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1. Introdução 
 

 

 O meu estágio em farmácia comunitária teve lugar na Farmácia São Lázaro, de maio a 

novembro de 2013.  

 Este estágio é parte integrante do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas e tem 

como objetivo a consolidação e aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao logo de cinco 

anos de curso, bem como estabelecer a ligação com a realidade de uma farmácia comunitária. 

 Sendo a profissão de farmacêutico uma profissão em constante atualização, quer ao nível 

científico, quer ao nível da legislação do setor, o contato com a realidade da farmácia comunitária é 

uma forma importante de criar uma posição ativa e produtiva face a estas constantes mudanças. 

 Durante os meus seis meses de estágio tive a oportunidade de ver de perto o 

funcionamento de uma farmácia comunitária participando e contactando com todos os diversos 

aspetos e tarefas, o que me concedeu um maior entendimento quanto à sua dinâmica e 

funcionamento. Durante todo este tempo fui sempre orientada pela Doutora Isabel Rodrigues e 

acompanhada por todos os profissionais da farmácia. 

 Este relatório descreve a minha experiência na Farmácia São Lázaro, focando todas as 

tarefas e pontos que tive oportunidade de abordar. 
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2. Farmácia São Lázaro – Organização Espacial e Funcional 
 

2.1 Localização e Espaço Exterior 
 

 A Farmácia São Lázaro (FSL) situa-se no Porto, Avenida Rodrigues de Freitas, nº 309. 

Encontra-se numa zona bastante movimentada e próxima de instituições como escolas, a 

Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, a Biblioteca Municipal do Porto, o jardim de 

São Lázaro ou ainda o Centro de Vacinação Internacional do Porto. Este enquadramento 

geográfico influencia não só o tipo de utentes da farmácia, mas também o tipo de produtos 

disponibilizados. 

 A farmácia encontra-se sinalizada no exterior pela cruz verde acompanhada da inscrição 

“Farmácias Portuguesas”. A FSL dispõe de duas entradas, uma entrada de serviço para entrega de 

encomendas e uma entrada principal destinada ao acesso dos utentes ao interior da farmácia 

através de uma porta de vidro na qual são visíveis informações como o horário de funcionamento, 

farmácias do município de serviço permanente, entre outras. A FSL possui ainda cinco montras nas 

quais são publicitadas determinados produtos como cosméticos ou suplementos alimentares. As 

montras sofrem renovações periódicas de acordo com as necessidades dos utentes, a estação do 

ano, o lançamento de novos produtos, promoções, etc. 

 Numa das montras está incorporado o postigo atendimento que permite a dispensa de 

medicamentos ao público após a hora de fecho da farmácia e quando esta se encontra de serviço 

permanente de acordo com a Portaria n.º 277/2012, de 12 de setembro. 

 

2.2 Espaço Interior 
 

 A organização do espaço interior da FSL segue o disposto no Decreto-Lei n.º 307/2007, de 

31 de agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 171/2012, de 1 de agosto. 

 A zona de atendimento ao público é uma zona ampla e bem iluminada, organizada de forma 

a proporcionar ao utente um atendimento cómodo e eficaz. O balcão é composto por três terminais 

informáticos dotados das respetivas impressoras de códigos de barras, leitor ótico, telefone e 

terminal multibanco. Na parte inferior é possível encontrar gavetas de armazenamento de 

medicamentos e outros produtos. Existe ainda um terceiro balcão destinado à medição dos 

parâmetros bioquímicos disponíveis na farmácia como a glicemia, colesterol e triglicéridos. Atrás do 

balcão existem armários e prateleiras nas quais estão expostas as várias linhas de produtos 

cosméticos existentes na farmácia. Para lá dos balcões existem expositores com produtos de 

puericultura, higiene bucodentária, suplementos alimentares, produtos em promoção, entre outros. 

De salientar que os produtos expostos ao alcance do utente, quer nas superfícies dos balcões, 
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quer nos expositores, apenas dizem respeito a produtos com IVA a 23%. Os restantes produtos 

encontram-se atrás do balcão ou em expositores fechados. 

  Na zona de atendimento ao público é ainda possível encontrar um aparelho medidor da 

pressão arterial e uma balança eletrónica ao dispor dos utentes. Num dos painéis superiores que 

revestem a parte de trás do balcão é possível encontrar informação relativa à propriedade e 

direção técnica da FSL. 

 Existe ainda uma zona de armazenamento dotada de armários de gavetas deslizantes nas 

quais estão armazenados os medicamentos segundo a respetiva forma farmacêutica e por ordem 

alfabética do seu nome comercial no caso dos medicamentos de marca, ou por ordem alfabética da 

denominação comum internacional (DCI) no caso dos medicamentos genéricos. 

 Junto à zona de armazenamento é possível encontrar um pequeno gabinete de atendimento 

personalizado utilizado para a realização de consultas de nutrição, medição da pressão arterial 

com recurso a esfigmomanómetro ou simplesmente quando o utente necessita de uma maior 

privacidade.   

 Já nas traseiras da farmácia encontra-se uma zona ampla onde se procede, entre outras 

atividades, à gestão de encomendas e conferência de receituário. É um espaço onde é possível 

encontrar dois terminais informáticos com os respetivos dispositivos de leitura ótica, uma 

impressora a laser, uma impressora tipo FAX/Scanner, uma impressora de código de barras, um 

telefone que permite estabelecer contacto com fornecedores, laboratórios e utentes e ainda 

dossiers com toda a documentação relativa às encomendas e fontes bibliográficas como o Índice 

Nacional Terapêutico ou Prontuário Terapêutico. 

  Existem também armários/estantes destinados ao acondicionamento dos medicamentos 

que não cabem na zona de armazenamento, um armário destinado ao acondicionamento de 

medicamentos estupefacientes e psicotrópicos e um frigorífico dotado de termo-higrómetro (de 

forma a controlar as condições de temperatura e humidade) onde são armazenados produtos de 

frio como vacinas e insulinas.  

 Igualmente nesta zona situa-se o laboratório. É uma zona delimitada por paredes de vidro 

destinada à preparação de medicamentos manipulados.  

 A FSL dispõe ainda de duas instalações sanitárias. 

 Finalmente no piso superior existe um espaço reservado à Diretora Técnica e onde são 

realizadas atividades de gestão e administração da farmácia. 
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2.3 Recursos Humanos 
 

 De forma a assegurar uma maior qualidade na prestação de cuidados de saúde à 

população a FSL é constituída por uma equipa diversificada de profissionais.  

 De acordo com o Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 

171/2012, de 1 de agosto, o quadro profissional das farmácias deve ser, tendencialmente, 

constituído na sua maioria por farmacêuticos. Sendo que as farmácias devem dispor de, pelo 

menos, um diretor técnico e um farmacêutico. Excetua-se neste último caso as farmácias cujo 

montante de faturação ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) seja igual ou inferior a 60% do valor 

médio anual faturado por farmácia à mesma entidade, no ano civil anterior. 

 A equipa da Farmácia São Lázaro é constituída por: 

Dr.ª Isabel Rodrigues – Diretora Técnica 

Dr.ª Marta Mendes – Farmacêutica adjunta 

Dr.ª Mariana Rodrigues – Farmacêutica 

Dr.ª Ângela Cruz – Farmacêutica 

Susana Ferreira – Ajudante Técnico 

Sr. Manuel Vales - Ajudante Técnico  

Graça Santos – Responsável pela higiene e limpeza 

 

2.4 Horário de Funcionamento 
 

 A Farmácia São Lázaro encontra-se aberta das 8:30h às 19:00h de segunda-feira e das 

9:00h às 19:00h de terça a sexta-feira. Aos sábados o horário de funcionamento é das 8:30h as 

13:00h. Conforme o regulado pela Portaria n.º 14/2013, de 11 de janeiro que veio alterar a Portaria 

n.º 277/2012, de 12 de setembro.  

 

2.5 Enquadramento Socioeconómico 
 

  A grande maioria dos utentes da FSL é idosa de classe social média-baixa que já 

frequenta esta farmácia há vários anos. Esta fidelização permite estabelecer uma relação mais 

próxima farmacêutico-utente. Posso dizer que no final dos meus seis meses de estágio já era 

capaz de, em alguns casos, associar o nome à cara do doente e ao respetivo historial de 

medicação. Esta proximidade é uma mais-valia, por exemplo, no que diz respeito ao 

aconselhamento/seguimento farmacêutico.  



 11 Estágio Curricular em Farmácia Comunitária – Farmácia São Lázaro 

 

 Para além deste grupo de utentes existem ainda utentes esporádicos, nomeadamente, 

estudantes das imediações ou turistas. De salientar que a existência do Centro de Vacinação 

Internacional do Porto próximo da farmácia me permitiu o contato com utentes e produtos que não 

encontraria noutra farmácia como determinados tipos de vacinas e outra medicação. 

3. Gestão e Administração da Farmácia 
 

 Tendo em conta os diferentes sectores de atividade de uma farmácia comunitária, a 

existência de um sistema informático que permita o controlo, de forma simples e rápida, de fatores 

como a gestão de stocks ou o contacto com fornecedores reveste-se de grande importância. O 

sistema informático utilizado na FSL é o Sifarma 2000 que permite aos membros da equipa a 

realização de tarefas como: 

 Criação, envio e receção de encomendas. 

 Dispensa de medicamentos e outros produtos tendo em conta a comparticipação 

feita pelas entidades competentes, no caso em que esta é aplicável. 

 Controlo de prazos de validade. 

 Devolução de produtos. 

 Faturação e registo do fim de dia da farmácia. 

 Acesso a informação científica sobre os produtos existentes na farmácia. 

 No entanto, é importante salientar que a exatidão das informações disponibilizadas pelo 

sistema informático está dependente de uma inserção correta dos dados por parte do operador. 

Como tal, é fundamental que periodicamente seja feita uma contagem física dos produtos e uma 

verificação dos prazos de validade dos produtos existentes na farmácia.  

 

3.1. Gestão de Stocks 
 

 

 

3.1.1. Critérios de Aquisição 
 

 Entende-se por stock de uma farmácia o conjunto de todos os produtos nela existente num 

determinado período de tempo, passíveis de serem comercializados. 

 Uma gestão racional dos stocks permite à farmácia rentabilizar recursos, quer financeiros 

quer físicos. Se por um lado, um stock excessivo representa uma imobilização de capital 

desnecessária, ocupa espaço de armazenamento e dificulta o controlo de qualidade dos produtos, 

por outro uma rutura de stock pode dificultar a fidelização dos utentes. 
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 Existem então vários fatores a ter em conta para que a quantidade e tipo de produtos a ter 

em stock seja adequada: 

 Condições de aquisição oferecidas por fornecedores ou laboratórios, 

nomeadamente, preços, descontos, bonificações, flexibilidade de pagamento, prazos 

de entrega, etc. 

 O espaço disponível para o armazenamento dos produtos. 

 As necessidades dos diferentes grupos de utentes da farmácia tendo em conta o 

respetivo perfil socioeconómico. 

 O prazo de validade dos produtos e a possibilidade de devolução dos mesmos. 

 Oscilações sazonais de determinados produtos (antigripais e protetores solares, por 

exemplo). 

 Publicidade e campanhas promocionais existentes nos meios de comunicação 

social. 

 Além de todos os critérios anteriormente mencionados e à luz das novas regras de 

prescrição e dispensa de medicamentos as farmácias devem ter disponíveis para venda, 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 originais e genéricos bioequivalentes entre si) conforme o disposto na Portaria nº 

137-A/2012, de 11 de maio. 

 

3.1.2. Fornecedores 
 

 De uma maneira geral a aquisição de produtos por parte da farmácia comunitária pode ser 

feita de duas formas: encomendas a armazenistas ou encomendas diretas a laboratórios.  

 A Farmácia São Lázaro trabalha diariamente com os armazenistas Alliance Healthcare, 

Cofanor e OCP sendo o fornecedor principal a Alliance Healthcare. A escolha dos fornecedores 

deve ter em conta fatores como rapidez e frequência de entrega, as condições comerciais e 

económicas apresentadas, a facilidade de pagamento, a possibilidade e facilidade de devolução de 

produtos (nomeadamente produtos fora do prazo de validade), etc. A existência de uma rede de 

fornecedores permite não só selecionar qual o armazenista que apresenta as condições de 

aquisição mais vantajosas para determinado produto, mas também garantir uma receção mais 

rápida e eficaz dos produtos em falta, evitando eventuais ruturas de stock num dos fornecedores 

em particular. 
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 Em alguns casos específicos, a FSL efetua diretamente aos laboratórios a encomenda de 

determinados produtos quer seja por telefone ou através dos seus representantes que 

periodicamente visitam a farmácia. No entanto, isto acarreta habitualmente um tempo de espera 

maior entre a realização da encomenda e a sua receção.  

 

3.1.3. Stock Máximo e Mínimo 
 

 Aquando da entrada de cada novo produto no stock da farmácia, o sistema informático cria 

automaticamente uma ficha de produto que inclui informações desde o nome, composição, custo, 

código, fornecedor, histórico de compras/vendas e níveis de stock máximo e mínimo. Entende-se 

por stock mínimo a menor quantidade de existências de um produto que se pode manter em 

armazém e abaixo da qual o risco de entrar em rutura de stock se considera elevado. Já o stock 

máximo corresponde à quantidade maior de existências que se pode manter em armazém. A partir 

do momento em que é atingido o stock mínimo, o sistema automaticamente adiciona à proposta de 

encomenda o número de unidades do produto necessárias para que se restabeleça o stock 

máximo. Por exemplo, um produto que tem definido como stock mínimo/máximo a proporção 2/5 

significa que no momento em que existirem apenas 2 unidades em stock o sistema 

automaticamente encomenda 3 unidades de forma a restabelecer o stock máximo de cinco 

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

periodicamente, conforme os critérios de aquisição do próprio produto. 

 

4. Encomendas e Aprovisionamento 

 

4.1. Criação e Envio de Encomendas 
  

 Sempre que é dispensado um produto na farmácia o seu stock sofre alterações. Quando 

este valor corresponde ao valor previamente definido como stock mínimo o produto é 

automaticamente introduzido pelo sistema informático numa proposta de encomenda para o 

armazenista definido na ficha do produto.  

 Na FSL, geralmente ao final da manhã e ao final da tarde, uma pessoa procede à 

verificação e ajuste das propostas de encomenda. Este processo consiste em ver produto a 

produto o respetivo histórico de vendas e analisar se realmente será necessária a sua aquisição. 

Após este procedimento a proposta de encomenda é então aprovada e enviada ao respetivo 

armazenista via modem. 

 Para além das encomendas diárias acima mencionadas é possível em qualquer altura 

proceder à encomenda de um determinado produto diretamente ao fornecedor quer seja por 
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telefone, quer seja através da opção “encomenda instantânea” existente na ficha do produto (esta 

opção apenas permite a encomenda para a Alliance Healthcare). Isto é particularmente útil quando 

o utente solicita um produto que a farmácia normalmente não possui em stock ou que por qualquer 

razão naquele momento se encontra esgotado. Assim é possível informar o utente se produto 

solicitado se encontra disponível no mercado e quando o poderá adquirir na farmácia. 

 Uma outra forma de a farmácia realizar encomendas é através dos representantes dos 

laboratórios que periodicamente visitam a farmácia. São as chamadas encomendas diretas. São 

geralmente encomendas de elevado volume e de produtos com um prazo de validade alargado 

permitindo o seu armazenamento na farmácia por largos períodos de tempo. Na FSL 

encomendam-se por esta via produtos de dermocosmética, suplementos alimentares, produtos de 

puericultura, medicamentos genéricos, entre outros. Aquando da encomenda são discutidas a 

condições de aquisição, uma vez que a este tipo de encomendas estão, muitas vezes, associadas 

bonificações ou descontos comerciais. São ainda acordadas as condições de entrega dos 

produtos: se serão entregues todos de uma só vez ou de forma faseada ao longo do ano e se 

serão entregues via armazenista ou pelo próprio laboratório. No final é gerada uma nota de 

encomenda que é arquivada no dossier respetivo e posteriormente comparada com a fatura que 

acompanha os produtos aquando da sua entrega. 

 

4.2. Receção e Conferência 
 

 A receção e conferência de encomendas é uma atividade de extrema importância para o 

funcionamento da farmácia, uma vez que é a “porta de entrada” dos produtos pelo que deve ser 

feita com o máximo rigor. 

 Todos os dias chegam à FSL várias encomendas provenientes dos diferentes fornecedores. 

Os produtos vêm acondicionados no interior de contentores de plástico ou cartão, devidamente 

numerados e identificados, juntamente com a respetiva fatura em original e duplicado (Anexo 1). 

No caso dos produtos de frio, estes vêm em contentores térmicos com acumuladores de frio. 

Aquando da chegada da encomenda à farmácia deve ser dada prioridade a este tipo de 

contentores de forma a não alterar a qualidade do produto.  

  No caso das encomendas efetuadas por modem o sistema informático Sifarma 2000 

guarda uma cópia da proposta de encomenda no separador “receção de encomendas” associada a 

um código que deve corresponder ao código mencionado na fatura. O sistema permite introduzir o 

número da fatura e o valor total de forma a facilitar a posterior conferência da encomenda recebida. 

No caso das encomendas via telefone, é necessário criar no sistema informático uma proposta de 

encomenda manual. 
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 Cada produto é introduzido no sistema por leitura ótica do seu código de barras ou 

manualmente pela escrita do seu nome ou do código nacional do produto (CNP). Se for a primeira 

vez que o produto existe na Farmácia, o sistema solicita imediatamente a criação de uma ficha 

para o mesmo, contendo os dados mais relevantes sobre esse produto.  

 Para cada produto introduzido é verificado o seu estado de conservação, o número de 

unidades rececionadas (sendo que o sistema possui um sinal de alerta para a existência de 

produtos em excesso na receção da encomenda, permitindo receber esses produtos como bónus 

caso seja esse o motivo do excesso), a data de validade (que deve ser alterada caso seja inferior à 

do produto em stock ou caso este se encontre a zero) e o preço impresso na cartonagem (PIC). É 

ainda verificado se o preço de venda ao público (PVP) e o preço de venda à farmácia (PVF) 

correspondem aos indicados na fatura, procedendo-se à sua alteração, se necessário. As margens 

máximas de comercialização pelas farmácias são definidas pelo Decreto-Lei n.º 112/2011, de 29 de 

novembro sendo tanto maiores quanto menor o preço de venda ao armazenista (PVA). 

 Numa encomenda é, normalmente, possível distinguir dois tipos de produtos: i) produtos de 

preço fixo e ii) produtos de marcação. No caso dos primeiros, o PVP é o que está descrito na fatura 

mas, no caso dos produtos de marcação o PVP é definido pela farmácia e calculado em função do 

PVF e do imposto de valor acrescentado (IVA) de cada produto, aplicando a margem de lucro 

estabelecida pela farmácia.  

 No final deste processo, o valor total apresentado na fatura deverá coincidir exatamente 

com o valor apresentado pelo sistema informático. Ocasionalmente podem existir produtos que, 

apesar de constarem da encomenda, não foram entregues por estarem esgotados, retirados do 

mercado ou rateados. Nestes casos, o sistema permite transferir a encomenda destes produtos 

para outro armazenista, classifica-los como “esgotados” ou retirá-los da encomenda. O processo de 

receção da encomenda é então terminado e o próprio sistema informático comanda a impressão 

dos códigos de barras necessários. No caso de existirem medicamentos identificados como 

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

fatura que é gravado para posteriormente ser comparado com o registo deste tipo de produtos. 

 Desde meados de agosto deste ano o Sifarma 2000 permite, no final da encomenda, 

comunicar diretamente ao Infarmed os medicamentos que não foram entregues (por estarem 

esgotados ou temporariamente em falta). 

 No caso das encomendas efetuadas diretamente aos laboratórios o processo de receção é 

ligeiramente diferente. No momento de chegada da encomenda a farmácia é confirmada a 

quantidade enviada e as respetivas condições de aquisição descritas na fatura com os dados que 
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constam da nota de encomenda. Depois deste processo é dada entrada da encomenda no sistema 

informático, tendo por base a fatura enviada pelo fornecedor. 

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

é confrontado com as faturas arquivadas, para que se possa proceder ao pagamento de acordo 

com os termos acordados. 

 Pontualmente pode acontecer que sejam entregues produtos que não foram faturados ou 

vice-versa ou ainda produtos cujo preço faturado não corresponde ao preço atual do medicamento. 

Uma situação curiosa com que me deparei durante o meu estágio foi o de uma encomenda que foi 

entregue em duplicado. Nestes casos procede-se a uma reclamação/devolução ao fornecedor que 

posteriormente avalia e corrige a situação. Este assunto será abordado mais à frente neste 

relatório no ponto relativo às reclamações/devoluções. 

 

4.3. Marcação de preços e margens de comercialização 
 

 

4.3.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 
 

 Correspondem a todos os produtos que possuem PIC. De acordo com o Decreto-Lei nº 

112/2011, de 29 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2012, de 12 de julho, o PVP de 

um medicamento é composto por: 

 

           PVP = PVA   +                                             +                                           +                                           +  

 

 No nosso país, o PVP máximo dos medicamentos são fixados pela Direção Geral das 

Atividades Económicas (DGAE). Cabe ao INFARMED, I.P., a regulação dos preços dos 

medicamentos comparticipados ou a comparticipar nos termos definidos pelo regime jurídico de 

comparticipações do Estado. 

 A legislação permite às farmácias a prática de descontos no preço do medicamento, mas 

apenas sobre a componente não comparticipada do PVP. 

 

 

 

Margem de 

comercialização do 

distribuidor grossista 

Margem de 

comercialização do 

retalhista 

Taxa sobre a 

comercialização de 

medicamentos 

IVA 
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4.3.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica e outros produtos 

de saúde 
 

 Correspondem a todos os produtos que não possuem PIC aquando da entrada no stock da 

farmácia. A marcação deste tipo de produtos fica a cargo da farmácia bem como a aplicação da 

respetiva margem de lucro. Como tal, o PVP destes produtos é composto por: 

PVP  =  PVF  +   Margem de comercialização da farmácia +  IVA    

 Correspondem a esta categoria medicamentos não sujeitos a receita médica, os produtos 

de dermocosmética, os produtos dietéticos, os produtos de puericultura, entre outros. Estes 

produtos, após entrada no stock da farmácia, são convenientemente etiquetados, constando na 

etiqueta o código de barras do produto, o seu nome, PVP e a taxa de IVA a que está sujeito. 

 

4.3.3. Imposto de Valor Acrescentado (IVA) 
 

 O IVA diz respeito a uma taxa estipulada periodicamente pelo Governo Português aplicada 

sobre os produtos de venda ao público. Esta taxa varia consoante o produto. Assim, atualmente e 

de acordo com o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado estão sujeitos a IVA a 6% os 

medicamentos e outros produtos farmacêuticos destinados exclusivamente a fins terapêuticos e 

profiláticos (considerados bens de 1ª necessidade), bem como leites e farinhas lácteas e não 

lácteas. Sujeitos à taxa normal de IVA a 23% estão, entre os outros, os produtos de 

dermocosmética. 

 

4.4. Armazenamento 
 

 Após a receção da encomenda procede-se ao acondicionamento dos produtos nos locais 

respetivos. Um armazenamento correto permite um acesso mais rápido aos medicamentos 

tornando o atendimento mais eficaz. NA FSL são praticados os sistemas FEFO (First Expired, First 

Out) e FIFO (First In, First Out), permitndo que os produtos com o prazo de validade mais curto e 

os mais antigos sejam retirados em 1º lugar. 

 De modo geral os produtos são acondicionados de forma controlada à temperatura 

ambiente entre 15 e 25ºC e a uma humidade de 60-65%. Os produtos de frio (vacinas, insulinas, 

etc.) são conservados no frigorífico entre 2-8ºC sendo que acima dos 10ºC o equipamento emite 

um sinal sonoro de alerta.  

 No caso particular dos estupefacientes, para os quais a legislação nacional determina que 

sejam armazenados em local separado e de acesso restrito, estes encontram-se armazenados à Tº 

ambiente num armário à parte junto à zona de receção de encomendas. 
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4.5. Aquisição de Matérias – Primas 
 

 A preparação de medicamentos manipulados exige a utilização de matérias – primas e 

materiais de embalagem adequados para esta atividade. A aquisição destas matérias – primas e 

materiais de embalagem pode ser feita aos armazenistas e fornecedores com os quais a farmácia 

trabalha habitualmente. No entanto, estes produtos devem-se fazer acompanhar do respetivo 

boletim de análise que deverá estar de acordo com a Farmacopeia Portuguesa em vigor (Anexo 2) 

ou outra farmacopeia caso não exista monografia na Farmacopeia Portuguesa. As matérias - 

primas são armazenadas de acordo com as suas necessidades de conservação no laboratório. 

 

4.6. Controlo de Prazos de Validade e Verificação Física de Existências 
 

 De forma a garantir uma maior segurança nos produtos dispensados na farmácia o controlo 

do prazo de validade (PV) assume um caráter vital. Para além da verificação do PV aquando da 

receção dos produtos e no momento da dispensa/venda o controlo dos PV não fica por aqui. 

Mensalmente é impressa uma lista gerada pelo Sifarma 2000 onde constam todos os produtos em 

stock na farmácia cujo prazo de validade está prestes a expirar. Os produtos de uso veterinário e 

os produtos de protocolo Diabetes Mellitus são retirados 6 meses antes de o seu prazo de validade 

terminar. Os restantes produtos são retirados com 2 ou 3 meses de antecedência. Durante a 

verificação dos prazos de validade é anotada a menor validade para cada produto sempre que esta 

difira da impressa na listagem. Posteriormente procede-se à correção dos prazos de validade no 

sistema informático. As listagens são verificadas manualmente e os produtos cujo PV de validade 

esteja a terminar são recolhidos e devolvidos aos respetivos fornecedores ou laboratórios de 

origem, acompanhados de uma nota de devolução. 

 A Verificação Física de Existências é outra atividade que também permite o controlo do PV. 

É uma atividade morosa que consiste em fazer a contagem de todos os produtos existentes na 

farmácia num dado momento. É bastante útil para confirmar eventuais erros de stock. Estas 

diferenças entre stocks físicos e informáticos podem ter várias origens, nomeadamente: i) Erros de 

entrada da encomenda; ii) Erros de marcação; iii) Erros nas vendas; iv) Erros de devoluções e 

quebras; v) furtos. Uma contagem física permite encontrar e corrigir estes potenciais erros de stock. 

 

4.7. Controlo de Temperatura e Humidade 
 

 De modo a assegurar as corretas condições de armazenamento dos produtos a FSL 

encontra-se equipada não só com equipamento de ar condicionado, mas também com dois termo-

higrómetro que permitem o controlo dos valores de temperatura e humidade. Um dos aparelhos 

encontra-se no frigorífico e a localização do segundo aparelho varia de forma rotativa ente o 
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armazém, o laboratório e as gavetas. Periodicamente procede-se à leitura dos dados recolhidos 

pelo aparelho, sendo os respetivos gráficos de temperatura e humidade imprimidos e arquivados 

num dossier. 

 

4.8. Reclamações/Devoluções 
 

 Numa farmácia são várias as razões que podem levar à realização de uma reclamação 

acerca de um produto. Por exemplo, durante o meu estágio no momento da receção de 

encomendas deparei-me algumas vezes com situações em que determinado produto foi faturado, 

mas não foi enviado ou então o preço foi mal debitado. Nestes casos procede-se a uma 

reclamação para o respetivo fornecedor ou laboratório. Na FSL o contacto era feito por fax 

acompanhado por uma cópia da fatura onde se assinalava o produto em questão e o motivo da 

devolução (Anexo 3).  

 No caso das devoluções, estas podem ser feitas devido a, por exemplo, proximidade do 

término do prazo de validade, embalagens danificadas, erros no envio da encomenda (troca de 

produtos ou envio de quantidade diferente da solicitada) ou recolha de produtos por indicação do 

INFARMED ou do laboratório que os comercializa. Nestes casos é elaborada uma nota de 

devolução no sistema informático com indicação da farmácia, do fornecedor, identificação do 

produto, quantidade devolvida e motivo da devolução. Ao abrigo da legislação atual relativa ao 

regime de circulação de bens (Decreto-Lei n.º 198/2012 de 24 de agosto) cada produto devolvido 

deve ser acompanhado da respetiva guia de transporte. 

 Caso a reclamação/devolução seja aceite o fornecedor ou laboratório procede à emissão de 

uma nota de crédito ou ao envio dos produtos correspondentes com as características adequadas. 

No caso de a devolução não ser aceite, os produtos são devolvidos à farmácia e são inutilizados, 

sendo reencaminhados para destruição, pelo que constituem uma fonte de prejuízo. 

 

5. Classificação dos Produtos Existentes na Farmácia 

 

5.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 
 

 De acordo com o Estatuto do Medicamento (Decreto‐Lei n.º176/2006, de 30 de agosto 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 20/2013, de 14 de fevereiro) os medicamentos são classificados, 

quanto à dispensa ao público, em: i) Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e ii) 

Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM). Estão sujeitos à apresentação de receita 

médica devidamente preenchida e assinada pelo médico os medicamentos que satisfaçam um dos 

requisitos estabelecidos no artigo 114º da legislação supracitada. 
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5.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 
 

 Também designados como medicamentos OTC’s (Over the counter), os medicamentos não 

sujeitos a receita médica correspondem aos medicamentos que não satisfazem as condições 

impostas na legislação para os MSRM. São portanto medicamentos de uso humano utilizados em 

transtornos de saúde menores que não carecem de uma avaliação médica. O PVP deste tipo de 

medicamentos é definido pela farmácia. 

 

5.3. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal (PCHC) 
 

 O Decreto-Lei n.º189/2008, de 24 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 115/2009, de 

19 de maio define os produtos cosméticos como “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”. É 

importante distinguir este tipo de produtos dos produtos dermofarmacêuticos, uma vez que estes 

últimos por terem na sua constituição substâncias ativas estão incluídos no grupo dos 

medicamentos. 

 Os PCHC não se encontram sujeitos a um preço fixo pelo que representam uma maior fonte 

de lucro para a farmácia. Estão normalmente expostos de forma visível e apelativa na zona de 

atendimento. Na FSL é possível encontrar PCHC de marcas como Roc®, Klorane®, Avéne®, 

Uriage®, Vichy®, La Roche Posay®, entre outras. Atendendo à elevada variedade de produtos 

deste género existentes na farmácia cabe ao farmacêutico a função de informar o utente das 

vantagens, modo de utilização e seleção do produto mais adequado às suas necessidades. 

 

5.4. Medicamentos e Produtos Farmacêuticos Homeopáticos 
 

 

 São regulamentados pelo Estatuto do Medicamento e representam uma percentagem 

mínima dos medicamentos vendidos na Farmácia São Lázaro. 

 

5.5. Produtos Fitoterapêuticos e Suplementos Alimentares 
 

 A fitoterapia consiste na utilização das plantas medicinais com o objetivo de prevenir ou 

tratar doenças, ou como tratamento complementar a outras terapêuticas. Existem produtos 

fitoterapêuticos destinados a vários fins desde emagrecimento, problemas urinários, fadiga, 

problemas digestivos, etc. Os produtos fitoterápicos mais vendidos na FSL são os da marca 

Arkocápsulas®. Contudo, atualmente ainda existe muito a ideia de que o que é natural é inócuo 
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pelo que cabe ao farmacêutico aconselhar o utente relativamente ao produto mais adequado de 

forma a evitar reações adversas ou até mesmo interações com a medicação do utente. 

 No que diz respeito aos suplementos alimentares os mais procurados são sem dúvida os 

que dizem respeito a produtos de emagrecimento (Depuralina® e BioActivo®) e os estimulantes da 

memória e concentração (Cogitum®, Pharmaton®). No entanto, cabe ao farmacêutico salientar 

junto do utente que a suplementação alimentar não substitui um estilo de vida saudável. 

 

5.6. Produtos para Alimentação Especial e Produtos Dietéticos 
 

 Os produtos destinados a uma alimentação especial são regulados pelo Decreto-Lei n.º 

74/2010, de 21 de junho e dizem respeito aos géneros alimentícios que por terem uma composição 

ou processo de fabrico especial se distinguem distintamente dos alimentos de consumo corrente. 

São produtos adequados a satisfazer as necessidades nutricionais especiais de determinados 

grupos de específicos de pessoas. 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 a diabetes ou intolerância 

ao glúten.  

 

5.7. Produtos e Medicamentos de Uso Veterinário 
 

 Representam uma pequena parte das vendas da FSL, sendo a maioria dos produtos 

dispensados antiparasitários, antibióticos e anticoncecionais. Também nesta área é de salientar a 

importância do farmacêutico no sentido de alertar a população para a necessidade de tratamento e 

desparasitação de animais domésticos de forma a impedir a propagação de doenças. Na FSL este 

tipo de produtos encontra-se armazenado num local separado dos medicamentos de uso humano. 

 

5.8. Dispositivos médicos 
 

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

como “ (...) qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado 

isoladamente ou em combinação, incluindo o software destinado pelo seu fabricante a ser utilizado 

especificamente para fins de diagnóstico ou terapêuticos e que seja necessário para o bom 

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, destinado pelo fabricante a ser utilizado 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 
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ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; e controlo da conceção”. Na Farmácia 

São Lázaro é possível encontrar uma grande variedade de dispositivos médicos nomeadamente 

material de penso, meias de compressão, seringas, sacos coletores de urina, entre outros. 

 

6. Dispensa de MSRM 

 

6.1. Prescrição por Denominação Comum Internacional (DCI) 
 

 Atualmente os medicamentos genéricos representam uma fatia considerável do mercado do 

medicamento em Portugal. Como tal, e com vista à promoção do uso racional do medicamento, 

bem como da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS) o governo português aprovou 

a Lei n.º 11/2012 de 8 de março, que estabelece as novas regras de prescrição e dispensa de 

medicamentos. De acordo com esta legislação a prescrição de medicamentos inclui 

obrigatoriamente a denominação comum internacional da substância ativa, a forma farmacêutica, a 

dosagem, a apresentação e a posologia. Desta forma é dada ao utente a possibilidade de optar 

pelo medicamento de marca ou pelo medicamento genérico. A prescrição pode, excecionalmente, 

incluir a denominação comercial do medicamento nos casos em que não exista medicamento 

genérico comparticipado ou quando o médico prescritor incluir na receita as justificações técnicas 

que impedem a substituição do medicamento prescrito, indicando a exceção correspondente: 

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

terapêutico estreito” (Ciclosporina, Levotiroxina sódica, Tacrolímus); 

 “Exceção b) do n.º 3 do art.º 6º - Reação adversa prévia”: reação adversa prévia a um 

medicamento com a mesma substância ativa identificado por outra denominação comercial; 

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

de medicamento destinado a assegurar continuidade de tratamento superior a 28 dias. 

 No caso de estar assinalada a exceção c) relativa à continuidade de tratamento superior a 

28 dias, o utente pode também exercer direito de opção mas apenas se pretender um 

medicamento de preço máximo admissível (PMA) inferior ao prescrito. Sempre que é exercido o 

direito de opção, o utente deve assinar o verso da receita junto da menção “direito de opção”. 

 

6.2. A Receita Médica 
 

 A receita médica constitui a ferramenta base para a dispensa de MSRM. Desde 1 de agosto 

de 2013 receitas do SNS deverão seguir os modelos estabelecidos na Portaria n.º 137-A/2012, de 

11 de maio (regulamentada pelo Despacho n.º 15700/2012, de 30 de novembro) sendo a 

prescrição electrónica de caracter obrigatório (Anexo 4). No entanto, poderão ser aceites receitas 
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manuais desde que contenham a indicação da excepção 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; c) Prescrição ao domicílio; d) profissionais com volume de prescrição igual ou inferior a 

40 receitas por mês. 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. 

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

validade de 30 dias contínuos a contarem da data de prescrição e ii) receitas renováveis 

constituídas por três vias, que devem ser devidamente validadas pelo médico prescritor, tendo uma 

validade de 6 meses a partir da data de prescrição. Não é admitida mais do que uma via da receita 

manual. 

 Ainda de acordo com a Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio (alterada pela Portaria n.º 

224-A/2013 de 9 de julho) a receita médica, para ser válida, tem também: a) de ser ausente de 

rasuras; b) Identificação do utente; c) número de beneficiário; d) entidade responsável pela 

comparticipação; e) nome, vinheta e assinatura do médico; f) data de prescrição; g) número da 

receita e respetivo código de barras; e h) entidade que emitiu a receita. 

 Em cada receita podem ser prescritos no máximo quatro medicamentos diferentes, num 

total de duas embalagens por medicamento, nunca ultrapassando um total de quatro unidades por 

receita. Salvo no caso dos medicamentos de dose unitária em que podem ser prescritas até quatro 

embalagens. 

 No que diz respeito às receitas de medicamentos manipulados estas não deverão conter 

nenhum outro medicamento e ainda incluir a menção “Manipulado” ou “FSA” (Faça segundo a arte) 

no caso dos medicamentos manipulados comparticipados. 

 As receitas que contenham dispositivos médicos abrangidos pelo Programa Nacional de 

Prevenção e Controlo da Diabetes (dispositivos de controlo da glicémia, agulhas, lancetas e tiras 

de medição da glicémia) não poderão conter outros medicamentos prescritos, sendo faturadas num 

organismo específico. 

 

6.3. Dispensa 
 

 O 1º passo no que diz respeito à dispensa de MSRM passa pela validação da receita 

médica verificando-se se esta possui todos os elementos descritos em 6.2. Em seguida recolhem-

se os medicamentos prescritos das gavetas. Neste passo é importante confirmar os medicamentos 

prescritos especialmente no que diz respeito à dosagem e forma farmacêutica para evitar erros na 
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dispensa. Neste aspeto, as receitas eletrónicas vieram facilitar esta tarefa uma vez que permitem 

uma leitura inequívoca. Depois de reunidos e confirmados os medicamentos prescritos procede-se 

à leitura ótica dos códigos de barras dos produtos e, no caso dos medicamentos comparticipados, 

introduz-se no sistema o código do organismo correspondente. Caso na receita venham indicadas 

uma das justificações técnicas que impedem a substituição do medicamento prescrito deve-se 

proceder à sua seleção no sistema informático. No final da venda, é impresso no verso da receita o 

talão de faturação que contém os códigos de barras dos produtos dispensados, o número do 

movimento da farmácia (lote), o organismo comparticipador, o valor total dos medicamentos, o 

valor da comparticipação e o valor que o utente pagou. Também no verso, o utente deverá assinar 

em como recebeu os produtos e, se aplicável, que exerceu o direito de opção no caso de ter 

optado por um medicamento diferente do prescrito. Todas as receitas devem ser carimbadas, 

datadas e rubricadas pelo farmacêutico. 

 

6.4. Aconselhamento Farmacêutico 
 

  O farmacêutico é, na maioria das vezes, o último profissional de saúde com o qual o 

doente contacta antes de dar inicio à terapêutica, como tal deve assegurar-se que o utente deixa a 

farmácia com todo o conhecimento necessário para um uso correto, racional e seguro dos 

medicamentos. Independentemente da informação fornecida deve-se sempre adequar o discurso 

ao nível socioeconómico da pessoa de forma a garantir uma maior assimilação da informação. 

Deve-se também tentar equacionar a quantidade de informação disponibilizada para não 

sobrecarregar e confundir o utente. Muitas vezes a informação oral não é suficiente pelo que se 

deve recorrer a um suporte escrito para a informação mais relevante, para que o utente possa 

consulta-la posteriormente. Durante o meu estágio pude verificar que muitas vezes os utentes, 

especialmente idosos polimedicados, chegam à farmácia com dúvidas relativamente ao fim 

terapêutico, posologia ou modo de administração (por exemplo, no caso dos inaladores) da 

medicação, pelo que o papel do farmacêutico na dispensa de medicamentos é de extrema 

importância.  

 Durante o meu estágio procurei sempre esclarecer e alertar os doentes, por exemplo, para a 

toma da medicação até ao fim no caso dos antibióticos (alertando para que não suspendessem a 

medicação simplesmente porque já se sentiam melhor) ou no caso dos anti-inflamatórios não 

esteroides para a sua toma preferencialmente após as refeições. 

  

6.5. Medicamentos Genéricos e Sistema de Preços de Referência 
 

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

entende-se por medicamento genérico: “medicamento com a mesma composição qualitativa e 
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quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o 

medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados”. 

São, portanto, alternativas terapêuticas válidas com um custo mais baixo para o utente e 

comparticipados pelos mesmos escalões de comparticipação que os restantes medicamentos. 

Atendendo ao atual panorama económico nacional esta diferença de preço permite uma redução 

de custos o que, indiretamente, poderá aumentar a adesão à terapêutica e melhorar o nível de vida 

dos doentes. 

 O sistema de preços de referência (SPR) abarca os medicamentos comparticipados, para 

os quais já existem medicamentos genéricos autorizados e comercializados, prescritos no âmbito 

do SNS.  

 De acordo com o Decreto-Lei n.º 270/2002, de 2 de dezembro (alterado pelo Decreto-Lei n.º 

81/2004, de 10 de abril) para cada “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” 

(grupo homogéneo) o SPR estabelece um valor máximo de comparticipação, correspondente ao 

respetivo 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. O 

preço de referência é calculado com base na média dos 5 preços mais baixos dos medicamentos 

que integram cada grupo homogéneo. 

 Durante o meu estágio verifiquei que ainda existem muitas dúvidas e até algumas 

desconfianças relativamente aos medicamentos genéricos, especialmente na população mais 

idosa, no que diz respeito à qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos, que por serem 

mais baratos geravam alguma confusão. Tentei sempre que possível esclarecer todas as dúvidas 

tentando nunca pôr em causa nenhum outro profissional de saúde. 

 

6.6. Comparticipação de Medicamentos 

 

6.6.1. Entidades Comparticipadoras e comparticipações 
 

 Atualmente existem diversas entidades responsáveis pela comparticipação de 

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

SNS é a entidade que abrange maior número de beneficiários. Além do regime geral de 

comparticipação do SNS existe um regime especial com taxas de comparticipação mais elevadas, 

identificado na prescrição médica através da inscrição “R”. Exemplos de outras entidades 

comparticipadoras incluem a Caixa Geral de Depósitos (CGD), Portugal Telecom (PT), Serviços de 

Assistência Médico-Social (SAMS), Multicare, etc. 
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 Existem casos em que a comparticipação é feita por duas entidades. Nestas situações na 

receita médica vem a identificação de uma entidade (por exemplo, SNS) e o utente procede à 

apresentação de um cartão de outra entidade (por exemplo, CGD ou SAMS). Nestes casos é 

necessário tirar uma fotocópia da receita e anexar a esta uma fotocópia do cartão de beneficiário 

da segunda entidade. A receita original é enviada à ARS e o duplicado à segunda entidade. 

 Existem ainda as comparticipações com condições especiais como as estabelecidas por 

despachos específicos relativos a determinadas patologias como a psoríase, lúpus, doença de 

Alzheimer, entre outras. O despacho correspondente deve ser identificado na receita, pelo médico 

prescritor, junto do medicamento com direito a comparticipação especial. 

 A comparticipação depende do organismo comparticipador e é efetuada por escalões nos 

quais estão inseridos os medicamentos por grupo farmacoterapêutico. Os escalões de 

comparticipação estão definidos pelo Decreto-Lei n.º 48-A/2010, de 13 de maio, alterado pelo 

Decreto-Lei 106-A/2010, de 1 de outubro. 

 

6.6.2. Conferência de Receituário e faturação 
 

 Todos os produtos dispensados na farmácia desde MSRM, MNSRM, produtos de 

dermocosmética a dispositivos médicos são incluídos na faturação. Contudo, no caso específico 

dos MSRM comparticipados a farmácia apenas recebe parte do seu valor aquando da dispensa. 

Como tal é necessário proceder a uma serie de procedimentos para que a farmácia seja 

reembolsada no valor das comparticipações, por parte das entidades responsáveis pela 

comparticipação dos medicamentos dos seus beneficiários. 

 Ao longo do mês as receitas dispensadas na FSL vão sendo recolhidas e ordenadas de 

acordo com o número de lote em conjuntos de 30 receitas. Uma vez completo procede-se à 

conferência dos lotes, de acordo com as regras de prescrição e dispensa de medicamentos em 

vigor. Na Farmácia São Lázaro é efetuada uma dupla verificação das receitas para minimizar os 

erros cometidos. Ao detetar erros na receita estes devem ser corrigidos, sendo o utente 

contactado, por exemplo, no caso de erro na comparticipação. Após este processo é então emitido 

o “Verbete de identificação do lote”, que fornece um resumo das receitas pertencentes a esse lote, 

Este verbete é posteriormente carimbado e anexado ao lote que lhe corresponde, para envio à 

entidade responsável pela comparticipação. 

 No final de cada mês procede-se ao fecho dos lotes de todos os organismos faturados. Para 

cada entidade comparticipadora é emitido um resumo de lotes bem como a fatura mensal 

correspondente. No caso das receitas comparticipadas pelo SNS estas são enviadas para o Centro 

de Conferência de Faturas (CCF), até ao dia 10 de cada mês, organizadas nos respetivos lotes e 
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acompanhadas do “Verbete de identificação”, da “Relação de resumo de lotes”, de duas cópias da 

“Fatura Mensal” e duas cópias da nota de crédito (referente ao receituário devolvido no mês 

anterior). No que diz respeito às restantes entidades comparticipadoras, as receitas, três cópias da 

“Relação de resumo de lotes” e três cópias da “Fatura Mensal” são enviadas ao presidente da ANF 

que se encarrega pela distribuição pelos organismos correspondentes. Para a ANF é ainda enviada 

o triplicado da nota de crédito das receitas do SNS para que esta possa proceder ao seu 

pagamento às farmácias. 

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

da comparticipação de cada receita no caso de estas estarem corretas. Caso contrário, as receitas 

são devolvidas à farmácia acompanhadas da justificação da devolução podendo a farmácia 

proceder à sua correção e novo envio. 

 

6.7. Medicamentos Sujeitos a Legislação Especial 

 
 
 

6.7.1. Psicotrópicos e Estupefacientes: Dispensa e Registo 
 

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

pertencentes a este grupo causam muitas vezes dependência e tolerância. Como tal, encontram-se 

sujeitos a uma legislação específica de forma a evitar a sua utilização abusiva e muitas vezes 

ilícita.   

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

alterado pela Lei 13/2012, de 26 de março que os agrupa em tabelas, periodicamente revistas e 

atualizadas, consoante as características estruturais e farmacológicas de cada medicamento. 

 Na farmácia, a entrada e saída deste tipo de medicamentos é sujeita a um controlo rigoroso. 

Na FSL a aquisição de psicotrópicos e estupefacientes processa-se da mesma forma que a dos 

restantes produtos disponibilizados pela Farmácia. No entanto, no final de cada mês os 

fornecedores procedem ao envio do resumo dos movimentos destes medicamentos. As requisições 

de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes enviadas pelos fornecedores devem ser 

conferidas, carimbadas e assinadas pelo diretor técnico ou seu substituto, ficando o original 

arquivado na farmácia e o duplicado é enviado ao fornecedor. 

 No ato da dispensa de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes o sistema informático 

Sifarma 2000 obriga ao preenchimento de um quadro com os dados do doente, do médico 

prescritor e do adquirente. Deve-se ainda proceder à cópia da receita à qual é anexada os 

documentos de psicotrópicos ou estupefacientes impressos pelo sistema. Os originais das receitas 

são enviados para a ARS juntamente com o restante receituário, os duplicados depois de 
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devidamente conferidos e confrontados com o registo informático são arquivadas junto com a 

listagem de entradas, saídas e o balanço de entradas/saídas de psicotrópicos. 

 Desde junho de 2012, uma cópia dos registos de entradas e saídas destes medicamentos, 

bem como o balanço de entradas/saídas são enviados ao INFARMED em carta registada com 

aviso de receção até ao dia 8 de cada mês. Este balanço de entradas/saídas é também enviado ao 

INFARMED trimestral e anualmente.  

 Em relação às benzodiazepinas é enviado anualmente ao INFARMED um registo de 

entradas. Devido à elevada dispensa deste tipo de substâncias, neste ano de 2013 o INFARMED 

apenas solicitou o envio de uma carta registada por parte das farmácias a declarar que possuíam 

arquivados e disponíveis para consulta os registos de entradas de benzodiazepinas. 

 

7. Dispensa de MNSRM e Conceito de Automedicação 
 

 Entende-se por medicamento não sujeito a receita médica, medicamentos que não 

satisfazem as condições impostas na legislação para os MSRM. São, portanto, medicamentos 

utilizados em transtornos de saúde menores que não carecem de uma avaliação médica. 

 Associado ao conceito de MNSRM surge muitas vezes o conceito de automedicação. Mais 

concretamente a “automedicação responsável”, definida pela OMS como “o tratamento de sintomas 

e transtornos de saúde menores, através do uso adequado e moderado de medicamentos isentos 

de prescrição médica”. O Despacho n.º 17690/2007, de 23 de Julho regula as situações passíveis 

de automedicação.  

 Embora apresente diversas vantagens, como evitar a sobrecarga dos centros de saúde e 

hospitais ou disponibilizar cuidados de saúde a populações com menor acessibilidade, a 

automedicação também pode promover o uso incorreto de alguns medicamentos podendo levar ao 

aparecimento de reações adversas, interações medicamentosas e, em casos mais graves, pode 

mesmo mascarar os sintomas de uma patologia mais grave, pelo que a automedicação deve ser 

praticada apenas durante um período de tempo muito curto, habitualmente de 3 a 7 dias. 

 O farmacêutico é, muitas vezes, o primeiro profissional de saúde procurado pelo doente 

quando procura solucionar problemas de saúde. Quando solicitado para prestar auxílio na 

resolução de sintomas, o farmacêutico deve recolher o máximo de informação possível para uma 

avaliação adequada da situação: quem tem o problema de saúde, sintomas, duração daqueles, 

medicamentos que já tenha tomado para resolver o problema, alergias de que possa padecer, 

doenças crónicas, etc.. Em seguida, e em conjunto com o doente, decidir qual a melhor alternativa 

de tratamento que pode passar pela dispensa de um MNSRM ou pelo encaminhamento ao médico. 
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Grupos de doentes como grávidas, lactantes, diabéticos ou doentes crónicos exigem especial 

atenção. 

 São situações frequentes na farmácia e que podem ser orientadas pelo farmacêutico 

situações de picadas de insetos, queimaduras, feridas, tosse, dores de garganta, obstipação, 

diarreia, dor moderada, entre outras. 

 Durante o meu estágio verifiquei que, muitas vezes, os utentes chegam à farmácia e pedem 

medicamentos para tratar determinadas patologias, quer seja porque já os utilizaram antes para as 

mesmas sintomatologias ou porque o viram publicitado (por exemplo televisão), sendo que 

frequentemente esses MNSRM não são indicados para tratar esses problemas de saúde. Tentei 

sempre avaliar qual a melhor opção terapêutica para o doente, tendo em conta todos os critérios 

acima referidos e indicando sempre a posologia, a forma de tomar, as condições de 

armazenamento. Nos casos mais graves redirecionei o utente para o médico. 

 Um caso prático com o qual pude contactar durante o meu estágio foi na dispensa da pílula 

do dia seguinte. Na dispensa deste tipo de medicamento é importante colocar sempre algumas 

questões à utente: se a relação sexual ocorreu há menos de 72 horas ou se é a primeira vez que 

recorre a um método contracetivo de emergência, e alertar para a possível ocorrência de dores 

efeitos secundários, como náuseas ou dores abdominais. 

 

8. Medicamentos e Produtos Manipulados 
 

 Com o avanço da indústria farmacêutica a produção de medicamentos tornou-se cada vez 

mais rápida e sistemática pelo que a manipulação nas farmácias tornou-se cada vez menos 

frequente. No entanto, ainda continua a ter um importante papel especialmente no preenchimento 

de lacunas terapêuticas que a indústria não ocupa. 

 O Decreto-Lei nº 95/2004, de 22 de abril define medicamento manipulado como “qualquer 

fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico”. É importante definir a diferença entre “fórmula magistral” e “preparado oficinal” 

sendo que uma fórmula magistral segue o descrito numa receita médica enquanto um preparado 

oficinal é elaborado de acordo com as indicações da farmacopeia ou de um formulário. 

 

 

8.1. Laboratório 
 

 Na FSL o laboratório encontra-se individualizado das restantes zonas da farmácia e com as 

características legisladas pela Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho. O laboratório encontra-se 

equipado com todo o material necessário à preparação de manipulados de acordo com a 
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Deliberação n.º 1500/2004, de 7 de dezembro. Neste local são também armazenados os dossiers 

com as fichas de preparação de manipulados, boletins de análise de matérias-primas e respetivas 

fichas de registo onde é anotado o prazo de validade e as quantidades que vão sendo utilizadas.  

 

8.2. Manipulação 
 

  As boas práticas de preparação de medicamentos manipulados estão definidas na Portaria 

594/2004, de 2 de junho que uniformiza os procedimentos e assegura um padrão de qualidade. É 

da responsabilidade do farmacêutico assegurar a qualidade e segurança das preparações no que 

diz respeito às doses de substância(s) ativa(s) e a possíveis interações. Sempre que surjam 

dúvidas relativamente à manipulação de determinada matéria-prima deve-se consultar a 

bibliografia disponível desde farmacopeias, formulários ou até mesmo o Laboratório de Estudos 

Farmacêuticos (LEF).  

 Para cada manipulado produzido na FSL é criado um lote que fica registado em livro 

apropriado e a ficha de registo de cada matéria-prima é atualizada (Anexo 5). Além disso, após a 

preparação dos manipulados procede-se ao preenchimento da respetiva ficha de preparação e 

cálculo do preço final (Anexo 6). A todas estas fichas é agrafado o rótulo do medicamento 

produzido e elas são posteriormente arquivadas por ordem de execução num dossier apropriado 

para o efeito.   

8.3. Rotulagem 
 

 Todos os medicamentos manipulados produzidos na farmácia não podem ser dispensados 

sem serem rotulados. No rótulo deve constar toda a informação necessária ao doente: nome do 

doente, fórmula do medicamento manipulado, prazo de utilização, condições de conservação, 

instruções especiais (por exemplo, “agitar antes de usar”), via de administração, posologia, 

identificação da farmácia e identificação do farmacêutico diretor técnico (Anexo 7). 

 

8.4. Cálculo do Preço e Comparticipação de Medicamentos Manipulados 
 

 O PVP dos manipulados é calculado pela farmácia conforme o disposto na Portaria n.º 

769/2004, de 1 de Julho. De uma forma geral o PVP é calculado segundo a fórmula: 

PVP manipulado = (Valor dos honorários + Valor das matérias primas + Valores dos materiais de embalagem) 

* 1,3 * IVA à taxa em vigor (6%) 

  O Decreto-Lei n.º 48-A/2010, de 13 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 106-A/2010, de 1 

de outubro regulamenta a comparticipação de medicamentos manipulados. Para um medicamento 
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ser comparticipado deve, para além de constar da lista aprovada pelo Governo, conter na 

prescrição médica a indicação “manipulado” ou “FSA”. 

 

8.5. Manipulados Preparados Durante o Estágio 
 

 Durante o meu estágio tive oportunidade de preparar diversos manipulados como, por 

exemplo, pomada de precipitado de enxofre, pomada de óxido de zinco, solução alcoólica a 60% 

saturada com ácido bórico, solução de ácido acético a 2%, solução de ácido salicílico e alcatrão 

mineral. 

 

9. Outros Cuidados de Saúde Prestados na Farmácia 

 

 Longe vão os tempos em que a Farmácia Comunitária se limitava a ser apenas um espaço 

de preparação e dispensa de medicamentos. Atualmente constitui um importante espaço de 

prestação de cuidados de saúde pondo ao dispor da população em geral uma grande variedade de 

serviços. Durante o meu estágio na Farmácia São Lázaro tive oportunidade de proceder à 

determinação de vários parâmetros bioquímicos (glicémia, colesterol, triglicerídeos). Apercebi-me 

que os utentes recorrem com frequência a estes serviços procurando muitas vezes o 

aconselhamento do farmacêutico. Este contacto com os doentes permite uma melhor 

monitorização de doentes já diagnosticados e medicados, bem como a identificação de possíveis 

novos casos. 

9.1.  Determinação da Pressão Arterial 
 

 É o serviço mais solicitado pelos utentes na FSL quer para controlo em doentes com 

hipertensão, quer em situações pontuais em que o utente solicita a determinação por se ter sentido 

mal. Sendo a hipertensão um fator de risco de doenças cardiovasculares o seu controlo é de 

extrema importância. A determinação é gratuita e efectuada por um tensiometro automático. A FSL 

também dispõe de um esfigmomanómetro. Ao chegar à farmácia, o utente é aconselhado a 

repousar um pouco para que os valores normalizem. Segundo a OMS os valores de pressão 

arterial acima de 140-90 mmHg designam-se por Hipertensão arterial (HTA). No caso de existência 

de fatores de risco, como é o caso de patologias concomitantes como a Diabetes Mellitus e doença 

renal, esta margem é mais estreita, 130-80 mmHg, de forma a prevenir complicações mais severas. 

 

9.2.  Determinação da Glicémia 
 

 A medição da glicémia (nível de açúcar no sangue) é uma determinação simples e fácil de 

realizar e muito importante na prevenção e controlo da Diabetes Mellitus. Poderão ser feitas 3 tipos 
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de determinações: i) determinação da glicémia em jejum - valores de referência entre 70-110 

mg/dL; ii) glicémia pós-prandial - valor máximo de 200 mg/dL; e iii) Glicémia ocasional - valor 

máximo de 140 mg/dL. Cabe ao farmacêutico sensibilizar o doente, nomeadamente no que diz 

respeito à adoção de medidas não-farmacológicas (hábitos alimentares, por exemplo) para um 

melhor controlo da doença. 

 

9.3. Determinação do Colesterol e Triglicerídeos 
 

 O aumento do colesterol e dos triglicéridos é uma causa comum de dislipidemia, que por 

sua vez é um dos fatores de risco de desenvolvimento de aterosclerose. A adoção de um estilo de 

vida saudável e a alteração de hábitos ao nível da alimentação e do exercício são determinantes 

no controlo da aterosclerose. O valor máximo para o colesterol total encontra-se nos 190 mg/dL e 

no caso dos triglicerídeos 150 mg/dL. A determinação de triglicerídeos é obrigatoriamente realizada 

em jejum pois estes valores são muito alterados com a ingestão de alimentos. 

 Durante o meu estágio tive a oportunidade de acompanhar vários utentes na monitorização 

dos valores de colesterol e triglicerídeos. Tentei sempre alertá-los para a necessidade de adoção 

de medidas não farmacológicas como uma alimentação saudável e a prática de exercício físico 

(por exemplo, pequenas caminhadas). 

 

9.4. Teste de Gravidez 

 Durante o meu estágio pude realizar alguns testes de gravidez. Estes testes utilizam como 

matriz a urina (idealmente, a primeira urina da manhã) e pesquisam a presença da hormona 

gonadotrofina coriónica humana (hGC). A transmissão do resultado ao utente é muito importante e 

deve ser feita de forma discreta e todas as dúvidas do utente devem ser tiradas. 

 

9.5.  Peso Corporal, Altura e Índice de Massa Corporal (IMC) 
 

 A Farmácia São Lázaro possui ao dispor dos utentes uma balança automática que 

determina o peso corporal e a altura, apresentando o cálculo do índice de massa corporal. Cabe ao 

farmacêutico alertar para as consequências da carência ou excesso de peso e aconselhar o utente 

a ter hábitos de vida saudáveis.  

 

9.6. Administração de injetáveis 

 Durante o meu estágio tive a possibilidade de frequentar um curso de administração de 

injetáveis e de suporte básico de vida com desfibrilhador automático externo. Esta formação 

tornou-me habilitada para administrar injetáveis, e como tal tive oportunidade de administrar 
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vacinas aos utentes da farmácia. É importante ter o cuidado de verificar se o doente não possui 

algum tipo de alergias que poderão desencadear uma reação à toma da vacina. Antes do utente 

abandonar a farmácia tentei sempre alertá-lo para a possibilidade de sentir algum desconforto no 

braço onde foi administrada a vacina e de, no caso da vacina da gripe, poder desenvolver sintomas 

semelhantes à gripe (mas que não são gripe) devido à resposta do sistema imunitário. 

 

10.    VALORMED 
 

 Tendo em vista a proteção do ambiente e a promoção da saúde pública a indústria 

farmacêutica, distribuidores e farmácias uniram-se para a criação de um sistema autónomo – 

VALORMED Sociedade Gestora do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens e 

Medicamentos (SIGREM) - responsável pela gestão dos resíduos de embalagens e medicamentos 

fora de uso.  

 A VALORMED encontra-se autorizada pelo Ministério do Ambiente e da Economia estando 

licenciada pelo Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de dezembro, e pela Portaria 29-B/98, de 15 de 

janeiro. 

 As farmácias aderentes dispõem de contentores VALORMED, concebidos para suportar um 

peso máximo de 20 kg, onde os utentes colocam os resíduos ou medicamentos fora de uso. 

Quando o contentor atinge a capacidade máxima é fechado e pesado, registando-se na ficha que 

acompanha o contentor o peso respetivo, o código da farmácia, data da recolha e assinatura do 

farmacêutico responsável e do distribuidor responsável pela recolha. 

 O distribuidor é responsável pelo armazenamento intermédio dos resíduos. Posteriormente 

a VALORMED procede à recolha, separação de acordo com os materiais (caixas, blisters, ampolas, 

frascos) para reciclagem e incineração dos medicamentos de forma segura e ecológica. 
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11.    Considerações Finais 

 

 O estágio curricular em farmácia comunitária é, sem dúvida um dos períodos mais 

importantes e de maior aprendizagem do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, pois dá-

nos a oportunidade de contatar com situações e pessoas reais e de pormos à prova tudo aquilo 

que aprendemos. 

 Ver-me, após cinco anos de curso, à frente de um balcão de uma farmácia foi algo 

assustador e até mesmo avassalador. Dei por mim a duvidar de tudo que aprendi nos últimos anos 

e com a sensação de que não ia ser capaz de desempenhar um bom papel. Mas tudo isso se foi 

desvanecendo à medida que o tempo ia passando e ia ficando mais à vontade com o ambiente que 

me rodeava. E devo-o a todos os profissionais da Farmácia São Lázaro que durante o meu estágio 

sempre me acompanharam e me deram a oportunidade fazer um pouco de tudo o que acontece 

numa farmácia. Desde dar entrada de encomendas, preparação de manipulados, conferência de 

receituário ou atendimento ao público, tudo contribuiu para eu aprender mais um pouco e tornar-me 

uma melhor futura farmacêutica. 

 Foram seis meses de estágio muito completos e diversificados, tendo sido sempre muito 

apoiada e acompanhada em todos os momentos. Após este período sinto que cresci imenso quer 

como profissional, quer como pessoa e sinto-me preparada para encarar o que estiver para vir. 
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12.  Anexos 

 

 Anexo 1 – Fatura que acompanha as encomendas 
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 Anexo 2 – Exemplo de um boletim de análise de matérias-primas 
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                 Anexo 3 – Reclamação 
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 Anexo 4 – Receita médica (frente e verso impresso) 
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 Anexo 4 – (continuação) 
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 Anexo 5 – Ficha de Registo de Matérias-Primas 
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 Anexo 6 - Ficha de Preparação de Medicamentos Manipulados 
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 Anexo 6 – (Continuação) 
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 Anexo 6 – (continuação) 
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 Anexo 7 – Rótulo de medicamento manipulado 

 

 

 


