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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 268/86, de 3 de setembro e no âmbito do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas, em cooperação com a Ordem dos Farmacêuticos, a 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto proporciona aos seus estudantes a 

realização de um estágio curricular obrigatório em farmácia comunitária. Este estágio é uma 

etapa fundamental na formação de um farmacêutico, uma vez que permite aplicar e 

aprofundar os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo de cinco anos de estudo, tendo 

assim como principal objetivo garantir uma preparação técnica e deontológica para o futuro 

desempenho da profissão farmacêutica de acordo com o Ato Farmacêutico [1,2]. 

Tendo em conta a organização do Sistema Nacional de Saúde (SNS) português, o 

farmacêutico é o último profissional de saúde com quem o doente contacta antes da toma 

da medicação prescrita pelo médico. Desta forma, cabe ao farmacêutico esclarecer e 

aconselhar sobre a correta utilização dos medicamentos, promovendo o uso racional do 

medicamento e a adesão à terapêutica; identificar possíveis interações medicamentosas, 

situações de contraindicação e reações adversas, promovendo a saúde individual e coletiva 

da população. Para além disso, deve ter a capacidade de selecionar o fármaco mais 

adequado em situações de aconselhamento de medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM); incentivar a adoção de estilos de vida saudáveis e monitorizar a evolução de 

doenças crónicas, entre muitas outras competências que lhe são incutidas. Portanto, o 

farmacêutico não é apenas um profissional do medicamento, mas também um agente de 

saúde pública que tem como preocupação primordial a saúde do utente.  

Apesar de ao longo do curso ser-nos transmitido a importância que o Farmacêutico 

desempenha na sociedade atual, foi durante o estágio que me apercebi do seu verdadeiro 

papel e da relevância da Farmácia Comunitária, pois esta estando inserida na comunidade é 

um local de fácil acesso, onde o utente sabe que encontra informações fidedignas e de 

confiança. O estágio permitiu-me consolidar a informação adquirida, descobrir a dinâmica de 

uma farmácia e das leis que a regem, assim como aprender a lidar com os utentes. 

O presente relatório tem como objetivo descrever os conhecimentos adquiridos ao 

longo do estágio efetuado na Farmácia Vitória de 13 de maio a 13 de novembro de 2013, 

constando nele atividades realizadas por mim ou, em certos casos, apenas observadas.  

2. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL DA FARMÁCIA 

2.1. Localização e enquadramento socioeconómico 

A Farmácia Vitória (FV) situa-se em Guimarães, na Alameda Doutor Mariano 

Felgueiras, no espaço comercial GuimarãeShopping, loja nº 101/2. Encontra-se numa zona 

bastante movimentada devido à sua localização dentro de um espaço comercial muito 

requisitado, estando para além disso, próxima do Centro Hospitalar do Alto Ave – 
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Guimarães (CHAA), centros de saúde, escolas, central de camionagem e correios. Este 

enquadramento geográfico influência a grande diversidade de perfis dos utentes da FV, 

sendo desde jovens a idosos, de pessoas de classe económicas elevadas a outras mais 

carenciadas. A maioria dos utentes da farmácia é idosa, reformada, algumas vezes 

analfabeta, portadores de várias doenças crónicas, o que exige da equipa da FV uma maior 

atenção e cuidado na dispensa de medicamentos. Muitos utentes que frequentam a 

farmácia fazem-no de forma regular, sendo esta fidelização benéfica, pois permite 

estabelecer uma relação de proximidade entre o farmacêutico e o utente. No entanto, devido 

à sua inserção num espaço comercial há também muitos utentes esporádicos. 

2.2. Horário de funcionamento 

 A FV possui um horário alargado e está aberta todos os dias, exceto no dia de Natal e 

Ano Novo. O horário de funcionamento é de segunda a quinta das 9:00h às 23:00h, às 

sextas, sábados e vésperas de feriado das 9:00 às 00:00h e aos domingos e feriados das 

9:00h às 22:00h. Este horário está conforme o regulado pela Portaria n.º 14/2013, de 11 de 

janeiro [3]. A FV integra-se ainda no plano de turnos de serviço permanente rotativo, 

aprovados pela Administração Regional de Saúde (ARS).  

2.3. Espaço Físico Exterior  

Como já mencionado a FV está inserida num espaço comercial, e dispõe de duas 

entradas. Uma entrada encontra-se voltada para a parte exterior, permitindo a receção das 

encomendas diárias. Esta fachada apresenta ainda uma cruz verde luminosa característica, 

que vai transmitindo variadas mensagens programadas como hora e temperatura atual, um 

ecrã luminoso onde consta a informação das farmácias de serviço permanente e um postigo 

de atendimento que permite a dispensa de medicamentos em noites de serviço permanente 

de acordo com a Portaria n.º 277/2012, de 12 de setembro [4] (Anexo I, figura 1). 

A outra entrada da farmácia está voltada para o espaço comercial, sendo identificada 

por uma grande placa onde se pode ler “Farmácia Vitória” e destinada ao acesso dos 

utentes. Nesta fachada consta o horário de funcionamento, informação relativa às farmácias 

de serviço permanente, a direção técnica e proprietários, bem como os serviços 

farmacêuticos prestados. É ainda de referir que a FV está dotada de uma perfeita 

acessibilidade para pessoas de mobilidade reduzida ou condicionada (Anexo I, figura 2). 

2.4. Espaço Físico Interior 

A FV é um espaço calmo, organizado e profissional, encontrando-se em harmonia com 

as Boas Práticas Farmacêuticas (BPF). Para além disso, segue o disposto no Decreto-Lei 

n.º 307/2007, de 31 de agosto [5], com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

171/2012, de 1 de agosto [6]. Assim sendo, dispõe de instalações adequadas e de locais 
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destinados a fins diferentes bem individualizados e organizados, de modo a garantir a 

segurança, conservação e preparação dos medicamentos, bem como a comodidade e 

privacidade tanto dos utentes como dos profissionais de saúde. 

2.4.1. Local de atendimento ao público 

O local de atendimento ao público é uma zona espaçosa, bem iluminada, climatizada e 

organizada que proporciona um atendimento fácil e eficaz (Anexo I, figura 3). Esta zona é 

constituída por dois balcões, num total de sete postos dotados de terminal informático, 

impressora de receitas, leitor ótico, caixa registadora e terminais de multibanco. Ainda que 

os postos estejam agrupados é possível realizar um atendimento confidencial, assegurando 

a privacidade de cada utente. Os postos de trabalho estão numerados de 1 a 7, facilitando a 

identificação pelo utente do balcão a que se tem de dirigir aquando da sua chamada pelo 

sistema de senhas. Este sistema apresenta três tipos de atendimento, A (atendimento 

geral), B (atendimento prioritário) e C (reservas). Os balcões expõem alguns produtos, 

folhetos informativos e campanhas/serviços a decorrer na farmácia. Na zona acessível ao 

utente encontram-se lineares devidamente organizados (com produtos de puericultura, 

cosmética e alimentação infantil), e gôndolas centrais (onde são expostos os produtos 

sazonais, adequados à época). Encontra-se também neste espaço uma balança eletrónica 

para o controlo de peso e altura. Na zona interior ao balcão, na parte inferior encontra-se 

gavetas de armazenamento de medicamentos de maior rotatividade, uma gaveta específica 

para medicamentos de uso veterinário e ainda produtos de venda livre (tais como material 

de penso, termómetros, teste de gravidez, entre outros) e na parte superior (visível para o 

utente) produtos de venda livre (produtos de higiene íntima, higiene buco-dentária, 

suplementos alimentares e dermocosmética). Existe ainda um frigorífico onde se encontram 

os medicamentos com especificações de acondicionamento entre 2 e 8ºC de temperatura. 

2.4.2. Gabinete de atendimento personalizado  

É o local onde se determinam os parâmetros bioquímicos (glicémia, colesterol e 

triglicerídeos) e fisiológicos (pressão arterial), procedendo-se também à realização de testes 

de gravidez, assim como a administração de medicamentos injetáveis e vacinas não 

incluídas no Plano Nacional de Vacinação (PNV). Deste modo, está equipado com uma 

pequena mesa, cadeiras, lavatório e um armário com todos os aparelhos e material 

necessário à medição dos parâmetros mencionados (Anexo I, figura 4). Uma vez que se 

encontra isolado, é também utilizado para acompanhamento nutricional e rastreios capilares, 

ou ainda para conversar em privado com os utentes. 

2.4.3. Zona de receção de encomendas e armazém 

De acesso limitado esta área localizada no primeiro andar, comporta todas as 

condições para rececionar encomendas. Nesta zona encontra-se um longo balcão onde 

existe dois terminais informáticos com os respetivos dispositivos de leitura ótica, uma 
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impressora de etiquetas, uma impressora tipo FAX/Scanner, telefones e dossiers com toda a 

informação relativa às encomendas (Anexo I, figura 5). É portanto neste local que a equipa 

da FV receciona as encomendas, faz a marcação dos produtos sem o Preço de Venda ao 

Público (PVP) impresso na embalagem e realiza a devolução de produtos. Em cima deste 

balcão existe uma estante onde se guardam os produtos reservados e um monitor que 

fornece imagens de videovigilância.  

A área de armazenamento encontra-se no mesmo espaço físico da área de receção 

de encomendas, e serve fundamentalmente para guardar grandes quantidades de 

medicamentos, que são organizados por ordem alfabética do seu nome comercial no caso 

dos medicamentos de marca, ou por ordem alfabética da denominação comum internacional 

(DCI) no caso de medicamentos genéricos. São ainda armazenados os produtos de 

puericultura e cosmética, os leites, papas e produtos de higiene oral em excesso. Esta zona 

obedece às especificações necessárias para os medicamentos, nomeadamente condições 

de iluminação, temperatura e humidade. A monotorização da temperatura e humidade é 

feita a partir de termohigrómetros, cujos valores são registados e arquivados.  

É nesta área que está inserido o Robot, que armazena a maior parte dos 

medicamentos, exceto xaropes, ampolas e embalagens grandes ou com formas diferentes 

do habitual. O Robot permite um grande controlo dos prazos de validade, uma vez que na 

entrada é necessário introduzir a validade de cada produto, sendo depois os produtos 

libertados segundo a regra First Expired, First Out (FEFO). É ainda de referir que também 

aqui, tanto a temperatura como a humidade são rigorosamente controladas. 

Existe ainda neste espaço um posto com um terminal informático, respetivo leitor ótico 

e uma impressora de receitas destinado às entregas ao domicílio. 

2.4.4. Laboratório 

A FV dispõe de um laboratório situado no primeiro andar do edifício, o qual se 

encontra devidamente equipado, estando de acordo com a Portaria n.º 594/2004, de 2 de 

junho [7] e com a Deliberação n.º 1500/2004, de 7 de dezembro [8] (anexo I, figura 6). Este 

espaço encontra-se individualizado das restantes zonas da farmácia e está provido de uma 

bancada de trabalho cujas superfícies são lisas e de fácil limpeza, dotada de uma pedra de 

pomadas, uma balança de precisão sensível ao miligrama, um banho de água 

termostatizado, um agitador mecânico e um lavatório. O restante material de laboratório, 

bem como matérias-primas utilizadas para a preparação dos medicamentos manipulados, 

encontram-se armazenados nos armários e gavetas existentes no local. Neste local são 

também armazenados os arquivos de todas as preparações efetuadas, assim como 

matérias-primas utilizadas, e ainda toda a bibliografia de apoio à preparação de 

medicamentos manipulados, tais como a Farmacopeia Portuguesa e o Formulário Galénico 

Português. 
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2.4.5. Escritório 

O escritório da Diretora Técnica situa-se igualmente no primeiro andar e está 

destinado à realização de atividades de gestão e administração, bem como realização de 

encomendas e conferência de receituário. Está portanto munido de um terminal informático 

e de toda a documentação e bibliografia obrigatória para o exercício da atividade 

farmacêutica. 

2.4.6. Sala de Descanso 

Embora seja uma divisão considerada como facultativa pela lei [9], a FV dispõe de 

uma sala de descanso no primeiro andar para os momentos de pausa e refeições, onde a 

equipa guarda os seus pertences. Para além disso, contem uma cama onde o membro da 

equipa poderá descansar nas noites de serviço permanente. 

2.4.7. Instalações sanitárias 

Existe uma instalação sanitária destinada apenas aos membros da equipa da FV.  

2.5. Recursos Humanos 

Em cumprimento com o capítulo IV do Decreto-Lei n.º 307/2007 [5], alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 171/2012, de 1 de agosto [6], o quadro profissional da FV é constituído por 

uma equipa multidisciplinar e qualificada, que assegura a execução de um trabalho 

exemplar direcionado para o utente. Assim, a equipa é constituída por: Dr.ª Álea Abreu 

Ferreira (Diretora Técnica); Dr.ª Marta Leite, Dr.ª Sofia Pinto, Dr.ª Marta Ribeiro, Dr.ª Ana 

Dias (Farmacêuticas); Dr.ª Anabela Teixeira, Dr.ª Isabel Ferreira, Dr.ª Sofia Oliveira, Dr.ª 

Sofia Fernandes, Dr.ª Sandra Faria, Dr.ª Isaura Freitas, Dr. Pedro Freitas, Dr. Frank Freitas 

(Técnicos de Farmácia); Anabela Vieira e Ismael Araújo (Técnicos auxiliares de Farmácia 

Grau I). Todos os membros da equipa encontram-se identificados, constando nas suas 

batas o nome e o título profissional. 

3. BIBLIOTECA E FONTES DE INFORMAÇÃO 

A FV dispõe de todas as publicações obrigatórias que constam na Deliberação n.º 

414/CD/2007 [10], sendo estes a Farmacopeia Portuguesa e o Prontuário Terapêutico, 

assim como outras fontes bibliográficas de interesse farmacêutico. Este material, em suporte 

físico ou eletrónico, permite uma consulta rápida e eficaz sempre que necessário. 

4. GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 

4.1. Sistema Informático 

O sistema informático é um dos componentes essenciais ao funcionamento de uma 

farmácia. Atualmente a FV utiliza o Sifarma 2000® da empresa Glintt e reconhecido pela 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED) [11]. Este 

programa engloba todos os passos do circuito dos medicamentos/produtos existentes na 
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farmácia, desempenhando um vasto conjunto de tarefas, tais como: 1) Criação, envio e 

receção de encomendas; 2) Gestão de todo o ato de venda de medicamentos, incluindo a 

comparticipação pelas entidades competentes e/ou portarias e protocolos, caso aplicáveis; 

3) Gestão de stocks; 4) Devolução de produtos; 5) Controlo de prazos de validade; 6) 

Acesso a informação científica sobre os medicamentos; 7) Faturação e registo do fim de dia 

da farmácia; 8) Organização automática das receitas em lotes de 30; 9) Controlo eficaz da 

entrada e saída de psicotrópicos e estupefacientes. Graças a este sistema, o atendimento 

torna-se menos complexo e moroso, permitindo ao farmacêutico direcionar a sua atenção 

para o utente e diminuindo o tempo de cada atendimento. 

No início do estágio, o sistema informático funcional na FV era o WinPhar® da 

empresa FarCoWare, sendo um sofware igualmente útil e acessível. Em comparação com o 

Sifarma 2000®, o WinPhar® tem a vantagem de ter um sistema de reservas, o que permitia 

uma melhor organização tanto na realização como na satisfação das mesmas. Contudo, 

apresenta menos informações científicas sobre os medicamentos, o que torna o Sifarma 

2000® mais vantajoso na dispensa de medicamentos. 

4.2. Gestão de Stocks 

Por stock entende-se o conjunto de produtos existentes na farmácia num determinado 

período de tempo, passíveis de serem comercializados. Uma gestão racional dos stocks 

permite a rentabilização dos recursos físicos e financeiros, pois se por um lado, um stock 

excessivo representa capital imobilizado, dificulta o controlo de prazos de validade e ainda 

ocupa espaço de armazenamento, por outro lado a rutura de stock de um determinado 

produto pode dificultar a fidelização dos utentes. 

4.2.1. Critérios de aquisição 

Para que a quantidade e tipo de produtos em stock seja adequada há diversos fatores 

em ter em consideração: 1) As necessidades dos diferentes tipos de utentes; 2) Localização 

e hábitos de prescrição dos médicos; 3) Área de armazenamento disponível; 4) Condições 

de aquisição oferecidas pelos fornecedores ou laboratórios (descontos, bonificações, 

facilidade de pagamento, prazos de entrega, entre outros); 5) Existências e prazos de 

validade dos produtos; 6) Épocas do ano (flutuações sazonais de produtos mais pretendidos 

pelos utentes); 7) Campanhas publicitárias ou promocionais existentes nos meios de 

comunicação; 8) Dias de serviço permanente; 9) Entre outros. Para além disso, conforme o 

disposto na Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio [12] a farmácia deverá ter no mínimo três 

medicamentos com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, de entre os 

que correspondam aos cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo (conjunto de 

medicamentos de marca e genéricos bioequivalentes). 
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4.2.2. Rotação de stock e ponto de encomenda 

O sistema informático é uma ferramenta útil no controlo dos stocks, pois permite definir 

os níveis mínimos e máximos, através das fichas de cada produto. Assim, quando é atingido 

o stock mínimo, o sistema automaticamente adiciona à proposta de encomenda o número 

de unidades necessárias para que se restabeleça o stock máximo, evitando desta forma 

ruturas de stock. Estes valores mínimos e máximos deverão ser revistos e atualizados 

periodicamente, consoante os critérios de aquisição de cada produto.  

4.2.3. Seleção do fornecedor  

Existem duas formas que permitem à farmácia adquirir os seus produtos, os 

armazenistas e os próprios laboratórios. O principal fornecedor da FV é a Alliance 

Healthcare, seguindo-se da OCP Portugal e Proquifa. A escolha do armazenista depende 

principalmente da rapidez e frequência de entrega, das vantagens económicas que 

disponibiliza, da facilidade de pagamentos, dos produtos disponibilizados, da flexibilidade de 

devolução de produtos (nomeadamente produtos fora do prazo de validade), entre outros. A 

FV efetua também compras diretamente ao laboratório quando estas se apresentam 

vantajosas do ponto de vista económico. Os produtos mais frequentemente adquiridos desta 

forma são os MNSRM, cosmética, puericultura, suplementos alimentares, papas e leites. 

5. ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTO  

5.1. Realização de encomendas 

Sempre que um produto atinge o stock mínimo é gerada de forma automática uma 

proposta de encomenda, que será posteriormente analisada. Este processo consiste em ver 

o histórico de vendas de cada produto proposto, analisando qual será a necessidade real da 

sua aquisição. Após este procedimento, a proposta de encomenda é aprovada e enviada 

para o armazenista pretendido via modem. Contudo há situações pontuais em que um 

determinado produto não se encontra disponível na farmácia, sendo possível contactar o 

fornecedor por telefone para efetuar o débito do mesmo. É ainda possível encomendar o 

produto em falta através da opção “encomenda instantânea” existente na ficha do produto 

(disponível apenas para a Alliance Healthcare). Isto é particularmente útil, uma vez que 

possibilita informar o utente se o produto solicitado se encontra disponível ou não e quando 

o poderá adquirir. Nos casos em que se efetua a reserva de um produto, regista-se numa 

folha de Excel própria: o número de reserva, o número do elemento da equipa, o nome do 

utente e o seu contacto telefónico, a designação do produto, o seu Código Nacional do 

Produto (CNP) e a quantidade. O utente recebe um papel com as mesmas informações, de 

modo a levantar o(s) produto(s) reservado(s). 

No caso das encomendas efetuadas diretamente ao laboratório, é gerada uma Nota 

de Encomenda (Anexo II) que é arquivada e posteriormente comparada com a fatura que 
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acompanha os produtos aquando da sua entrega, quer via armazenista ou pelo próprio 

laboratório. Estas encomendas diretas são geralmente de elevado volume e associadas a 

bonificações ou descontos comerciais. 

5.2. Receção e conferência de encomendas 

A receção e conferência de encomendas é uma atividade de extrema importância, 

uma vez que permite verificar todos os produtos que entram na farmácia. 

As encomendas chegam à farmácia em contentores específicos para o transporte de 

medicamentos, devidamente numerados e identificados e acompanhados com a respetiva 

fatura em original e duplicado, podendo ainda conter as requisições dos medicamentos 

psicotrópicos e estupefacientes, se estes constarem na encomenda. Os produtos que 

requerem uma baixa temperatura de armazenamento são enviados em contentores térmicos 

com acumuladores de frio, e são armazenados no frigorífico assim que dão entrada na 

farmácia. A fatura (Anexo III) contém várias informações, tais como: identificação do 

fornecedor e da farmácia; número da encomenda e da fatura; identificação dos produtos e 

as quantidades enviadas; Preço de Venda à Farmácia (PVF), taxa de Imposto de Valor 

Acrescentado (IVA); PVP (caso aplicável); descontos, bonificações e total da fatura. 

O sistema informático guarda a proposta de encomenda no separador “receção de 

encomendas” no caso de estas serem efetuadas via modem. No caso das encomendas via 

telefone, primeiro cria-se uma proposta de encomenda manual que é depois enviada para o 

separador de receção. Seguidamente, cada produto presente na encomenda é introduzido 

no sistema informático por leitura ótica do seu código de barras ou escrevendo 

manualmente o seu CNP. Neste processo é fundamental verificar a integridade da 

embalagem; o código, DCI ou nome comercial, forma farmacêutica e dosagem; a 

quantidade faturada vs. quantidade enviada; o Preço Impresso na Cartonagem (PIC), caso 

aplicável e o prazo de validade. É ainda verificado se o PVP e o PVF correspondem aos 

indicados na fatura, procedendo-se à sua alteração, caso necessário. Nos produtos de 

venda livre deve-se ainda calcular o PVP em função do PVF e do IVA de cada produto, 

aplicando a margem de lucro estabelecida pela farmácia. O Decreto-Lei n.º 112/2011, de 29 

de novembro define as margens máximas de comercialização pelas farmácias, sendo 

maiores quanto menor o preço de venda ao armazenista (PVA) [13]. No final, o preço total 

faturado deverá ser idêntico ao que o sistema informático exibe, podendo-se finalizar a 

receção da encomenda. As faltas dos produtos e os produtos esgotados são transferidos 

para a encomenda dos “esgotados”, notificados ao INFARMED e mais tarde transmitidas 

para outro fornecedor. No caso de existirem medicamentos identificados como 

benzodiazepinas ou psicotrópicos é gerado um número que corresponde ao número da 

fatura que é gravado para posterior comparação com o registo deste tipo de medicamentos. 
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Pontualmente o fornecedor não envia medicamentos que foram faturados ou vice-

versa, ou ainda, constar produtos cujo preço foi mal faturado. Nestas situações um membro 

da FV contata o fornecedor em causa e expõe a situação, sendo registado todos os dados 

numa folha de Excel própria. Posteriormente o fornecedor avalia e corrige a situação. 

No início de cada mês, os fornecedores enviam um resumo das faturas do mês 

anterior que é comparado com as faturas e Notas de Crédito arquivadas, de modo a 

proceder ao pagamento de acordo com os termos negociados. 

5.3. Marcação de preços e Margens de Comercialização 

O IVA é um imposto geral sobre o consumo estipulado pelo Governo Português e que 

varia consoante o produto. Atualmente, de acordo com o Código do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado na farmácia estão sujeitos a IVA 6% (Bens e serviços sujeitos à taxa 

reduzida) medicamentos, especialidades farmacêuticas e outros produtos farmacêuticos 

destinados exclusivamente a fins terapêuticos e profiláticos, bem como leites e farinhas 

lácteas. Os produtos que não são considerados bens de primeira necessidade, tais como os 

produtos de dermocosmética, estão sujeitos à taxa de IVA a 23% [14]. 

A marcação de preços na farmácia está dependente do tipo de medicamentos e 

produtos de saúde, que podem ser divididos em éticos e não éticos. Assim: 

Éticos – correspondem a todos os produtos que possuem PIC na embalagem. Neste 

caso o PVP de um medicamento deriva do PVA, da margem de comercialização do 

distribuidor grossista, da margem de comercialização do retalhista, da taxa sobre a 

comercialização dos medicamentos e do IVA [13]. 

Não-éticos – correspondem a todos os produtos que não possuem PIC, ficando a 

marcação bem como a aplicação da margem de lucro a cargo da farmácia. Nesta categoria 

inserem-se todos MNSRM não comparticipados, produtos de cosmética, de puericultura, 

homeopáticos ou dietéticos. O PVP destes produtos é calculado tendo em conta o PVF, o 

IVA e a margem de comercialização da farmácia e apresenta-se ao utente sob a forma de 

etiqueta que exibe o nome do produto, o preço, o IVA e o código de barras [13]. 

5.4. Armazenamento dos Produtos Farmacêuticos 

Durante a receção da encomenda é logo efetuada uma separação consoante o 

destino de armazenamento de cada produto. Um armazenamento correto permite um 

acesso mais rápido e eficaz aos produtos, tornando-se o atendimento menos moroso. Regra 

geral os medicamentos são armazenados no Robot, se em excesso no armazém e os 

produtos de venda livre nos lineares que compõem a farmácia. Todos eles são 

acondicionados de forma controlada, uma vez que a FV possui um sistema de climatização 

que controla a temperatura (mantendo-se inferior a 25ºC) e a humidade ambiente (inferior a 

60%). Os produtos do frio (vacinas, insulinas, entre outros) são conservados no frigorífico 
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entre 2-8ºC. Para garantir um acondicionamento seguro dos medicamentos o frigorífico 

contém um termohigrómetro que efetua medições regulares de temperatura e humidade. É 

importante referir que os termohigrómetros existentes na FV são, periodicamente, sujeitos a 

uma revisão e calibração de modo a assegurar a fiabilidade dos resultados obtidos. 

Na FV são praticados os sistemas FEFO e first in, first out (FIFO). O primeiro 

pressupõe que os produtos com a validade mais estreita sejam os primeiros a serem 

dispensados, de modo a evitar devoluções aos fornecedores. O segundo prevê que os 

produtos que deram entrada há mais tempo na farmácia sejam os primeiros a sair, sendo 

importante principalmente devido ao preço, uma vez que diminui o risco de prejuízo caso 

haja uma alteração do preço após a compra. 

5.5. Controlo do Prazo de Validade 

O prazo de validade de um medicamento/produto corresponde ao seu período de 

estabilidade, quando são mantidos em determinadas condições de armazenamento 

previamente estabelecidas. De forma a garantir uma maior segurança nos produtos 

dispensados, o controlo do prazo de validade dos produtos existentes na farmácia é 

fundamental. Segundo a lei em vigor, não podem existir produtos na farmácia com o prazo 

de validade expirado [5]. 

Para além da verificação do prazo de validade aquando a receção dos produtos, no 

início de cada mês é gerada uma lista pelo sistema informático onde constam todos os 

medicamentos e produtos em stock na farmácia cujo prazo de validade está prestes a 

expirar. Nesta lista (Anexo IV) consta o código do produto, a designação, o stock e o prazo 

de validade. Se o prazo de validade está próximo, os produtos são recolhidos e devolvidos 

aos respetivos fornecedores ou laboratórios acompanhados de uma nota de devolução. Os 

produtos de uso veterinário e os produtos do protocolo Diabetes Mellitus são retirados cinco 

meses antes do seu prazo de validade terminar. Os restantes produtos são retirados com 

dois ou três meses de antecedência. Se o prazo de validade termina nos meses seguintes, 

mas ainda é possível a sua dispensa, são colocados de parte e identificados como produtos 

com prazo de validade a terminar. Por fim, se o prazo de validade não está atualizado, é 

anotada a validade mais curta na listagem impressa e posteriormente procede-se à correção 

dos prazos de validade no sistema informático. Nesta ocasião, aproveita-se ainda para 

comparar o stock real com o stock que consta no sistema informático.  

5.6. Devoluções/Reclamações 

As devoluções dos produtos podem ser efetuadas por diversos motivos, tais como: 

remoção do produto do mercado pelo INFARMED ou pelo laboratório que o comercializa 

(Anexo V), embalagem danificada ou incompleta, erros no envio dos produtos (produto não 
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pedido e faturado ou envio de quantidade diferente da solicitada), pedidos efetuados por 

engano, prazos de validade, entre outros. Nestes casos é elaborada no sistema informático 

uma Nota de Devolução (Anexo VI), da qual consta a identificação da farmácia, o número da 

nota de devolução, o nome comercial do(s) produto(s), código(s) e quantidade(s) 

devolvida(s), o fornecedor e o motivo da devolução. Esta é impressa três vezes, cada 

exemplar é carimbado e rubricado, dois são enviados junto com o produto a devolver e o 

terceiro é arquivado na farmácia. 

O fornecedor, face à devolução, poderá emitir uma Nota de Crédito (Anexo VII) à 

farmácia, enviar o mesmo produto com as características necessárias ou simplesmente não 

aceitar, reenviando os produtos. Neste último caso, há um prejuízo para a farmácia pois os 

produtos são considerados como quebras de stock do ano, sendo posteriormente 

reencaminhados para destruição em segurança. 

As notas de crédito também são emitidas quando a farmácia reclama ao fornecedor 

pelo não envio de um produto faturado ou então por PVP mal faturado. Em todas as 

situações estas devem ser posteriormente regularizadas na base de dados do sistema 

informático da farmácia. 

6. CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS EXISTENTES NA FARMÁCIA 

De acordo com o Estatuto do Medicamento (Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de 

agosto [15], alterado pelo Decreto-Lei n.º 128/2013, de 5 de setembro [16]) os medicamentos 

são classificados, quanto à dispensa ao público, em: a) Medicamentos sujeitos a receita 

médica; b) Medicamentos não sujeitos a receita médica [16]. Outras categorias de produtos 

tipicamente encontrados nas farmácias são os medicamentos manipulados, medicamentos 

e produtos farmacêuticos homeopáticos, dispositivos médicos (DM), produtos cosméticos e 

de higiene corporal (PCHC), produtos para alimentação especial e produtos dietéticos, 

produtos fitoterapêuticos, suplementos alimentares e medicamentos e produtos de uso 

veterinário. 

6.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

São considerados MSRM os medicamentos que preencham uma das seguintes 

condições: a) Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, 

mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância 

médica; b) Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam 

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que 

se destinam; c) Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; d) Destinem-se a ser 

administrados por via parentérica [16]. Estes medicamentos só podem ser dispensados 

mediante a apresentação de uma receita médica válida. 
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De acordo com a legislação em vigor [16], os MSRM podem ser distinguidos em 

quatro tipos de medicamentos: 

 Medicamentos de receita renovável – medicamentos destinados a doenças ou 

tratamentos prolongados e possam, sem pôr em questão a saúde do paciente, ser 

adquiridos mais de uma vez sem necessidade de nova prescrição médica. As 

receitas referentes a estes medicamentos são compostas por três vias, com validade 

de seis meses. 

 Medicamentos de receita não renovável – medicamentos destinados a afeções ou 

patologias de curta e média duração, tendo portanto carater pontual. A validade 

destas receitas é de 30 dias após a prescrição. 

 Medicamentos de receita especial – medicamentos que contém uma substância 

classificada nos termos da legislação aplicável como estupefaciente ou psicotrópico 

ou que possam, em caso de utilização anormal, dar origem a abuso medicamentoso, 

criar toxicodependência ou ser utilizados para fins ilegais. 

 Medicamentos de receita restrita – medicamentos utilizados apenas em certos meios 

especializados, como por exemplo, medicamentos de uso exclusivo hospitalar. 

6.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

Estes medicamentos, tal como o nome indica, não necessitam de receita médica para 

serem adquiridos e destinam-se ao tratamento e/ou alívio de transtornos de saúde menores 

que não carecem de uma avaliação médica. De acordo com a lei, os MNSRM não 

preenchem qualquer uma das condições para a classificação em MSRM e não são 

comparticipáveis, salvo nos casos previstos na legislação que define o regime de 

comparticipação do Estado no preço dos medicamentos [16]. 

6.3. Medicamentos Manipulados 

Segundo o Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de abril [17] um medicamento manipulado 

representa qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a 

responsabilidade de um farmacêutico. Numa fórmula magistral o farmacêutico segue as 

indicações que constam na receita médica que especifica o doente a quem o medicamento 

se destina. Já o preparado oficinal diferencia-se do anterior por ser um medicamento 

preparado de acordo com as indicações de uma farmacopeia ou de um formulário. Ambos 

são preparados em farmácia de oficina ou num serviço farmacêutico hospitalar [17]. 

6.4. Medicamentos e Produtos Farmacêuticos Homeopáticos 

O atual estatuto do medicamento define o medicamento homeopático como 

medicamento obtido a partir de substâncias denominadas por stocks ou matérias-primas 

homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico existente na Farmacopeia Europeia 
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ou, caso não exista, numa farmacopeia oficial de um Estado Membro. Estes medicamentos 

beneficiam de um procedimento de regime simplificado (caso reúnam certas características) 

e são classificados como MNSRM, salvo se estiverem preenchidos quaisquer dos requisitos 

previstos no artigo 114.º do Decreto-Lei n.º 128/2013, de 5 de setembro [16]. 

6.5. Dispositivos médicos (DM) 

São regulados pelo Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de junho que define DM como 

qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado 

isoladamente ou em combinação, incluindo software para fins de diagnóstico ou terapêuticos 

e que seja necessário para o funcionamento do dispositivo médico, cujo principal efeito 

pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou 

metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses meios. São destinados a 

ser utilizados em seres humanos para fins de diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento 

ou atenuação de uma doença; diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou 

compensação de uma lesão ou de uma deficiência; estudo, substituição ou alteração da 

anatomia ou de um processo fisiológico e também destinados a controlo de conceção [18]. 

Na FV é possível encontrar uma grande variedade de DM nomeadamente material de 

penso, meias de descanso e compressão, seringas, sacos coletores de urina, agulhas e 

lancetas para determinação da glicemia, entre outros. 

6.6. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal (PCHC) 

No sentido de garantir os direitos dos consumidores e a proteção da saúde pública, o 

regime jurídico dos PCHC é estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 189/2008, de 24 de setembro. 

Um PCHC é qualquer substância ou preparação destinada a ser posta em contacto com as 

diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e 

capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, 

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

aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais [19]. É 

importante distinguir este tipo de produtos, que não contêm substâncias ativas, dos produtos 

dermofarmacêuticos que por terem na sua composição substâncias ativas estão incluídos 

no grupo dos medicamentos propriamente ditos. A FV expõe na zona de atendimento de 

lineares com as gamas de cosmética mais requisitadas pelos utentes, organizadas por 

marca. Devido à elevada variedade destes produtos na farmácia, cabe ao farmacêutico o 

papel de aconselhar o produto mais adequado às necessidades de cada utente. 

6.7. Produtos para Alimentação Especial e Produtos Dietéticos 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 74/2010, de 21 de junho entende-se por géneros 

alimentícios destinados a uma alimentação especial os produtos alimentares que, devido à 
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sua composição ou a processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos géneros 

alimentícios de consumo corrente, são adequados ao objetivo nutricional pretendido e são 

comercializados com a indicação de que correspondem a esse objetivo. Consideram-se 

pessoas com necessidades nutricionais particulares, aquelas cujos processos de 

assimilação ou metabolismo se encontrem alterados, aquelas que se encontrem em 

condições fisiológicas especiais e os lactentes ou crianças até 3 anos de idade em bom 

estado de saúde [20]. Incluem-se neste grupo os leites de transição e preparados para 

lactentes; géneros alimentícios, com valor energético baixo ou reduzido, destinados ao 

controlo de peso; produtos destinados a pessoas com problemas metabólicos como 

diabetes ou intolerância ao glúten. 

6.8. Produtos Fitoterapêuticos e Suplementos Alimentares 

Os produtos fitoterapêuticos são produtos de origem natural, definidos como 

medicamentos à base de plantas utilizados com o objetivo de prevenir ou tratar variadas 

afeções [16]. Na FV estes produtos existem sob diversas formas como infusões, cápsulas ou 

comprimidos. Usualmente os utentes recorrem a estes produtos para resolver problemas 

intestinais, cansaço (físico ou psicológico), problemas de retenção de líquidos, entre outros. 

Apesar de serem produtos elaborados a partir de plantas, o que transmite ao utente uma 

falsa sensação de segurança, não significa que sejam desprovidos de efeitos secundários 

ou interações medicamentosas, pelo que compete ao farmacêutico aconselha-lo e 

esclarece-lo, de modo a garantir o bem-estar do utente que procura este tipo de produtos.  

Quanto aos suplementos alimentares os mais procurados são os produtos de 

emagrecimento, os estimulantes da memória e concentração e os multivitamínicos. De igual 

forma aos fitoterapêuticos, os suplementos alimentares podem ter efeitos nefastos para a 

saúde, pelo que cabe ao farmacêutico salientar junto do utente que a suplementação 

alimentar não substitui um estilo de vida saudável. 

6.9. Medicamentos e produtos de uso veterinário 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 148/2008, de 29 de julho um medicamento veterinário 

é toda a substância, ou associação de substâncias, apresentada como possuindo 

propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou 

que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico 

médico - veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a 

restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas [21]. O farmacêutico deve promover e 

alertar a população sobre a importância do tratamento e desparasitação dos animais 

domésticos de forma a impedir a propagação de doenças na comunidade. Na FV os 

produtos veterinários mais requisitados são antiparasitários internos e externos e 
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contracetivos. Estes produtos encontram-se armazenados numa gaveta própria, separada 

dos medicamentos de uso humano. 

7. DISPENSA DE MSRM 

7.1. Prescrição por Denominação Comum Internacional (DCI) 

De acordo com a Lei n.º 11/2012, de 8 de março [22] e a Portaria n.º 137-A/2012, de 

11 de maio [12] (alterada pela Portaria n.º 224-A/2013, de 9 de julho [23]) a prescrição de 

medicamentos deve ser efetuada por DCI da substância ativa, forma farmacêutica, 

dosagem e apresentação. Esta legislação visa promover o uso racional do medicamento, 

incentivando a utilização de medicamentos genéricos, com o objetivo de promover a 

racionalidade e sustentabilidade do SNS, bem como diminuir os encargos financeiros para 

o cidadão. Desta forma é dada ao utente a possibilidade de optar pelo medicamento de 

marca ou pelo medicamento genérico, passando a ser detentor de um papel mais 

relevante em relação à utilização de medicamentos, sem obviamente descurar o primado 

da prescrição médica. A prescrição pode, excecionalmente, incluir a denominação 

comercial do medicamento nos casos em que não exista medicamento genérico 

comparticipado ou para a qual só exista original de marca e licenças ou ainda quando o 

médico prescritor inclui na receita as justificações técnicas que impendem a substituição do 

medicamento prescrito, indicando a exceção correspondente: 

 “Exceção a) do n.º 3 do art. 6º” – prescrição de medicamentos com margem ou 

índice terapêutico estreito (de acordo com a Deliberação 070/C/2012, os 

medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito são a ciclosporina, 

levotiroxina sódica e tacrolímus); 

 “Exceção b) do n.º 3 do art. 6º - reação adversa prévia“ - fundada suspeita, 

previamente reportada ao INFARMED, de intolerância ou reação adversa a um 

medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado por outra 

denominação comercial; 

 “Exceção c) do n.º 3 do art. 6º - Continuidade de tratamento superior a 28 dias” - 

Medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com duração 

estimada superior a 28 dias [22]. 

No ato de dispensa de medicamentos, o utente deve ser informado da existência de 

medicamentos genéricos com a mesma substância ativa, forma farmacêutica, apresentação 

e dosagem do medicamento prescrito, comparticipados pelo SNS e sobre aquele que tem o 

preço mais baixo disponível no mercado, tendo o direito de optar, exceto nas situações em 

que o médico assinala as exceções a) e b). No caso de estar assinalada a exceção c) o 

utente pode exercer o direito de opção mas apenas se pretender um medicamento de preço 

inferior ao prescrito [22]. 
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7.2. Medicamentos genéricos e Sistema de Preços de Referência 

Segundo o Estatuto do Medicamento entende-se por medicamento genérico aquele 

que possui a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma 

forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência haja sido 

demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados [15]. De modo a garantir a 

qualidade, eficácia e segurança, todos os medicamentos genéricos devem ser previamente 

aprovados pelo INFARMED, antes de darem entrada no mercado português [24]. 

O Decreto-Lei n.º 270/2002, de 2 de dezembro [25] (alterado pelo Decreto-Lei n.º 

81/2004, de 10 de abril [26]) estabeleceu o sistema de preços de referência (SPR). Este 

sistema abrange os medicamentos comparticipados pelo Estado que sejam prescritos e 

dispensados aos utentes do SNS e para os quais já existam medicamentos genéricos 

comparticipados e comercializados. Para cada grupo homogéneo, definido como o conjunto 

de medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias 

ativas, forma farmacêutica, dosagem e via de administração, no qual se inclua pelo menos 

um medicamento genérico existente no mercado [25], o SPR estabelece um valor máximo 

de comparticipação, correspondendo ao escalão ou regime de comparticipação aplicável 

calculado sobre o preço de referência ou igual ao Preço de Venda ao Público (PVP) do 

medicamento, conforme o que for inferior [24]. O preço de referência de cada grupo 

homogéneo é calculado com base na média dos cinco medicamentos existentes no 

mercado com os preços mais baixos [25]. 

Os medicamentos genéricos, embora suscitem alguma desconfiança por parte dos 

utentes, apresentam sérias vantagens face aos de referência. Se por um lado, há um maior 

conhecimento dos perfis de efetividade e segurança das substâncias ativas, visto já se 

encontrarem no mercado há vários anos, por outro são mais baratos que o medicamento de 

marca [24]. Esta diferença de preço permite uma redução de custos pelos utentes o que 

indiretamente poderá aumentar a adesão à terapêutica e consequentemente melhorar o 

nível de vida da população. Durante o estágio verifiquei que de facto ainda existem muitas 

dúvidas quanto à qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos genéricos, 

especialmente na população mais idosa. Por serem mais baratos geram alguma confusão e 

descrença, pelo que tentei sempre que possível esclarecer todas as dúvidas suscitadas. 

7.3. A Receita Médica 

De acordo com a legislação em vigor, a receita resultante da materialização da 

prescrição é obrigatoriamente feita por via eletrónica, só sendo válida quando inclui número 

da receita, local de prescrição, identificação do médico prescritor, nome e número de utente 

ou de beneficiário de subsistema, entidade financeira responsável, referência ao regime 

especial de comparticipação (se aplicável), DCI da substância ativa, dosagem, forma 
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farmacêutica, dimensão da embalagem, número de embalagens, identificação do despacho 

que estabelece o regime especial de comparticipação (se aplicável), data de prescrição e 

assinatura do prescritor [12]. No entanto, poderão ser aceites receitas manuais desde que 

contenham a indicação da exceção constante do art.º 8 da Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de 

maio: a) Falência do sistema informático; b) Inadaptação fundamentada do prescritor, 

previamente confirmada e validada anualmente pela respetiva Ordem profissional; c) 

Prescrição ao domicílio; d) Outras situações até um máximo de 40 receitas médicas por 

mês. Neste caso a receita só é valida quando inclui para além do supracitado para as 

receitas eletrónicas, a vinheta identificativa do local de prescrição (se aplicável) e a vinheta 

identificativa do médico prescritor [12]. Desde 1 de agosto de 2013 as receitas do SNS 

deverão seguir os modelos estabelecidos na Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio [12], 

regulamentada pelo Despacho n.º 15700/2012, de 30 de novembro [27]. O antigo modelo de 

receita continuará a ser aceite até 30 de novembro de 2013 desde que a data de prescrição 

seja anterior a 1 de agosto de 2013 e se encontrem dentro da validade. 

Quanto à validade, as receitas podem ser classificadas em: i) Receitas normais com 

validade de 30 dias contínuos a contarem a partir da data de prescrição (Anexo VIII) e ii) 

Receitas renováveis contendo até três vias, com o prazo de validade de seis meses para 

cada via, contado desde a data de prescrição, com a indicação «1.ª via», «2.ª via» e ou «3.ª 

via» (Anexo IX). No caso das receitas manuais não é admitida mais do que uma via, tendo 

portanto uma validade de 30 dias a partir da data de prescrição (Anexo X) [12]. 

O artigo 5º da Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio estipula ainda algumas regras 

de prescrição, nomeadamente, o facto de em cada receita poderem ser prescritos no 

máximo quatro medicamentos diferentes, num total de duas embalagens por medicamento, 

salvo no caso dos medicamentos de dose unitária em que podem ser prescritas até quatro 

embalagens. Quanto aos medicamentos contendo uma substância classificada como 

estupefaciente ou psicotrópica não podem constar numa receita onde sejam prescritos 

outros medicamentos. O mesmo acontece com os dispositivos médicos abrangidos pelo 

Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes (dispositivos de controlo da 

glicémia, agulhas, lancetas e seringas) [12]. 

Também as receitas de medicamentos manipulados comparticipados não devem 

conter outro medicamento, devendo incluir a menção “Manipulado” ou “FSA” (Fac Secudum 

Artem, ou seja, Faça Segundo a Arte) [12]. 

No caso do utente se tratar de um trabalhador migrante, deverá constar na receita o 

termo “migrante”, o seu nome e o nome da entidade emissora do livrete [28]. 
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7.4. Dispensa 

O primeiro passo na dispensa de MSRM é a receção da prescrição e avaliação da 

sua validade e autenticidade, conforme o descrito em 7.1. Em seguida avalia-se a 

medicação constante na receita médica, onde deve ser interpretado o tipo de tratamento e 

intenção do prescritor e identificado o medicamento, confirmando a forma farmacêutica, 

posologia, apresentação, modo de administração e duração do tratamento. Para além disso, 

o farmacêutico deve ainda avaliar a necessidade do medicamento, a adequação ao utente, 

a existência de possíveis interações medicamentosas entre os medicamentos prescritos ou 

entre outros que o utente tome e a adequação da posologia (dose, frequência e duração do 

tratamento), através de questões colocadas ao utente, fontes de informação sobre 

medicamentos ou ainda questões colocadas ao prescritor. 

Depois de reunidos os medicamentos constantes na receita é importante colocá-los 

no balcão, de forma organizada, para que o utente os possa observar e reconhecer. Nesta 

fase o farmacêutico deve informar o utente quanto à utilização do medicamento, bem como 

esclarecer todas as dúvidas, tais como, precauções especiais, contraindicações, efeitos 

secundários e interações possíveis. Independentemente da informação fornecida deve-se 

sempre adequar o discurso consoante o nível sociocultural da pessoa, de forma a garantir 

uma maior compreensão e assimilação da informação, equacionando a quantidade de 

informação disponibilizada para não sobrecarregar nem confundir o utente. Esta informação 

pode ser reforçada por escrito, para que o utente a consulte posteriormente. Se na receita 

constarem dispositivos médicos ou medicamentos que impliquem uma manipulação 

particular, é de extrema importância efetuar uma demonstração ao utente e verificar se ele 

percebeu. Uma vez que o farmacêutico é, na maioria das vezes, o último profissional de 

saúde com o qual o utente contacta antes de dar inicio à terapêutica, deve sempre 

assegurar-se que o utente deixa a farmácia com o todo o conhecimento necessário para que 

se verifique um uso correto, racional, seguro e eficaz dos medicamentos. 

Durante o atendimento, os medicamentos ou produtos são identificados por leitura 

ótica dos códigos de barra e seleciona-se a entidade responsável pela comparticipação ou 

outros organismos comparticipantes apresentados pelo utente e, se aplicável, a portaria ou 

despacho em vigor. Por fim, efetua-se a leitura ótica do número da receita. Uma vez fechada 

a venda, o verso da receita é impresso (Anexo XI) de modo a possuir: a) O nome e número 

de contribuinte da farmácia; b) O nome da Diretora Técnica; c) A data e número da venda; 

d) O código do operador que a efetuou; e) O organismo comparticipante; f) Os números de 

lote, de receita e de série; g) Os códigos de barras dos medicamentos dispensados; h) 

Nome dos medicamentos comparticipados, bem como a sua dosagem, forma farmacêutica e 

tamanho de embalagem; i) O PVP, o valor pago pelo utente e o valor da comparticipação; j) 

Número total de embalagens dispensadas. Uma vez impressa a receita o utente assina num 
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local próprio e, posteriormente o farmacêutico deverá carimbar, datar e assinar o verso da 

receita. Após o pagamento, o computador imprime uma fatura (Anexo XII) com o nome do 

utente e respetivo número de contribuinte que depois de carimbado e rubricado entrega-se 

ao utente, para efeitos de IRS. 

7.5. Comparticipação 

Atualmente existem diversas entidades responsáveis pela comparticipação de 

medicamentos em Portugal desde o Estado, companhias de saúde ou subsistemas de 

saúde, variando a comparticipação consoante a entidade à qual o utente pertence. 

Exemplos de outras entidades comparticipadoras incluem a Caixa Geral de Depósitos 

(CGD) e os Serviços de Assistência Médico-Social (SAMS). 

7.5.1. Regime geral de comparticipação 

Para o SNS a comparticipação tem como objetivo beneficiar quem apresenta maiores 

dificuldades no acesso a medicamentos, devido às suas condições socioeconómicas. 

O regime de comparticipação de medicamentos prevê dois tipos de comparticipação: em 

função dos beneficiários e em função das patologias ou de grupos especiais de utentes. Os 

grupos e subgrupos terapêuticos que integram os diferentes escalões de comparticipação 

são fixados pela Portaria n.º 924-A/2010, de 17 de setembro [29]. Assim, a comparticipação 

no preço dos medicamentos pelo Estado é variável, apresentando diferentes escalões que 

se encontram definidos no Decreto-Lei n.º 48-A/2010, de 13 de maio [30], alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 106-A/2010, de 1 de outubro [31]. Para os beneficiários do SNS a 

percentagem de comparticipação é de 90%, 69%, 37% e 15% do PVP dos medicamentos, 

para os escalões A, B, C e D, respetivamente [31]. 

7.5.2. Regime especial de comparticipação para pensionistas 

Além do regime geral de comparticipação existe um regime especial com taxas de 

comparticipação mais elevadas (a comparticipação no escalão A passa para 95% e para os 

escalões B, C e D, é acrescida de 15%) para os pensionistas cujo rendimento total anual 

não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal em vigor no ano anterior, sendo que 

estas situações são identificadas na prescrição médica através da inscrição “R” [31]. 

7.5.3. Comparticipações para patologias especiais 

Existem também comparticipações especiais estabelecidas por despachos específicos 

relativos a determinadas patologias. O despacho correspondente deve ser identificado na 

receita, pelo médico prescritor, junto do medicamento com direito a comparticipação 

especial. Alguns exemplos, mais frequentes durante o estágio, são: Despacho n.º 11387-

A/2003, de 23 de maio (lúpus, hemofilia ou hemoglobinopatias), Despacho n.º 19696/2009, 

de 20 de agosto (doença inflamatória intestinal), Despacho n.º 5724/2010, de 17 de março 

(doença de Alzheimer), Despacho n.º 8905/2010, de 18 de maio (Procriação Medicamente 
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Assistida), Despacho n.º 6230/2009, de 17 de fevereiro (Dor crónica não oncológica) e Lei 

n.º 6/2010, de 7 de maio (Psoríase) [24]. 

7.5.4. Subsistemas de saúde 

Os utentes podem ainda obter uma comparticipação em complementaridade quando 

são beneficiários, em simultâneo, de um sistema e um subsistema de saúde. Nestas 

situações na receita médica vem a identificação de uma entidade (por exemplo, SNS) e o 

utente apresenta um cartão referente ao subsistema (por exemplo, CGD ou SAMS). Nestes 

casos é necessário tirar uma fotocópia da receita e do cartão de beneficiário, que deverá ser 

correspondente ao utente constante na receita e estar dentro do prazo de validade. A receita 

original é enviada à ARS e o duplicado à segunda entidade. 

7.5.5. Produtos do Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes 

Este protoloco visa diminuir e controlar a elevada morbilidade e mortalidade 

associadas à Diabetes. A Portaria n.º 364/2010, de 23 de junho define o regime de preços e 

comparticipações. Assim, a comparticipação máxima do Estado no preço das tiras-teste 

para diabéticos é de 85% do PVP máximo praticado. Para as agulhas, seringas e lancetas, o 

valor máximo de comparticipação é de 100% do PVP máximo praticado [32]. A receita é 

faturada no organismo específico “DS”. 

7.5.6. Comparticipação de medicamentos manipulados 

Os medicamentos manipulados comparticipados constam de lista a aprovar 

anualmente por despacho do membro do Governo responsável pela área da saúde, 

mediante proposta do conselho diretivo do INFARMED, e são comparticipados em 30 % do 

seu preço [31]. A última lista aprovada de medicamentos manipulados comparticipados 

consta no anexo do Despacho n.º 18694/2010 [24]. 

7.6. Conferência de Receituário e Faturação 

O correto processamento do receituário é essencial para uma boa gestão da farmácia, 

uma vez que é com base nele que se efetua o reembolso monetário relativo às 

comparticipações dos diferentes organismos. 

Na FV as receitas após serem aviadas são sujeitas a um rigoroso processo de 

conferência/verificação, para se detetar possíveis erros no ato da dispensa. Caso exista 

alguma inconformidade a receita é corrigida pelo farmacêutico e nos casos necessários o 

utente é contactado, de modo a resolver o problema em questão. De seguida, as receitas 

são separadas consoante o organismo de comparticipação e organizadas em lotes de 30 

receitas. Após reunidas e revistas as receitas de cada lote é então emitido o “Verbete de 

identificação do lote” (Anexo XIII) que fornece um resumo das receitas aí presentes, bem 

como o valor pago pelo utente e o valor a pagar pelo organismo comparticipante. 
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No final de cada mês procede-se ao fecho dos lotes de todos os organismos 

faturados. Para cada entidade comparticipadora é emitido a “Relação de resumo de lotes”, 

que apresenta o resumo dos verbetes de cada lote, bem como a “Fatura Mensal“ 

correspondente. Todos os exemplares dos documentos mencionados são assinados, 

datados e carimbados pela Diretora Técnica, sendo uma cópia arquivada na farmácia. Os 

lotes das receitas pertencentes a organismos do SNS e respetiva documentação acessória 

são enviados para o Centro de Conferência de Faturas, até ao dia 5 de cada mês. Quanto 

às receitas pertencentes às restantes entidades comparticipadoras, estas juntamente com os 

documentos necessários são enviados para a Associação Nacional das Farmácias (ANF) que 

se encarrega pela distribuição pelos organismos correspondentes. 

Após a conferência das receitas, as entidades competentes procedem ao pagamento do 

valor das comparticipações. No caso de se verificarem irregularidades, as receitas são 

devolvidas à farmácia que, se for possível, corrigirá o erro. Estas receitas serão 

reimprimidas entrando assim na faturação do mês em que foram corrigidas. 

7.7. Dispensa e registo de psicotrópicos e estupefacientes 

Devido à sua ação ao nível do Sistema Nervoso Central (SNC), os medicamentos 

pertencentes a este grupo são utilizados no tratamento de um vasto leque de doenças. 

Porém, representam um perigo se associados a tráfico ilícito e uso abusivo, causando 

muitas vezes o desenvolvimento de tolerância e dependência física e psíquica. Como tal, 

são rigorosamente controlados e sujeitos a legislação específica. Assim sendo, estes 

medicamentos encontram-se legislados pelo Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro [33], 

alterado pela Lei n.º 13/2012, de 26 de março [34] que os agrupa em tabelas onde constam 

todas as substâncias às quais pode ser aplicada a legislação inerente aos medicamentos 

psicotrópicos e estupefacientes. Estas tabelas são periodicamente revistas e atualizadas. 

Na FV há um controlo rigoroso tanto na entrada como na saída deste tipo de 

medicamentos, bem como das benzodiazepinas. A aquisição processa-se da mesma forma 

que a dos restantes produtos, mas o fornecedor envia juntamente com a encomenda não só 

a fatura, mas também um documento de requisição (Anexo XIV) que depois de conferido é 

validado com o carimbo da farmácia, assinatura da Diretora Técnica e número de inscrição 

na Ordem dos Farmacêuticos. O original deste documento é arquivado na farmácia durante 

três anos enquanto o duplicado é devolvido ao fornecedor.  

No ato da dispensa de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes o sistema 

informático requer o preenchimento de uma série de informações relativas ao doente, ao 

médico prescritor e ao adquirente. É de salientar que o adquirente deve ser portador do 

bilhete de identidade/cartão de cidadão válido, não podendo ser requeridos por menores ou 

portadores de doenças mentais. Uma vez concluída a venda e impressa a receita, para além 
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da fatura/recibo, é emitido em duplicado o “Documento de Psicotrópicos” (Anexo XV) onde 

consta o medicamento dispensado e o número de embalagens, o nome do médico 

prescritor, os nomes e moradas do doente e adquirente e outras informações típicas de uma 

fatura da farmácia. Os originais das receitas são enviados para a ARS juntamente com o 

restante receituário, já os duplicados depois de devidamente conferidos e comparados com 

os registos informáticos, são arquivadas junto com a listagem de entradas, saídas e balanço 

de entradas/saídas de psicotrópicos (Anexo XVI), geradas pelo sistema informático. 

 Uma cópia da listagem de entradas, saídas e balanço de entradas/saídas é enviada 

ao INFARMED, mensalmente, trimestral e anualmente, com o objetivo de controlar e 

fiscalizar a dispensa deste tipo de medicamentos. 

8. DISPENSA DE MNSRM E CONCEITO DE AUTOMEDICAÇÃO 

Os MNSRM estão diretamente relacionados com o conceito de automedicação que 

corresponde à seleção e utilização destes medicamentos pelo próprio utente, com ou sem o 

aconselhamento de um profissional de saúde, em transtornos de saúde menores que não 

carecem de uma avaliação médica. 

Apesar de apresentarem algumas vantagens, no sentido de reduzir a afluência de 

utentes aos centros de saúde e hospitais, a automedicação pode tornar-se uma prática 

perigosa, principalmente quando não há a participação de um profissional de saúde, uma 

vez que a maioria dos utentes não tem os conhecimentos necessários. Portanto, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) promove uma “automedicação responsável” 

apelando ao uso adequado e moderado dos medicamentos isentos de prescrição médica, 

uma vez que o seu uso indevido pode levar ao aparecimento de reações adversas, 

interações medicamentosas e ainda mascarar os sintomas de uma patologia mais grave. O 

Despacho n.º 17690/2007, de 23 de julho [35] regula as situações passíveis de 

automedicação. 

O farmacêutico, estando mais próximo da comunidade que os outros profissionais de 

saúde, é muitas vezes procurado pelo utente neste tipo de situações. Assim, deve recolher o 

máximo de informação possível de modo a obter uma avaliação acertada da situação, tais 

como: Quem tem o problema de saúde e a sua idade (criança, adulto, idoso); Tipo de 

sintomas e duração/recorrência destes; Medicamentos habituais e medicamentos que já 

tenha tomado para o problema de saúde em questão; Alergias; Doenças crónicas; Entre 

outras questões que sejam pertinentes. De seguida, o farmacêutico deve intervir, podendo 

optar pela seleção de um MNSRM e/ou medidas não farmacológicas. No caso de se tratar 

de um problema de saúde grave e/ou os sintomas já se manifestarem há vários dias, o 

farmacêutico deverá optar por encaminhar o utente para o médico ou outro profissional de 

saúde. Para selecionar o MNSRM, o farmacêutico deve considerar qual a substância ativa a 



 Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária   

 

Ana Lima 2012/2013 23 

 

aconselhar, a forma farmacêutica, a dose, a frequência e quanto tempo deve ser tomada, 

tendo em consideração que o esquema posológico deve ser curto (3 a 7 dias), aconselhado 

o utente a consultar um médico caso os sintomas persistam. Grupos de utentes como 

crianças e lactentes, grávidas ou mães em período de lactação, diabéticos, doentes crónicos 

e idosos exigem uma atenção especial. 

Durante o estágio as situações mais frequentes foram picadas de insetos, 

queimaduras solares, obstipação, diarreia, dor de cabeça, dor de garganta, dor de dentes, 

tosse, constipação, gripe, entre outras. Em todas as situações, mesmo quando o utente 

apenas pedia um MNSRM específico, tentei sempre fazer as questões necessárias de modo 

a avaliar qual seria a melhor opção terapêutica para o utente, tendo em conta os critérios 

acima referidos. Verifiquei que muitos recorriam a uma determinada medicação porque já a 

utilizavam para a mesma sintomatologia, por intermédio de terceiros ou ainda porque a viam 

publicitada (principalmente na televisão), sendo que muitas vezes depois de entender o 

problema em questão os medicamentos solicitados não eram os mais indicados. 

9. MEDICAMENTOS E PRODUTOS MANIPULADOS 

Com o avanço da tecnologia, a produção de medicamentos pela indústria farmacêutica 

está cada vez mais precisa e sistemática, pelo que a produção de medicamentos 

manipulados pelas farmácias tem vindo a decair. No entanto, estes medicamentos podem 

trazer grandes benefícios a nível da farmacoterapia de certos doentes, uma vez que 

conseguem preencher lacunas terapêuticas que a indústria não tem capacidade de suportar. 

Assim, a prescrição de um medicamento manipulado possibilita a administração de 

substâncias ativas sob outras formas farmacêuticas ou a existência de associações que não 

estejam disponíveis. 

O Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de abril [17] regula a prescrição e preparação de 

medicamentos manipulados. Segundo a Lei, o descondicionamento de especialidades 

farmacêuticas, com a finalidade de as incorporar em medicamentos manipulados, é um ato 

de exceção, só podendo realizar-se se não existir no mercado especialidade farmacêutica 

com igual dosagem ou apresentada sob a forma farmacêutica pretendida e apenas nos 

seguintes casos: a) Medicamentos manipulados destinados a aplicação cutânea; b) 

Medicamentos manipulados preparados com vista à adequação de uma dose destinada a 

uso pediátrico; c) Medicamentos manipulados destinados a grupos de doentes em que as 

condições de administração ou de farmacocinética se encontrem alteradas [17]. 

9.1. Matérias-primas e material de embalagem 

Apenas podem ser utilizadas na preparação de medicamentos manipulados matérias-

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

Convenção Relativa à Elaboração de Uma Farmacopeia Europeia, na Farmacopeia 
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Europeia ou na documentação científica compendial [17]. Cada lote ou fração de matéria-

prima é acompanhado de um boletim de análise (Anexo XVII) que é arquivado juntamente 

com as respetivas fichas de registo onde é anotado o prazo de validade e as quantidades 

que vão sendo utilizadas (Anexo XVIII). O material de embalagem primária não deve ser 

incompatível com o manipulado nem alterar a sua qualidade e, de preferência, deverá 

satisfazer as exigências da Farmacopeia Portuguesa [7]. 

9.2. Manipulação 

A preparação dos manipulados só pode ser realizada pelo farmacêutico Diretor 

Técnico ou sob a sua supervisão e controlo. É ainda da responsabilidade do farmacêutico 

verificar a segurança do medicamento, no que concerne às doses da ou das substâncias 

ativas e à existência de interações que ponham em causa a ação do medicamento ou a 

segurança do doente [17]. As boas práticas de preparação estão definidas pela Portaria n.º 

594/2004, de 2 de junho [7] que uniformiza os procedimentos e assegura a qualidade. 

Aquando da preparação de manipulados é preenchida uma ficha de preparação 

(Anexo XIX) onde consta: a) Denominação do medicamento manipulado; b) Nome e morada 

do doente; c) Nome do prescritor (caso exista); d) Número de lote atribuído ao medicamento 

preparado; e) Composição do medicamento, indicando as matérias-primas e as respetivas 

quantidades usadas, bem como os números de lote; f) Descrição do modo de preparação; g) 

Registo dos resultados dos controlos efetuados; h) Descrição do acondicionamento; i) 

Rubrica e data de quem preparou e de quem supervisionou a preparação do medicamento 

manipulado para dispensa ao doente [7]. Quanto a controlo de qualidade, deve-se verificar 

no mínimo os carateres organoléticos, sendo conveniente efetuar os ensaios não destrutivos 

necessários descritos na Farmacopeia Portuguesa. O produto semiacabado deve obedecer 

aos requisitos estabelecidos na monografia genérica da Farmacopeia Portuguesa para a 

respetiva forma farmacêutica e deve ser efetuada uma verificação final da massa ou volume 

de medicamento a dispensar [7]. Os aparelhos de medida são controlados e calibrados 

periodicamente a fim de assegurar a exatidão das medidas, sendo estes controlos 

registados [7]. 

9.3. Rotulagem 

É obrigatório a rotulagem das embalagens ostentando no rótulo toda a informação 

necessária ao doente. Portanto, deve explicitamente indicar: O nome do doente (se 

aplicável); A fórmula do medicamento manipulado prescrita pelo médico; O número de lote 

atribuído ao manipulado; O seu prazo de utilização; As condições de conservação; 

Instruções especiais como “agitar antes de usar” ou “uso externo”, entre outras; A via de 

administração e posologia; A identificação da farmácia e do Diretor Técnico [7] (Anexo XX). 
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9.4. Cálculo do Preço 

A Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho [36] estabelece o cálculo do PVP dos 

medicamentos manipulados. Regra geral o PVP é calculado segundo a fórmula: PVP 

medicamento manipulado = (Valor dos honorários + Valor das matérias-primas + Valor dos 

materiais de embalagem) x 1,3, acrescido o valor do IVA à taxa em vigor (6%). Cada uma 

das vertentes presentes na fórmula tem especificações distintas para o seu cálculo [36] 

(Anexo XXI). 

10. CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS NA FARMÁCIA 

Atualmente a Farmácia Comunitária não se limita apenas à preparação e dispensa de 

medicamentos, sendo também um local de prestação de vários serviços de saúde. Este 

contacto mais próximo com os utentes permite uma melhor monotorização de doenças, 

assim como identificação de possíveis novos casos. 

10.1.Determinação de Parâmetros Fisiológicos e Bioquímicos 

De modo a promover uma monitorização regular destes parâmetros a FV oferece um 

cartão de registo a todos os utentes. 

10.1.1. Determinação da Pressão Arterial 

A hipertensão arterial (HTA) é um reconhecido fator de risco para as doenças 

cardiovasculares, constituindo a maior causa de mortalidade e de morbilidade em Portugal 

[37]. A determinação da pressão arterial na FV é gratuita e efetuada por um tensiómetro 

automático, que determina a pressão sistólica e diastólica, bem como a frequência cardíaca. 

Ao requisitar o serviço, o utente é aconselhado a repousar durante alguns minutos no 

gabinete e só depois se procede à medição. Devem ser efetuadas 2 medições espaçadas 

por mais de dois minutos e se os valores variarem em mais de 5 mmHg, deve-se efetuar 

mais medições até obter resultados semelhantes. Segundo a OMS na população em geral 

valores de pressão arterial acima de 140-90 mmHg designam-se HTA. Já no caso de 

existência de fatores de risco, como é o caso de patologias como a diabetes ou doença 

renal, valores acima de 130-80 mmHg já são considerados como HTA [37]. 

A adoção de estilos de vida saudáveis constitui um componente indispensável para 

todas as pessoas com HTA, podendo inclusivamente contribuir, em indivíduos suscetíveis, 

para a prevenção da sua ocorrência. Assim, cabe ao farmacêutico saber aconselhar acerca 

das alterações do estilo de vida necessárias, nomeadamente: Moderar o consumo de sal e 

de álcool; Promover a perda de peso, a prática de exercício físico regular e a cessão 

tabágica; Adoção de uma alimentação saudável; e Moderar ou mesmo suprimir o consumo 

de cafeína [37]. Caso estas medidas não obtenham resultados satisfatórios, deve-se 

encaminhar o utente ao seu médico de família, mas evitando preocupá-lo, uma vez que 
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constitui uma situação de stress. Para além disso, também é fundamental promover a 

adesão terapêutica nos utentes já diagnosticados com HTA, informando que mesmo que os 

valores estejam normais deve-se tomar os medicamentos de forma correta, de modo a não 

aumentar repentinamente.  

10.1.2. Determinação do Peso Corporal 

De acordo com a OMS, a obesidade é uma doença em que o excesso de gordura 

corporal acumulada atinge graus capazes de afetar a saúde. Devido à sua elevada 

prevalência na população mundial, não conhecendo idade, sexo e condição social, a OMS já 

a considerou como a epidemia do século XXI. A obesidade predispõe para o aparecimento 

de Doenças Cardiovasculares, de HTA, de dislipidemias e de resistência à insulina que mais 

tarde pode evoluir para Diabetes Mellitus [38]. De modo a promover o controlo de peso, a FV 

dispõe como já mencionado de uma balança automática que permite determinar o peso (em 

kg), a altura (em metros) e o Índice de Massa Corporal (IMC). Aos utentes com excesso de 

peso é importante recomendar a prática de exercício físico regular, bem como a adoção de 

uma dieta hipocalórica. Para além disso, a FV tem ao dispor dos utentes acompanhamento 

nutricional, que permite avaliar os hábitos de vida e altera-los de forma a promover uma 

redução do peso. 

10.1.3. Determinação da Glicemia Capilar 

A diabetes é uma doença crónica que caracteriza-se inicialmente por hiperglicemia em 

jejum (devido à deficiente capacidade de utilização pelo organismo da glucose proveniente 

da dieta), que poderá levar a uma hiperglicemia crónica (resultante de um defeito na 

secreção de insulina e/ou na ação da insulina). A diabetes se não for devidamente 

controlada, com o decorrer dos anos pode levar a complicações muito graves como 

retinopatia, nefropatia, neuropatia, hipertensão arterial, entre outras [39]. 

A medição da glicémia é uma determinação simples e fácil de realizar. São possíveis 3 

tipos de determinações: i) Determinação da glicémia em jejum – valores de referência entre 

70-110 mg/dL; ii) Determinação da glicémia pós-prandial – valor máximo de 200 mg/dL; iii) 

Determinação da glicémia ocasional – valor máximo de 140 mg/dL. Embora não haja cura 

para a diabetes, a doença pode e deve ser controlada através da manutenção dos níveis de 

glicémia dentro dos valores normais, através de um planeamento cuidado das refeições 

(dieta equilibrada), exercício físico aeróbico regular e caso necessário através de 

medicação, prescrita pelo médico. Cabe ao farmacêutico sensibilizar para a importância da 

monotorização e controlo da doença, bem como a adoção de medidas não farmacológicas 

e/ou adesão à terapêutica [39]. 

10.1.4. Determinação da Colesterol Total e Triglicerídeos 

O aumento do colesterol e dos triglicerídeos é um fator de risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, uma vez que participam da formação da 
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placa aterosclerótica. Dado a elevada prevalência destas patologias em Portugal, sendo 

uma das principais causas de morte, é essencial o controlo e monitorização do colesterol e 

dos triglicerídeos na população [38]. Ambos os parâmetros são determinados a partir de uma 

amostra de sangue capilar (obtida por picada do dedo). O sangue é transferido para um 

capilar, sendo posteriormente aplicado na tira-teste reativa que é lida pelo Reflotron® (Roche 

Portugal). Este aparelho trabalha com base no princípio da fotometria de reflectância e 

assegura resultados rápidos e fiáveis, sendo ainda fácil de usar [40]. A determinação do 

colesterol total pode ser efetuada a qualquer hora do dia, contrariamente à dos 

triglicerídeos, que requerem um jejum obrigatório de 12 horas, uma vez que os seus níveis 

variam muito ao longo do dia e são influenciados pela ingestão de alimentos. O valor 

máximo para o colesterol total encontra-se nos 190 mg/dL e no caso dos triglicerídeos 150 

mg/dL. No caso de os valores estarem alterados, o farmacêutico deve aconselhar o utente a 

reduzir o consumo de carne vermelha e lacticínios e por outro lado aumentar o consumo de 

vegetais, frutas e legumes, optando por uma alimentação mais saudável. Deve ainda 

evidenciar as vantagens da redução do consumo de álcool, a cessação tabágica, a perda de 

peso e a prática de exercício físico regular. Se estas medidas não forem suficientes, o 

utente deverá ser aconselhado a procurar o médico [38]. 

10.1.5. Teste de Gravidez 

Para além de vender testes de gravidez na FV também se efetua a sua realização. 

Estes baseiam-se na deteção da gonadotrofina coriônica humana (GCH) na urina. Esta 

hormona produzida na placenta após a fixação do embrião pode ser detetada 8 a 11 dias 

após a ovulação. Deve-se utilizar a primeira urina da manha, mais rica em hormona [38]. 

10.2.Administração de Vacinas não incluídas no PNV 

De acordo com a Portaria n.º 1429/2007 de 2 de novembro as farmácias podem 

administrar vacinas não incluídas no PNV, como por exemplo, a vacina contra a Gripe 

Sazonal [41]. A Deliberação n.º 139/CD/2010 visa garantir que esta atividade se realiza com 

todas as condições necessárias à segurança dos utentes e dos farmacêuticos, pelo que 

restringe a sua administração a farmacêuticos com formação adequada reconhecida pela 

Ordem dos Farmacêuticos ou por enfermeiros específica e exclusivamente contratados para 

esse efeito. A farmácia deve ainda dispor de instalações adequadas e autonomizadas [38]. 

10.3.Dispensa domiciliária 

A Portaria n.º 1427/2007, de 2 de novembro permite as farmácias dispensarem 

medicamentos aos utentes, não só através da tradicional forma presencial, mas também ao 

domicílio [42]. A FV dispõe de um sistema de pedido por telefone, de modo a garantir o 

acesso à medicação a toda a população do município de Guimarães. 
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10.4.Protocolo VALORMED 

Da união das indústrias farmacêuticas, distribuidores e farmácias surgiu a VALORMED 

Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens e Medicamentos (SIGREM), 

responsável pela gestão dos resíduos de embalagens e medicamentos fora de uso. Devido 

à especificidade do medicamento, este deve ser recolhido e eliminado de forma segura, pelo 

que esta sociedade tem como objetivos a proteção do ambiente e a promoção da saúde 

pública [43]. 

No âmbito deste projeto, o farmacêutico deve sensibilizar os utentes para as boas 

práticas ambientais. Para tal, deve divulgar a campanha quer oralmente, quer através da 

distribuição de folhetos informativos disponibilizados para o efeito. Os resíduos entregues 

pelos utentes são colocados no contentor fornecido pela VALORMED. Quando o contentor 

atinge a capacidade máxima é selado de forma inviolável e pesado, preenchendo-se 

devidamente uma ficha de papel autocopiativo (anexo XXII) onde consta: nome e código da 

farmácia, peso do contentor, rubrica do responsável pelo fecho, número do armazenista, 

data de recolha e rubrica do responsável pela recolha. Esta ficha é constituída por quatro 

vias de cores diferentes (branca: colada no contentor; verde: arquivada na farmácia durante 

3 anos; azul e rosa: enviadas pelo armazenista para a VALORMED; amarela: arquivada pelo 

armazenista que efetuou a recolha). O armazenista é responsável pelo armazenamento 

intermédio dos resíduos. Posteriormente, a VALORMED procede à recolha, separação e 

reciclagem (embalagem exterior) ou incineração (medicamentos) de forma segura e 

ecológica. 

10.5.Farmacovigilância 

Os perfis de segurança dos medicamentos vão sendo atualizados consoante a sua 

utilização pela população, isto porque podem surgir reações adversas raras e/ou 

aparecimento devido a medicação contínua ou associação que não foram detetadas durante 

os ensaios clínicos. Daí que mesmo após a sua comercialização, haja um estudo e 

avaliação contínua da segurança dos medicamentos. Portanto, a função principal da 

farmacovigilância é a deteção, registo e avaliação das reações adversas a medicamentos 

(RAM) e DM, com objetivo último da sua prevenção [24]. O Sistema Nacional de 

Farmacovigilância de Medicamentos para Uso Humano, cuja função está descrita no 

Estatuto do Medicamento, tem como objetivo principal maximizar o benefício e minimizar os 

riscos na utilização de medicamentos ao nível da comunidade. Este sistema é coordenado 

pelo INFARMED, que tem a responsabilidade de adotar normas e orientações técnicas na 

atividade de farmacovigilância [16]. 

O farmacêutico como profissional de saúde e do medicamento deverá estar sempre 

atento de forma a detetar as RAM e prevenir ou resolver os problemas relacionados com a 
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medicação. De acordo com o Estatuto do Medicamento, os profissionais de saúde devem 

comunicar rapidamente à Unidade Regional de Farmacovigilância ou diretamente ao 

INFARMED as reações adversas graves ou inesperadas que possam estar associadas a um 

medicamento [15]. A notificação deve conter a descrição da reação adversa (sinais e 

sintomas) e a sua duração, gravidade e evolução, bem como informação sobre o 

medicamento suspeito, a data de início e de fim, o seu lote, via de administração e indicação 

terapêutica. É também importante descrever o doente (sexo, idade, peso, altura) e outros 

medicamentos que este esteja a tomar (sujeitos ou não a receita médica) [24]. 

Recentemente, a União Europeia introduziu um novo procedimento para identificar os 

medicamentos que necessitam de uma monitorização especial. Este procedimento está 

relacionado com medicamentos sobre os quais existe pouca informação disponível - por ser 

um medicamento novo ou por existirem poucos dados sobre a sua utilização a longo prazo. 

Isto não significa que o medicamento não seja seguro, apenas que o mesmo está a ser 

monitorizado ainda mais intensivamente do que os restantes medicamentos. Os referidos 

medicamentos são identificados por um triângulo preto invertido () no folheto informativo  

do medicamento, acompanhado da frase «Este medicamento está sujeito a monitorização 

adicional.» [24]. Na FV aquando da dispensa de um produto pertencente à lista divulgada 

pelo INFARMED, entrega-se ao utente um folheto informativo (anexo XXIII), explicando o 

porquê desta monitorização especial e da importância de reportar qualquer efeito adverso 

que julgue ser devido ao medicamento em questão.   

11. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E FORMAÇÃO CONTÍNUA 

Nas primeiras semanas de estágio aprendi as tarefas principais de BackOffice, tais 

como: dar entrada dos produtos no Robot, organização e armazenamento dos produtos na 

zona de atendimento e no armazém, procedimento de devoluções, receção e conferência de 

encomendas e principais atividades relacionadas com o processamento do receituário e 

faturação a entidades comparticipantes. Além disso, também aprendi os métodos corretos 

para a determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos. Posteriormente, acompanhei 

o processo de atendimento (FrontOffice), onde me explicaram como ler as prescrições 

médicas e como confirmar a sua validade e autenticidade, como proceder na dispensa de 

psicotrópicos e estupefacientes, bem como todas as situações a ter em atenção aquando da 

dispensa de medicamentos. Nesse seguimento, reparei como devia adequar a minha 

postura e linguagem consoante o nível sociocultural e que técnicas utilizar na prestação de 

informação verbal e escrita aos utentes sobre a posologia, o modo de administração, e 

possíveis efeitos secundários, contraindicações e interações. Quanto ao aconselhamento 

farmacêutico aprendi quais as principais perguntas a fazer nas várias situações, indicando 

as opções terapêuticas e explicando todas as informações necessárias. 
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 Durante o estágio tive acesso a várias formações relativas a produtos existentes na 

farmácia, tais como: La Roche-Posay, Avene, Nuxe, LIERAC, Canavezes, Saforelle, Phillips 

Avent, produtos homeopáticos Boiron, produtos OmegaPharma Nix e Paranix e produtos 

Dieta mais. Em todas elas aprendi coisas novas sobre os produtos apresentados, podendo 

ainda tirar dúvidas sobre como e quando aconselhar. 

Tive também oportunidade de efetuar um rastreio numa empresa do concelho de 

Guimarães. Nesse rastreio pretendia-se analisar os parâmetros fisiológicos (pressão arterial) 

e bioquímicos (medição da glicémia e colesterol total), bem como realizar acompanhamento 

nutricional aos funcionários da empresa. Em função dos resultados obtidos, procedia-se a 

um aconselhamento farmacêutico e esclarecimento de todas as dúvidas, de modo a 

melhorar o bem-estar da pessoa. A receção tanto por parte dos responsáveis da empresa 

como pelos participantes foi muito boa, o que tornou o rastreio um êxito. 

12. CONCLUSÃO 

O estágio em Farmácia Comunitária foi o meu primeiro contato com a realidade 

profissional numa farmácia, onde aprendi o que realmente significa ser farmacêutico e da 

importância do mesmo na sociedade. Foi uma experiência extremamente enriquecedora, 

pois permitiu interligar todo o conhecimento teórico assimilado durante os cinco anos de 

faculdade com a prática atual da profissão. Assim, além da aprendizagem de competências 

técnicas, específicas e burocráticas, também desenvolvi competências sociais e humanas. 

Apercebi-me que as pessoas não vão à farmácia apenas para comprar os bens que 

necessitam, mas também para desabafar sobre os seus problemas e as suas inseguranças. 

O farmacêutico deve estar constantemente atento e abordar a pessoa como um todo, 

incluindo os aspetos físicos, emocionais e sociais. 

Todas as situações que confrontei diariamente obrigaram-me a procurar saber sempre 

mais e a desenvolver-me profissionalmente, aprendendo a lidar com diversas situações. 

Após seis meses de aprendizagem, o sentimento inicial de ignorância e inaptidão, foi 

progressivamente substituído pela confiança e segurança em todas as tarefas realizadas. 

No final do estágio, considero-me uma pessoa mais conscienciosa, enriquecida tanto 

profissionalmente como pessoalmente, pois para além de uma admirável prática profissional 

foi também uma excelente experiência de companheirismo e ajuda por parte de toda a 

equipa da Farmácia Vitória, a quem devo não só a minha formação como Farmacêutica, 

mas também como ser humano. 
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Anexo I – Instalações da Farmácia Vitória 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Porta exterior, ecrã luminoso 

e postigo 

Figura 2 – Porta de entrada dos utentes 

Figura 3 – Área de atendimento Figura 4 – Gabinete de atendimento 

Figura 5 – Armazém Figura 6 – Laboratório 
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Anexo II – Nota de Encomenda 
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Anexo III – Fatura da Encomenda 
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Anexo IV – Lista com prazos de validade a expirar 
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Anexo V – Circular para Recolha de Produtos 
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Anexo VI – Nota de Devolução 
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Anexo VII – Nota de Crédito 
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Anexo VIII – Receita médica normal com validade de 30 dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária   

 

Ana Lima 2012/2013  

 

 

Anexo IX – Receita médica renovável (com exceção) 
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Anexo X – Receita médica manual 
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Anexo XI – Verso da receita médica 
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Anexo XII – Fatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária   

 

Ana Lima 2012/2013  

 

 

Anexo XIII – Verbete de Identificação do Lote 
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Anexo XIV – Documento de requisição de psicotrópicos/benzodiazepinas  
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Anexo XV – Documento de psicotrópicos  
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Anexo XVI – Listagem de psicotrópicos  
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Anexo XVII – Boletim de Análise  
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Anexo XVIII – Registro de Movimento de Matérias-Primas 
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Anexo XIX – Ficha de preparação e receita médica 
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Anexo XX – Rótulo 
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Anexo XXI – Cálculo do Preço de Manipulados 
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Anexo XXII – Ficha do contentor VALORMED 

 

 

 

Anexo XXIII – Folheto informativo sobre os medicamentos que necessitam uma 

monotorização especial 

 

  

 

 

 


