SGQ estão assim organizados em: [28] 

a) Processos Técnicos (PT) – enquadram-se diretamente no contacto com o 

doente: 

  PT01 Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde com e sem Receita;  

  PT02 Preparação de Medicamentos Manipulados;  

  PT03 Determinação de Parâmetros Biológicos, Fisiológicos e Físicos;  

  PT04 Intervenção comunitária;  
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b) Processos Suporte (PS) – servem de suporte a PT e são procedimentos de back 

office:  

  PS01 Controlo de Documentos - elaboração, revisão, aprovação, alteração, 

distribuição e remoção (quando em desuso) dos documentos do SGQ e 

documentos de origem externa, de modo a garantir a sua constante 

adequação e atualização;  

  PS02 Gestão de Formação;  

  PS03 Controlo dos Equipamentos de Monitorização e Medição;  

  PS04 Gestão das Compras;  

  PS05 Controlo de Produtos Não conforme (produtos/serviços fornecidos pela 

farmácia); 

  PS06 Ações Corretivas – retificação das causas das não conformidades 

detetadas, de forma a prevenir a sua recorrência;  

  PS07 Ações Preventivas - exclusão das causas de potenciais não 

conformidades, de forma a prevenir a sua ocorrência;  

  PS08 Auditoria Interna;   

  PS09 Controlo de Registos (decorrentes da implementação do SGQ);  

c) Instruções de Trabalho (IT): 

 IT01 Conferência de Receituário;  

 IT03 Dispensa e Controlo de Psicotrópicos e Estupefacientes;  

 IT04 Acondicionamento, Atribuição de Validade e Cálculo do Preço de 

Medicamentos Manipulados;  

 IT05 Execução de Testes, Exames e outros Serviços;  

 IT06 Eliminação de Resíduos;  

 IT07 Identificação e Rastreabilidade;  

 IT08 Limpeza da Farmácia;  

 IT09 Arrumação de Produtos;  

 IT10 Controlo Periódico dos Prazos de Validade;  

 IT11 Gestão de Encomendas;  

 IT12 Tratamento de Reclamações e Avaliação da Satisfação dos Clientes;  

 IT13 Propriedade do Cliente;  

 IT14 Avaliação de Fornecedores. 

A farmácia Narcisa C. Dias possui IMP internos definidos pelo SGQ que 

funcionam como registos e lhe permitem comprovar o cumprimento dos objetivos. 
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Além disso, todos os anos são realizadas três auditorias internas e uma auditoria 

externa [28]. 

Para se efetuar o controlo dos Equipamentos de Monitorização e Medição (EMM), 

fazem-se registos no IMP “Ficha de Equipamento”; elabora-se então um plano para 

calibração e/ou verificação com o intuito de que cada EMM seja avaliado uma vez por 

ano. Para se poder definir o período para novo ensaio esta planificação é revista 

atendendo à evolução do erro; contudo, deve haver uma gestão do tempo de modo a 

que a programação da ação seja realizada com antecedência assegurando que o 

equipamento não esteja em atividade fora do prazo para reavaliação. 

Realizam-se dois tipos de verificações: as feitas por laboratórios acreditados e as 

Verificações Internas baseadas em padrões calibrados, instruções e no Guia Prático 

Check Saúde. Sempre que não sejam utilizados, os EMM apresentam a informação 

“Não Sujeito a Calibração” [28].  

Para assegurar uma boa organização de todas as atividades, a farmácia Narcisa 

C. Dias tem ainda o cuidado de elaborar uma lista de procedimentos mensais. 

 

9. Indicação Farmacêutica e Automedicação 

Através da indicação farmacêutica o Farmacêutico orienta o doente quando este 

apresenta uma queixa ou solicita um medicamento, avaliando a situação e 

promovendo a sua resolução. Por norma, o Farmacêutico indica ao utente um MNSRM 

ou outro produto de venda livre, o que constitui uma nova responsabilidade para o 

mesmo na medida em que não ocorreu prescrição médica, a qual garante à partida a 

necessidade e segurança do medicamento. Assim, sempre que seja necessário 

proceder a Indicação Farmacêutica, o farmacêutico deve recolher toda a informação 

possível para a compreensão global da situação em questão: a) Sintomatologia 

evidenciada; b) Estado fisiológico e patológico (ex.: mulher grávida/a amamentar); c) 

Cronologia (tempo de duração dos sintomas); 4) Localização; 5) Intensidade e 

frequência dos sintomas; 6) Causas possíveis. 

É fundamental saber ouvir o utente e falar-lhe de forma clara e com o mesmo 

nível cultural, para evitar falhas de comunicação. Sempre que se suspeite de 

patologias mais graves ou que requeiram tratamentos específicos, é dever do 

farmacêutico encaminhar o utente para o médico apenas cedendo medicação em 

casos patológicos de menor gravidade. Durante o meu estágio, deparei-me com 

algumas situações em que o doente ou o cuidador se dirigiram à farmácia com o 

intuito de solucionar pequenos transtornos; assim, com a ajuda dos farmacêuticos 

mais experientes foi-me possível fazer um aconselhamento supervisionado que 

permitindo-me reconhecer in loco determinadas patologias. Na farmácia Narcisa C. 
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Dias, quando deparados com estas situações faz-se o preenchimento interno de 

consulta de indicação (ANEXO 15), com o objetivo de monitorizar a eficácia do 

tratamento recomendado. 

O Farmacêutico tem um papel de extrema importância no autocuidado, isto é, no 

que os utentes fazem por manter a sua saúde, prevenir/lidar com a doença, no seu 

estilo de vida e automedicação. Este último conceito é frequentemente confundido 

com o de indicação farmacêutica, o que está completamente errado. A automedicação 

consiste no estabelecimento do tratamento farmacológico pelo doente, por sua 

iniciativa e sem orientação de um profissional de saúde, ou seja, o doente assume 

total responsabilidade sobre o seu tratamento sem recorrer a um profissional de saúde 

habilitado, utilizando medicamentos outrora eficazes em si próprio ou pessoas 

conhecidas com queixas similares. É fácil compreendermos os imensos perigos que 

esta prática acarreta, uma vez que a necessidade, segurança e eficácia dos 

medicamentos está garantida para situações específicas sendo os profissionais de 

saúde os mais qualificados para dar essa informação. 

Nunca é demais relembrar que nós, Farmacêuticos, somos o último profissional 

de saúde a contatar com o medicamento antes do utente, pelo que estarmos cientes 

daquilo que dispensamos e fazê-lo com sabedoria e profissionalismo e não com 

ambição, é a essência da nossa profissão.  

 

10. Outros Cuidados Prestados na Farmácia 

10.1. Determinação de Parâmetros Bioquímicos e Fisiológicos 

O controlo destes parâmetros é essencial para a avaliação estado de saúde do 

doente e para se efetuar um acompanhamento farmacoterapêutico, avaliando 

simultaneamente a eficácia e segurança da medicação. Na farmácia Narcisa C. Dias 

este serviço está ao cargo de farmacêuticos habilitados e os aparelhos estão 

devidamente calibrados e validados. Deste modo, disponibiliza aos seus utentes a 

determinação dos seguintes parâmetros: 

- Colesterol Total 

- Colesterol HDL 

- Colesterol LDL 

- Triglicerídeos 

- Glicémia  

- Hemoglobina Glicosilada 

- PSA 

- Ácido Úrico 

- Hemoglobina  

- Pressão Arterial e Frequência Cardíaca 

- IMC 

- Medição do Peso e Altura de bebés 

- DEMI, FEV1 e CO expirado 

- INR 

 



Relatório de Estágio: Farmácia Narcisa C. Dias 

janeiro-abril de 2013 

 

Joana Salgado Alves – nº 200703099 35 

 

Além da determinação destes parâmetros é ainda possível realizar o Combur Test 

para despiste de infeções urinárias e Testes de Gravidez. 

10.2. Consultas Farmacêuticas 

Na farmácia Narcisa C. Dias, são facultadas aos utentes diversas consultas, 

nomeadamente: 

 Consulta das Doenças Tromboembólicas (INR) 

 Consulta de Seguimento Farmacoterapêutico 

 Consulta Farmacêutica para Problemas de Saúde Menores 

 Consulta para Redução do Peso 

 Consulta de Cessação Tabágica 

 Consulta da Pele (Avaliação dos Parâmetros Biofísicos da Pele) 

 

A meu ver, uma das consultas mais interessantes que são facultadas na farmácia 

Narcisa C. Dias é a Consulta das Doenças Tromboembólicas, na medida em que 

estas são prevenidas e tratadas com recurso a fármacos de janela terapêutica 

extremamente estreita, como a varfarina e acenocumarol (anticoagulantes orais). 

Realiza-se a determinação do INR e, mediante o tempo de protrombina, ajusta-se a 

dose de manutenção e sua posologia, caso seja necessário. Entrega-se então ao 

doente um IMP próprio com as devidas instruções sobre a posologia a seguir até à 

próxima consulta. Uma vez que toda a informação fica registada na farmácia, é 

possível reportar ao médico a situação do doente sempre que lhe seja útil. 

Uma excelente oportunidade que me foi dada foi a possibilidade de desenvolver 

consultas sobre Dermatite Atópica, realizadas no âmbito do tema da minha monografia 

e que me foram extremamente úteis para recolher dados sobre cada um dos doentes 

que assisti, assim como para melhorar a minha capacidade de comunicação e 

exposição oral desta condição fisiológica com os mesmos. De forma a sistematizar a 

consulta, desenvolvi um Inquérito sobre Dermatite Atópica (ANEXO 16) bem como 

uma ficha pessoal para cada utente, em que registava sempre que possível, os 

resultados obtidos na primeira e segunda consulta através da utilização de 

equipamento pra medição do grau de hidratação cutânea.   

10.3.Dispensação Semanal da Medicação 

A farmácia Narcisa C. Dias é uma das poucas farmácias a facultar o serviço de 

dispensação semanal da medicação. Este é um serviço farmacêutico especializado 

que está direcionado para doentes polimedicados e/ou com posologias complexas, 

com restrições físicas ou psíquicas, em ambulatório domiciliário ou institucional. O 
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objetivo da dispensação semanal é promover o uso correto e racional do 

medicamento, reduzindo: o desperdício; os erros associados à dispensa, conservação 

e administração da medicação; garantir a adesão do doente à terapêutica. Deste 

modo, e com a distribuição da medicação nos dispositivos para o efeito, verifica-se 

uma maior facilidade na sua administração pelos doentes e seus cuidadores. 

Antes de iniciar este processo de dispensação, faz-se uma análise minuciosa da 

prescrição e da farmacoterapia total do doente, por forma a resolver os possíveis PRM 

com o doente e/ou médico [29]. Efetua-se também a documentação de todo o processo, 

procedendo ao preenchimento do registo do perfil farmacoterapêutico, preenchimento 

das folhas de intervenção e criam-se aplicações de controlo dos movimentos do stock 

de medicamentos, tudo mediante assinatura de um contrato de prestação de serviços.   

Na farmácia Narcisa C. Dias a dispensação semanal da medicação é feita em 

dispensadores semanais Venalink® descartáveis; no entanto, um dos utentes utiliza 

ainda um dispositivo Pillbox®, modelo mais antigo, o qual pude preparar (ANEXO 17). 

Apesar de ser uma ferramenta extremamente útil em cuidados farmacêuticos, 

ainda é necessário regulamentar e legislar este serviço em Portugal, apesar de já ser 

tão comum noutros países da Europa. 

10.4. Rastreios  

Durante o meu estágio, pude participar na realização de um rastreio cujo objetivo 

era estimar a probabilidade de determinado indivíduo vir a desenvolver Diabetes 

Mellitus tipo 2 nos próximos 10 anos (ANEXO 18). 

 O rastreio consistiu na resposta a uma série de perguntas como: idade, ingestão 

diária ou não de legumes e frutas, prática regular ou não de exercício físico, existência 

de familiares próximos (pais, avós ou tios) com esta doença; e também na medição da 

glicemia, determinação do IMC, perímetro de cintura e pesagem de cada utente. Esta 

avaliação era executada através do somatório dos números atribuídos a cada 

resposta, o que permitia avaliar o maior ou menor risco do utente vir a desenvolver 

esta patologia. Sempre que necessário procedeu-se a uma intervenção farmacêutica 

com explicação mais pormenorizada do problema bem como soluções para melhorar a 

condição do cliente. 

 

10.5. Formações Internas e Externas 

Na primeira segunda-feira de cada mês, realiza-se na farmácia Narcisa C. Dias 

uma formação interna, lecionada por um dos estagiários ou por um dos 

Farmacêuticos. 
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 A escolha do tema está ao desígnio de quem o vai apresentar em harmonia como 

interesse de todos e aprovação da DT, pelo que pude realizar uma pequena 

apresentação sobre Marketing Farmacêutico, em que abordei a farmácia desde o 

exterior até à sala de Vendas bem como uma ligeira introdução sobre Vendas 

Cruzadas. A nível pessoal foi muito enriquecedor, uma vez que me possibilitou inteirar 

sobre um tema que me era desconhecido e ficar “responsável” pela elaboração das 

montras durante o estágio. (A apresentação poderá ser facultada mediante envio por 

email.) 

Participei também em diversas formações externas: Formação Bexident da ISDIN; 

Curso de Formação Novidades Pierre Fabre; Formação Geral A-Derma; Fórum 

Farmácia: Dermatologia, Oftalmologia e Dermocosmética. Tive ainda a oportunidade 

de tirar o Curso de Administração de Injetáveis da GESQAF. Estas formações foram 

mais valias no que concerne ao maior conhecimento destas gamas e facultaram-me 

um maior à vontade na dispensação de PVL e MNSRM, bem como nas possíveis 

explicações sobre estes requeridas pelos utentes. 

11. Conclusão 

É impossível resumir todas as experiências que vivi ao longo dos últimos três 

meses na farmácia Narcisa C. Dias.  

Ao contrário do que o cidadão comum pensa, não saímos da Faculdade 

completamente preparados para enfrentar o que é ser farmacêutico sob as suas 

múltiplas vertentes; mas, graças à confiança que os utentes depositam em nós, 

sabemos que com o tempo e com a dose de dedicação certa, corresponderemos às 

suas expetativas. 

Durante o meu estágio constatei o quão árduo é o nosso trabalho diário, em que 

se conjuga o atendimento ao público com todo o “back office” inerente a uma farmácia. 

Volto a agradecer à Dra. Narcisa pela sua dedicação e supervisão bem como a toda a 

equipa com quem tive o prazer de trabalhar.  

Assim, utilizando todo o conhecimento que me foi facultado pela Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto e todo o saber cientifico, social e humano que o 

dia a dia na farmácia Narcisa C. Dias me deu, farei o meu melhor enquanto pessoa e 

profissional para assegurar que todos (e não apenas utentes/doentes) os que 

contatem comigo, se sintam seguros e confiantes nos tratamentos a empreender e 

levem consigo um sorriso no rosto. 

Obrigada a todos aqueles que me acompanharam ao longo deste percurso tão 

longo, e simultaneamente tão curto, da minha vida. 



Relatório de Estágio: Farmácia Narcisa C. Dias 

janeiro-abril de 2013 

 

Joana Salgado Alves – nº 200703099 38 

 

Bibliografia 

1. Narcisa Carvalho. Manual de Acolhimento da Farmácia Narcisa C. Dias. 2012. 

2. Ministério da Saúde. Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto. Diário da 

República. Série I, n.º 168, 6083-91.3. 

3. Ministério da Saúde. Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto. Diário da 

República. Série I, n.º 167, 6287-383. 

4. ANF. Ofício Circular nº 1177/2013, de 27 de março. 

5. Ministério da Saúde. Decreto-Lei n.º 106-A/2010, de 1 de outubro. Diário da 

República. 1.ª Série, n.º 192, 4372 (2)-(5). 

6. Ministério da Saúde. Decreto-Lei n.º 48-A/2010, de 13 de maio. Diário da 

República, 1.ª Série, n.º 93, 1654(2)-(15). 

7. Patologia Especial. Disponível em: 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HU

MANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_

USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Dispensa_exclus

iva_em_Farmacia_Oficina [acedido em 22/03/2013]. 

8. Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento e da Saúde. 

Portaria n.º 364/2010, de 23 de junho. Diário da República. 1.ª Série, n.º 120, 

2223-25. 

9. Ministério da Saúde. Despacho n.º 17690/2007, de 10 de agosto. Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 154, 22849-50. 

10. Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento e da Saúde. 

Despacho n.º 5197/2011, 25 de março. Diário da República, 2.ª Série, n.º 60, 

14043-51. 

11. Ministério da Saúde. Portaria n.º137-A/2012, de 11 de maio. Diário da 

República. 1.ª Série, n.º 92, 2478-(2)-(7). 

12. ANF. Circular Informativa Conjunta/Nº02/INFARMED/ACSS, de 6 de dezembro 

de 2012. 

13. Ministério da Justiça. Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro. Diário da 

República. Série I-A, n.º 18, 234-52. 

14. Ministério da Justiça. Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro. Diário 

da República, Série I-B, n.º236, 6183-98. 

15. Ferreira PI, Santos, H. J. Manual de dispensação farmacêutica. Grupo de 

investigação em cuidados farmacêuticos da Universidade Lusófona ed. 

Lisboa2009. 



Relatório de Estágio: Farmácia Narcisa C. Dias 

janeiro-abril de 2013 

 

Joana Salgado Alves – nº 200703099 39 

 

16. Ministério da Saúde. Portaria n.º 3-B/2007, de 2 de janeiro. Diário da 

República, 1.ª Série, n.º 1, 8(4)-(6). 

17. Ministério da Saúde. Portaria n.º 1501/2002, de 12 de dezembro. Diário da 

República, 1ª Série-B, n.º 287, 7813-6. 

18. ANF. Ofício Circular nº 1162/2013, 26 de março. Disponível em: 

http://www.anfonline.pt [acedido em 26/03/13]. 

19. Ministério da Saúde. Despacho nº 15700/2012, de 12 de dezembro. Diário da 

República, 2ª Série, nº 238, 29247-50. 

20. Ministério da Saúde. Portaria n.º 193/2011, de 13 de maio. Diário da República, 

1.ª Série, n.º 93, 2717-22. 

21. Ministério da Saúde. Decreto-Lei nº95/2004, de 22 de abril. Diário da 

República, 1ª Série- A, nº 95, 2439-41. 

22. Ministério da Saúde. Portaria nº594/2004, de 2 de junho. Diário da República, 

1ª Série-B, nº 129, 3441-5. 

23. Ministério da Saúde. Deliberação nº 1500/2004, de 7 de dezembro. Diário da 

República, 2ª Série, nº 303, 19288. 

24. INFARMED. Deliberação nº 1498/2004, de 7 de dezembro. Legislação 

Farmacêutica Compilada. 

25. Ministérios da Economia e da Saúde. Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho. 

Diário da República, 1.ª Série, n.º 153, 4016-7. 

26. INFARMED. Despacho nº 4572/ 2005, 14 de fevereiro. Legislação Compilada. 

27. Farmácia Narcisa C. Dias. Qualidade. Disponível em: 

http://www.farmacianarcisacdias.pt/ [acedido em: 02/04/13]. 

28. Narcisa Carvalho. Sistema de Gestão da Qualidade. 2013. 

29. health in loc. Dispensadores Semanais da Medicação. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anfonline.pt/
http://www.farmacianarcisacdias.pt/


Relatório de Estágio: Farmácia Narcisa C. Dias 

janeiro-abril de 2013 

 

Joana Salgado Alves – nº 200703099 40 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

  



Relatório de Estágio: Farmácia Narcisa C. Dias 

janeiro-abril de 2013 

 

Joana Salgado Alves – nº 200703099 41 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: Vista exterior da farmácia Narcisa C. Dias. 

 

ANEXO 2: Área de Atendimento ao Público. 
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ANEXO 3: Consultório. 

 

ANEXO 4: a) Programa PharmCare – Menu Geral. 
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ANEXO 4: b) Programa PharmCare – Perfil Farmacoterapêutico. 

 

 

 

ANEXO 4: c) Programa PharmCare – Parâmetros Biológicos. 
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ANEXO 5: IMP Nota de Encomenda. 

 



Relatório de Estágio: Farmácia Narcisa C. Dias 

janeiro-abril de 2013 

 

Joana Salgado Alves – nº 200703099 45 

 

 

ANEXO 6: Exemplar de Fatura. 
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ANEXO 7: IMP Fax de Reclamação. 
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ANEXO 8: Sistemática para identificar o PRM, mediante o elaborado pelo 

GICUF. 
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ANEXO 9: a) IMP Intervenção na Dispensação Clínica de Medicamentos (Frente), 

baseado no elaborado pelo GICUF. 
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ANEXO 9: b) IMP Intervenção na Dispensação Clínica de Medicamentos (Verso), 

baseado no elaborado pelo GICUF. 
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 a) Exemplar de RM Manual. 

 b) Exemplar de RM Eletrónica. 

ANEXO 10: Exemplares de Receita Manual e de Receita Eletrónica. 
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ANEXO 11: Alteração da impressão do verso das RM de acordo com o Ofício Circular 

nº1162/2013 [17]. 

 

 

ANEXO 12: Exemplar do registo da Dispensa de MPE no programa Sifarma 2000®. 

1. Formas farmacêuticas semissólidas:  
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I. Pomadas propriamente ditas/geles/pomadas obtidas por incorporação de 
substâncias ativas em sistemas pré-preparados industrialmente:  
Até 100 g - F x 3;  
Cada grama adicional - F x 0,01;  
 
II. Pastas:  
Até 100 g - F x 4,5;  
Cada grama adicional - F x 0,01;  
 
III. Cremes:  
Até 100 g - F x 9;  
Cada grama adicional - F x 0,015.  
 
2. Formas farmacêuticas líquidas não estéreis:  

I. Soluções/formas líquidas obtidas por incorporação de substâncias ativas em 
sistemas pré-preparados industrialmente:  
Até 100 g ou 100 ml - F x 3;  
Cada grama/ml adicional - F x 0,005; 
  
II. Xaropes:  
Até 100 g ou 100 ml - F x 9;  
Cada grama/ml adicional - F x 0,005;  
 
III. Suspensões:  
Até 100 g ou 100 ml - F x 4,5;  
Cada grama/ml adicional - F x 0,007;  
 
IV. Emulsões:  
Até 100 g ou 100 ml - F x 9;  
Cada grama/ml adicional - F x 0,013.  
 
3. Formas farmacêuticas sólidas:  

I. Papéis medicamentosos:  
Até 10 unidades - F x 6;  
Cada papel adicional - F x 0,1;  
 
II. Cápsulas:  
Até 50 unidades - F x 4,5;  
Cada cápsula adicional - F x 0,01;  
 
III. Pós compostos:  
Até 100 g - F x 3; 

Cada grama adicional - F x 0,003;  

 

IV. Granulados:  
Até 100 g - F x 4,5;  
Cada grama adicional - F x 0,013;  
 
 
 
 
V. Comprimidos:  
Até 10 comprimidos - F x 6;  
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Cada comprimido adicional - F x 0,1;  
 
VI. Supositórios e óvulos:  
Até 10 unidades - F x 6;  
Cada supositório/óvulo adicional - F x 0,01.  
 

4. Formas farmacêuticas líquidas estéreis:  

I. Soluções estéreis:  
Até 100 g ou 100 m l - F x 4,5;  
Cada grama/ml adicional - F x 0,005;  
 
II. Soluções injetáveis:  
Até 10 ampolas - F x 6;  
Cada ampola adicional - F x 0,1;  
 
III. Suspensões injetáveis:  
Até 10 ampolas - F x 8,5;  
Cada ampola adicional - F x 0,14. 

ANEXO 13: Cálculo dos honorários de manipulação de acordo com o estipulado na 

Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho [24]. 

 

ANEXO 14: a) IMP de Preparação de Medicamentos Manipulados (p.1). 
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ANEXO 14: b) IMP Preparação de Medicamentos Manipulados (p.2). 

 

ANEXO 14: Cálculo do Teste de Uniformidade de Massa em MM (p.1). 
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ANEXO 14: Cálculo de Teste de Uniformidade de Massa em MM (p.2). 

 

 

ANEXO 14: Cálculo do PVP do Medicamento Manipulado. 
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ANEXO 14: Exemplar do Rótulo do Medicamento Manipulado. 

 

 

ANEXO 15: Exemplar de IMP Consulta de Indicação Farmacêutica que preenchi 

(Frente). 
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ANEXO 15: Exemplar de IMP Consulta de Indicação Farmacêutica que preenchi 

(Verso). 
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ANEXO 16: Inquérito sobre Dermatite Atópica. 
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a) Dispositivo de Dispensação Semanal, Modelo Venolink®. 

 

 

b)Dispositivo de Dispensação Semanal, Modelo Pillbox®. 

 

ANEXO 17: Dispositivos utilizados para dispensação semanal na Farmácia 

Narcisa C. Dias. 
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ANEXO 18: IMP do “Rastreio de Avaliação do Risco de desenvolver Diabetes Mellitus 

tipo 2 nos próximos 10 anos” realizado na Farmácia Narcisa C. Dias. 


