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1. Introdução 

A Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, em cooperação com a Ordem 

dos Farmacêuticos, proporciona aos seus estudantes do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, a realização de um estágio curricular obrigatório em farmácia comunitária 

no final de curso. Este estágio visa a integração dos futuros farmacêuticos no mercado de 

trabalho e na realidade profissional existente em farmácia comunitária. Este estágio é sem 

dúvida alguma, a melhor oportunidade de aprendizagem prática e consolidação de 

conhecimentos teóricos adquiridos ao longo da formação do futuro farmacêutico.  

Durante este período o estudante recebe informação prática acerca da intervenção 

farmacêutica na comunidade e das diferentes vertentes desta intervenção, tomando 

também consciência das suas responsabilidades profissionais e éticas para com a 

comunidade em geral. 

Com a elaboração deste relatório tenho como objetivo descrever os 

conhecimentos que adquiri durante a realização do meu estágio curricular na Farmácia 

Aliança no Porto, assim como relatar algumas das ações e tarefas por mim realizadas 

durante este período. 
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2. Organização do espaço físico e 
funcional da farmácia 

2.1. Espaço exterior e enquadramento socioeconómico  

A Farmácia Aliança (FA) está inserida no coração do centro histórico do Porto, 

mais concretamente na Rua da Conceição, nº2-8. Esta farmácia possui dois espaços 

físicos diferentes, sem ligação interior entre si, sendo um deles dedicado à ortopedia 

e produtos de bebé e o outro dedicado à venda de medicamentos e os outros 

produtos de saúde. A FA tem, portanto, duas portas de entrada, uma de acesso à 

farmácia em si e outra de acesso à área de ortopedia e bebé. Possui também uma 

porta de entrega de mercadoria numa das laterais da farmácia, com acesso direto ao 

armazém, de forma a não perturbar o funcionamento normal da farmácia. Junto desta 

porta, localiza-se ainda um postigo de atendimento destinado aos períodos em que a 

farmácia realiza atendimento noturno nos dias de serviço permanente. A FA possui na 

sua entrada uma cruz verde característica e certas informações previstas por lei, tais 

como, o nome do proprietário e diretor técnico e informações relativas às farmácias 

que se encontram a fazer serviço de reforço ou permanente. Nas suas cinco montras, 

são expostos produtos e informações que sofrem atualizações periódicas ou 

sazonais. 

 Devido à sua localização central, perto de diferentes unidades de saúde e 

estabelecimentos comerciais, a FA recebe diariamente uma grande diversidade de 

utentes, de diferentes faixas etárias. Uma grande percentagem dos utentes 

(essencialmente os mais idosos) são clientes de longa data, sendo muitos deles 

monitorizados frequentemente, através de diversos parâmetros, tais como o peso, 

pressão arterial e testes bioquímicos. Esta monotorização e a diversidade de oferta 

de serviços prestados na FA permitem manter um contacto mais estreito e uma 

relação de maior confiança entre os utentes e a equipa da farmácia. Os utentes 

esporádicos e turistas representam também uma boa fração dos clientes da farmácia. 

Esta variedade de população permitiu-me uma maior evolução profissional nas 

variadas áreas farmacêuticas e também a nível sociocultural. 
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2.2. Espaço interior 

 A FA está dividida em diversas áreas funcionais, tal como previsto no Decreto-Lei 

n.º 307/2007, de 31 de agosto e no Decreto-Lei n.º 171/2012, de 1 de agosto que refere 

as suas alterações, divididas por dois andares. 

 A zona de atendimento ao público é caracterizada por um ambiente amplo, 

iluminado e acolhedor que oferece um maior conforto ao utente da farmácia. É composto 

por diversos expositores e prateleiras divididos por diferentes áreas de atuação 

farmacêutica, tais como a dermocosmética, veterinária, homeopatia ou suplementação 

alimentar para diferentes fins. Possui três postos de atendimento, possuindo dois deles 

uma localização mais central. É importante referir que os produtos que estão expostos de 

forma acessível ao utente são apenas produtos não classificados como medicamentos, 

tanto sujeitos como não sujeitos a receita médica. 

Os medicamentos presentes nas farmácias são guardados em gavetas próprias, 

organizadas de forma a permitir um acesso rápido por parte dos membros da equipa da 

farmácia aquando do atendimento, impedindo, por outro lado, o acesso dos utentes às 

mesmas. Os medicamentos apresentados sob a forma de comprimidos ou cápsulas estão 

guardados por ordem alfabética da Denominação Comum Internacional (DCI), parte deles 

numa zona recuada da área de atendimento ao público e outra parte no armazém. No 

armazém encontram-se também guardados os medicamentos apresentados sob a forma 

de xaropes, gotas, semi-sólidos, granulados, e ainda injetáveis, medicamentos de uso 

externo, medicamentos de veterinária, dispositivos médicos e produtos de higiene. Todos 

estes produtos possuem secções específicas e encontram-se organizados por ordem 

alfabética da marca ou, no caso dos medicamentos genéricos, por ordem alfabética da 

DCI. Nesta área encontra-se ainda um frigorífico dotado de termohigrómetro para 

acondicionamento de produtos de frio (como por exemplo vacinas ou insulina). Material 

informático de auxílio à dispensa de medicamentos, execução e receção de encomendas, 

assim como contactos com os diversos fornecedores e contactos da farmácia estão 

também acessíveis nesta divisão. Esta zona possui um sótão onde estão armazenados os 

produtos excedentes que não possuem espaço nas prateleiras principais. 

Junto à área de atendimento ao público existe também uma área de atendimento 

personalizado, que é utilizada sempre que é necessário um aconselhamento mais privado 
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e onde se realizam consultas farmacêuticas, assim como a determinação de parâmetros 

físicos e bioquímicos, uma área bastante desenvolvida na FA.  

No andar superior da farmácia existe um laboratório, destinado à manipulação 

tanto de medicamentos, como de produtos de dermocosmética e homeopáticos. São aqui 

guardadas todas as informações relacionadas com as matérias-primas utilizadas, tais 

como, boletins de análise, fichas de registo de utilização e fichas de preparação. 

Também no andar de cima da FA existe um escritório onde o Diretor Técnico (DT) 

efetua as ações relacionadas com a gestão da farmácia e um gabinete de 

dermocosmética que, tal como o nome indica, é utilizado para diferentes tratamentos de 

dermocosmética, mas também para consultas de nutrição, naturopatia/homeopatia, 

tricologia e acupuntura e ainda tratamentos de enfermagem. 

A FA dispõe também de uma vasta fonte bibliográfica, contando com publicações 

obrigatórias como as Boas Práticas de Farmácia, o Formulário Galénico Português ou a 

Farmacopeia Portuguesa, e ainda outros livros relacionados com a saúde em geral e com 

interesse para a prática na farmácia. 

Tal como referido anteriormente a FA dispõe de uma área fisicamente separada, 

dedicada essencialmente aos produtos ortopédicos e puericultura. 
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3. Circuito geral de medicamentos e 
produtos 

3.1. Sistema informático  

Atualmente é indispensável para uma farmácia a utilização de um sistema informá-

tico. De facto, a informatização da maioria das tarefas realizadas na farmácia permite um 

melhor atendimento ao público, tornando-o mais seguro e eficaz, não só para os utentes 

como também para a farmácia. Ações como as vendas, encomendas, gestão de stocks, 

faturação, consulta de vendas anteriores e propriedades dos diversos medicamentos, 

podem ser feitas através do sistema informático. 

A FA utiliza o sistema informático Sifarma 2000, comercializado pela empresa 

Glintt que está instalado em todos os computadores e postos de trabalho da farmácia. 

Esta empresa encarrega-se da instalação e manutenção do sistema, atualizando-o diari-

amente, e recebendo em troca uma quantia estabelecida de forma periódica. 

Desde o primeiro dia do meu estágio que tive oportunidade de explorar este siste-

ma e de me familiarizar com as suas funções. É importante salientar que a utilização de 

um sistema informático traz imensas vantagens mas também pode bloquear o funciona-

mento da farmácia no caso de uma falha técnica. Existem também algumas funções reali-

zadas sem o auxílio do sistema informático, como por exemplo a verificação manual dos 

prazos de validade ou a realização de inventários físicos. 

3.2. Gestão de stocks 

A gestão de stocks é uma das ações realizadas nas farmácias que mais contribui 

para a manutenção e estabilidade da farmácia. De facto, uma má gestão de stocks pode 

ditar grandes dificuldades para a sobrevivência de uma farmácia. Entenda-se por stock, a 

quantidade de determinado produto que existe na farmácia e é passível de ser dispensa-

do a um utente. Se por um lado o stock existente na farmácia for demasiado elevado, a 

farmácia poderá não ter mecanismos físicos e espaciais ou financeiros para o sustentar; 

se por outro lado o stock for muito baixo, uma procura de produto menos normal poderá 
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levar a uma rutura de stock dificultando as vendas, a imagem da farmácia e até mesmo a 

fidelização dos utentes. 

Como dito anteriormente, o sistema informático Sifarma 2000 permite fazer uma 

gestão de stocks semiautomática sendo, para tal, necessário estabelecer um stock míni-

mo e um stock máximo para cada produto. Sempre que o stock de um determinado pro-

duto atinge o seu valor mínimo estabelecido, o sistema informático efetua uma sugestão 

de encomenda ao operador. Desta forma, o operador responsável pelas encomendas 

consegue ter uma visão generalista das quantidades de produto a encomendar. No entan-

to, para obter uma boa gestão de stocks, é imprescindível ter em conta outros aspetos. 

São exemplos deles: a procura de produto pelo público-alvo da farmácia, as variações 

sazonais de vendas (antigripais são mais vendidos no inverno e produtos solares são 

mais vendidos no verão), a publicidade efetuada em determinada altura pelos meios de 

comunicação, as necessidades dos utentes que mais frequentam a farmácia, a possibili-

dade de devolução de produtos fora do prazo de validade, a rapidez de entrega dos pro-

dutos por parte dos fornecedores ou as vantagens financeiras oferecidas por estes, como 

por exemplo, os preços, as bonificações, prazos de pagamento ou descontos efetuados. 

Por vezes são detetados erros de stock que podem pôr em causa uma boa gestão dos 

mesmos. Estes erros, que podem por exemplo ser causados por erros de entrada da en-

comenda, erros nas vendas, devoluções ou quebras ou erros nas marcações, devem ser 

evitados ao máximo e corrigidos sempre que possível. Em complementaridade, segundo 

a Portaria nº 137-A/2012, de 11 de maio, a farmácia deve ter em stock pelo menos três 

medicamentos do grupo dos cinco medicamentos mais baratos de cada grupo homogé-

neo, com a mesma substância ativa, dosagem e forma farmacêutica. 

A FA possui um sistema de gestão de stocks e encomendas muito bem organiza-

do, cuja responsabilidade de gerir os diferentes tipos de produtos é atribuída a diferentes 

membros da equipa. Ao longo do meu estágio tive oportunidade de aprender com todos 

eles, executando também alguns passos desde a avaliação das necessidades, negocia-

ção, comparação de vantagens, realização, receção e conferência da encomenda e apro-

visionamento das mesmas. 
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3.3. Encomendas e aprovisionamento  

3.3.1 Encomendas  

Na FA, de uma forma geral, são realizadas dois tipos de encomendas: as 

encomendas a armazenistas e encomendas diretas aos laboratórios.  

As encomendas a armazenistas são feitas diariamente, por vezes mais do que 

uma vez. Sempre que é necessário realizar uma encomenda, uma pessoa responsável 

confere a proposta de encomenda gerada automaticamente pelo sistema informático, de 

forma a decidir que produtos deve encomendar. Esta análise terá em conta o histórico de 

saída de cada produto nos períodos apropriados, a quantidade de produto dispensado 

nesse dia, a procura do produto na farmácia num dia normal e a possibilidade de 

alteração nesse nível de procura. São vários os armazenistas com quem a FA trabalha: 

Alliance Healthcare, Cofanor, OCP e Cooprofar. Esta variedade de parceiros permite à FA 

uma maior cobertura de todos os produtos em falta, assim como uma maior agilidade 

económica e financeira condicionada pelos diferentes benefícios dos diferentes 

armazenistas. Desta forma, será sempre preferível fazer a encomenda ao armazenista 

que maiores vantagens apresenta, quer sendo em termos de rapidez de entrega, 

quantidade de produto disponível ou em termos financeiros. Sempre que necessário, é 

possível fazer uma encomenda direta ao armazenista, seja por telefone ou através dos 

gadgets informáticos fornecidos pelos próprios armazenistas. Este tipo de encomendas é 

particularmente importante sempre que algum produto está em falta na farmácia – quer 

seja devido a ruturas de stocks quer seja no caso de um produto novo – permitindo 

informar o doente, quase imediatamente, se o produto é efetivamente comercializado e 

quando estará disponível na farmácia. 

As encomendas diretas aos laboratórios são feitas essencialmente para produtos 

de venda livre, como os suplementos alimentares (uma área bastante desenvolvida na 

FA), produtos de dermocosmética, produtos de puericultura ou medicamentos não sujeitos 

a receita médica (MNSRM). Normalmente as compras a laboratórios são mais vantajosas 

no que diz respeito a bonificações e descontos financeiros, perdendo, no entanto, na 

rapidez de entrega da mercadoria. No caso particular de alguns produtos como os solares 

ou antigripais, pode ser acordado com os representantes dos laboratórios, uma entrega 

faseada de acordo com as perspetivas de vendas. 
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A FA tem um excelente sistema para a realização de encomendas, possuindo 

inclusive guidelines, que prima pela organização e distribuição de tarefas entre a sua 

equipa. Esta preocupação existente na FA fez-me perceber a importância da gestão na 

sobrevivência de uma farmácia. 

3.3.2 Receção e conferência de encomendas  

No início do meu estágio na FA, muitas das minhas funções estiveram 

relacionadas com a receção, conferência e armazenamento de encomendas. Estas 

tarefas revelaram-se fulcrais no desenrolar do meu estágio, uma vez que me permitiram 

um contacto inicial e essencial com os medicamentos e produtos dispensados na 

farmácia. Desta forma, foi possível desenvolver um conhecimento mais aprofundado em 

relação aos medicamentos, que mais tarde, aquando do atendimento ao público, se 

revelou extremamente importante.  

Diariamente chegam várias encomendas à FA, quer encomendas a fornecedores 

quer encomendas efetuadas a laboratórios. As encomendas chegam à farmácia 

acondicionadas em caixotes de plástico ou cartão e acompanhadas por uma fatura em 

duplicado. Por vezes, em substituição da fatura, é enviada junto com a encomenda, uma 

guia de encomenda.  

Na fatura deve estar presente a identificação do fornecedor e da farmácia, deve 

estar descrito o número e data da fatura, o valor total a ser cobrado à farmácia, assim 

como uma descriminação das características dos produtos encomendados. Algumas das 

informações relativas aos produtos que devem constar na fatura são: o código de 

identificação, nome, forma farmacêutica, tamanho e dosagem (sempre que aplicável), 

quantidade pedida e enviada, informação sobre a falta de produtos (esgotado, não 

comercializado, ou retirado do mercado), referências a bonificações e descontos 

financeiros e ainda o preço de custo, preço de venda ao público (PVP) (quando aplicável) 

e IVA aplicado. 

A receção e conferência das encomendas é extremamente importante, uma vez 

que erros nestas tarefas traduzem-se em erros de stock e, consequentemente, num pior 

funcionamento da mecânica da farmácia. O estado dos produtos, as datas de validade e 

as quantidades de produtos encomendadas e recebidas são alguns dos aspetos que 

devem ser tidos em conta aquando da conferência da encomenda. É importante referir 

que os produtos termolábeis, apesar de serem transportados em embalagens próprias 



Relató rió de Esta gió em Farma cia Cómunita ria 2013 
 

  
9 

 
  

para conservação, devem ser os primeiros a ser conferidos de forma a serem guardados 

no frigorífico o mais cedo possível. No caso de encomendas efetuadas aos fornecedores 

através do sistema informático, há uma maior facilidade na execução destas tarefas uma 

vez que já existe guardado no sistema uma cópia da proposta da encomenda. Por outro 

lado, no caso das outras encomendas é necessário criar uma proposta de encomenda 

manual para posteriormente se proceder à receção da encomenda. A receção de cada 

produto é realizada com o auxílio do leitor de código de barras. Sempre que necessário 

deve ser alterado manualmente no sistema o prazo de validade de cada produto, assim 

como o seu PVP, no caso de existirem alterações.  

Numa fatura poderão aparecer dois tipos de produtos: medicamentos e produtos 

de saúde éticos ou medicamentos e produtos de saúde não-éticos (NETT). No primeiro 

caso, os produtos possuem PVP estabelecidos pela legislação em vigor, enquanto que, 

no segundo caso, os produtos podem ser comercializados com margens definidas por 

cada farmácia. O preço dos medicamentos e produtos de saúde éticos – que incluem 

todos os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) – é estabelecido através de 

margens fixas determinadas pelo Decreto-Lei nº 112/2011, de 29 de novembro alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 152/2012, de 12 de julho. Assim, o PVP destes produtos é calculado 

utilizando a seguinte equação geral, onde a taxa sobre a comercialização de 

medicamentos diminui com o aumento do valor dos produtos:  

𝑃𝑉𝑃 = 𝑃𝑉𝐴 +  𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎

+  𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑙ℎ𝑖𝑠𝑡𝑎

+  𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 + 𝐼𝑉𝐴 

No que diz respeito aos NETT – que englobam MNSRM, produtos de dermocosmética, 

puericultura, homeopáticos ou produtos de ortopedia –, a farmácia pode estabelecer a sua 

própria margem. Assim o PVP é calculado através da seguinte fórmula: 

𝑃𝑉𝑃 = 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 +  𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑟𝑚á𝑐𝑖𝑎 + 𝐼𝑉𝐴 

No final de cada receção, a fatura original é assinada e arquivada para efeitos 

contabilísticos e procede-se a eventuais correções de discrepâncias entre produtos 

encomendados e recebidos. No caso dos medicamentos categorizados como 

estupefacientes ou psicotrópicos, o processo é semelhante, existindo, contudo, uma 

segunda guia enviada em duplicado com a descrição dos produtos constantes na 

encomenda. O original e duplicado deverão ser carimbados e assinados pelo DT. 
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Posteriormente o duplicado é enviado ao fornecedor, enquanto que o original é arquivado 

na farmácia durante três anos. 

3.3.3 Armazenamento  

O armazenamento dos produtos após a receção das encomendas é também 

extremamente importante. Um bom armazenamento traduz-se num atendimento mais 

fácil, rápido e eficaz. Este deve ser feito não só de forma a permitir um melhor 

atendimento, mas também de forma a garantir que as condições de conservação de cada 

produto em particular são mantidas. Os produtos devem ser conservados a uma 

temperatura de 25ºC±1ºC e a uma humidade de ≈60%, tirando os produtos termolábeis 

que possuem especificações particulares. Todos os produtos são acondicionados nos 

seus lugares próprios, tal como descrito no capítulo 2.2. No caso particular dos 

psicotrópicos e estupefacientes, existe legislação que obriga a que estes medicamentos 

sejam acondicionados num local separado, não identificado e de difícil acesso. É também 

importante que não existe um volume de produtos demasiado elevado de forma a evitar 

erros de stock e garantir um maior controlo da entrada e saída. 

Na FA são postos em prática os métodos First In, First Out (FIFO) e First Expired, 

First Out (FEFO), que garantem que os primeiros produtos a ser acondicionados e a 

expirar o prazo de validade, respetivamente, são os primeiros a ser dispensados. Desta 

forma garantimos uma diminuição do volume de devoluções por prazos de validade 

expirados e também uma menor discrepância entre os preços do mesmo produto. 

Mais uma vez, foi extremamente importante a realização desta tarefa ao longo do 

meu estágio e em particular no início do mesmo, porque me permitiu um maior à vontade 

na farmácia e um maior conhecimento da localização de cada produto que 

consequentemente levou a um melhor atendimento ao público. 

3.3.4 Dispensa  

Idealmente a última etapa do circuito dos medicamentos e produtos existentes na 

farmácia será a dispensa dos mesmos ao utente. Aquando da dispensa é essencial um 

bom conhecimento base de todos os produtos e medicamentos existentes na farmácia de 

forma a conjugar a venda com um bom aconselhamento ao utente. Por esta razão, efetuei 

um trabalho prévio nesse sentido – auxiliado pela execução de receção, conferência e 

armazenamento de encomendas –, estudando os produtos e medicamentos existentes na 

FA. O sistema informático desempenha também nesta etapa um importante papel. Este 
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permite a realização de diversos tipos de dispensa – venda normal, venda com 

comparticipações ou venda suspensa (que deverá ser depois regularizada) –, emite 

documentos de faturação, calcula automaticamente as comparticipações e permite aplicar 

descontos aos produtos, possuindo também uma ficha de cada produto que permite 

visualizar informações de stock, preços, e características importantes para um bom 

aconselhamento. A legislação portuguesa permite a aplicação de descontos a todos os 

produtos, incluindo aqueles abrangidos por comparticipações, tendo o desconto de ser 

aplicado, neste caso, apenas no total não comparticipado. 

O Sifarma 2000 foi também um grande meio de aprendizagem para mim, no que 

diz respeito à dispensa de medicamentos, uma vez que me apoiei nele várias vezes de 

forma a resolver alguns problemas e dúvidas aquando da dispensa de medicamentos. 

3.3.5 Controlo de prazo de validade  

De forma a evitar a venda de produtos com o prazo de validade a expirar ou 

expirados é importante fazer um controlo constante dos prazos de validade, durante todo 

o circuito dos medicamentos e produtos existentes na farmácia. Para garantir que não 

existem produtos fora da validade na farmácia, todos os produtos existente na farmácia, 

incluindo as matérias-primas, sofrem uma verificação mensal. O sistema informático 

Sifarma 2000 permite a impressão de uma lista de todos os produtos com prazo de 

validade a expirar. Todos os produtos existentes na farmácia devem ser recolhidos dois 

meses antes do prazo de validade expirar, com exceção dos medicamentos de uso 

veterinário e produtos do protocolo de Diabetes Mellitus que devem ser recolhidos cinco 

meses antes do prazo de validade expirar. Para garantir a recolha destes últimos 

produtos, aquando da sua receção, coloca-se uma validade com três meses a menos do 

que o prazo de validade real. Quando um produto é recolhido, é necessário apontar o 

prazo de validade mais próximo referente a outra unidade não retirada do mesmo produto. 

Mais tarde é feita uma atualização dos prazos de validade no sistema informático e 

procede-se à devolução (quando possível) dos produtos retirados. Esta devolução aos 

fornecedores permite que não haja uma perda total do capital investido inicialmente na 

aquisição do produto.  

3.3.6 Devoluções  

Existem várias razões para a devolução de produtos e medicamentos aos 

fornecedores. Produtos com prazo de validade a expirar, produtos deteriorados ou com 
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embalagem não conforme, produtos trocados, não encomendados ou retirados do 

mercado são alguns exemplos de situações que podem dar origem a devoluções. 

Aquando de uma devolução é necessário imprimir uma nota de devolução a ser enviada 

com os produtos para o fornecedor, na qual deve constar a identificação da farmácia e 

fornecedor, identificação de todos os produtos devolvidos e razão para a devolução. É 

importante também referir que de acordo com a legislação em vigor em relação à 

circulação de bens descrita no Decreto-Lei n.º 198/2012 de 24 de agosto, todos os 

produtos deverão circular acompanhados por uma guia de transporte. O fornecedor fará 

uma análise dos produtos e dos seus motivos, podendo ou não aceitar a sua devolução. 

No caso de aceitar, o capital investido pode ser recuperado por troca por outros produtos 

ou através da emissão de uma nota de crédito cujo valor será descontado numa próxima 

fatura. Se os produtos não forem aceites pelo fornecedor serão devolvidos à farmácia 

sendo catalogados como perdas de existência ou quebras de stock. 
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4. Dispensa de Medicamentos 
Sujeitos a Receita Médica 

Ao abrigo do Decreto‐Lei n.º176/2006, de 30 de agosto alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 20/2013, de 14 de fevereiro (Estatuto do Medicamento), no que diz respeito à sua 

dispensa ao público, os medicamentos são classificados em medicamentos sujeitos a 

receita médica e medicamentos não sujeitos a receita médica. 

4.1. A receita médica 

Tal como o nome indica, para a dispensa de MSRM é necessária uma receita 

médica. A Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio, regulamentada pelo Despacho n.º 

15700/2012, de 30 de novembro, estabelece o modelo para as receitas do Sistema 

Nacional de Saúde (SNS) que, salvo algumas exceções, deverá obrigatoriamente ser em 

formato eletrónico. Esta medida visa facilitar e informatizar todos os procedimentos desde 

a prescrição à dispensa do medicamento, melhorando de forma geral os serviços 

prestados ao utente. É importante referir que até ao final do mês de novembro do 

presente ano, o modelo de receitas antigas continuará a ser aceite desde que a data de 

prescrição seja anterior a 1 de agosto de 2013 e se encontre dentro da validade. No caso 

de se verificar uma das exceções descritas no art.º 8 da Portaria n.º 137-A/2012: a) 

falência do sistema informático; b) inadaptação fundamentada do prescritor; c) prescrição 

ao domicílio ou d) profissionais com volume de prescrição igual ou inferior a 40 receitas 

por mês, as receitas manuais poderão ser aceites. Ao longo do meu estágio constatei que 

estas receitas são muitas vezes de difícil leitura, o que prejudica substancialmente a boa 

dispensa dos medicamentos prescritos. Contudo, sempre que alguma receita me suscitou 

alguma dúvida recorri a um dos membros da equipa presente na farmácia para me 

elucidar. 

Existem diferentes tipos de receitas no que diz respeito aos prazos de validade: a) 

receitas não renováveis, com validade de até 30 dias úteis após a data da emissão; b) 

receitas renováveis, utilizadas para prescrever medicamentos de tratamento prolongado, 

com validade de 6 meses a partir da data de emissão, que podem possuir até três vias 

tendo de ser todas validadas pelo médico prescritor. É de notar que receitas manuais não 

podem apresentar mais do que uma via. 
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As receitas médicas para serem válidas devem, segundo a Portaria n.º 137-

A/2012, de 11 de maio (alterada pela Portaria n.º 224-A/2013 de 9 de julho) possuir 

inscrito o número de beneficiário, número da receita e respetivo código de barras, nome, 

vinheta (no caso das receitas manuais) e assinatura do prescritor e respetiva 

especialidade médica, local de prescrição e código de barras (quando aplicável) data da 

prescrição, entidade comparticipadora e entidade que emitiu a receita. É igualmente 

importante que a receita não apresente rasuras e que sempre que houver uma alteração 

escrita exista também uma rubrica do prescritor. 

A forma farmacêutica, número de embalagens, posologia, dimensão das 

embalagens e dosagem devem estar também referenciadas na receita médica. No caso 

das duas últimas não se verificarem, deverá ser dispensada a embalagem na menor 

quantidade comercializada e com a dosagem mais baixa. 

Numa receita normal podem ser prescritos até quatro medicamentos diferentes 

num total de duas embalagens cada, salvo a exceção de medicamentos unitários para os 

quais poderão ser prescritas até quatro embalagens em cada receita. As receitas de 

medicamentos manipulados comparticipados não devem apresentar outros medicamentos 

prescritos e devem ter inscrito “FSA” (faça segundo a arte) ou “manipulado”. Também as 

receitas para prescrição de dispositivos abrangidos pelo Programa Nacional de 

Prevenção e Controlo da Diabetes não deverão apresentar outros medicamentos 

prescritos. Estas receitas são faturadas por um organismo específico e os produtos 

constantes nelas possuem Código Nacional Português (CNP) iniciados em 619. 

4.2. Dispensa 

A dispensa de MSRM deve ser realizada tendo como base a receita médica, tal 

como foi referido anteriormente. Contudo não dispensa uma avaliação crítica por parte do 

farmacêutico (o profissional de saúde que na maioria das vezes mais contacta com os 

utentes), que poderá nesta fase fazer uma análise da medicação dos pacientes e 

proceder ao aconselhamento farmacêutico (tópico abordado mais à frente). 

Sempre que uma receita médica nos chega às mãos, deve ser confirmada a sua 

validade e verificar se esta tem todos os dados referidos anteriormente. Posteriormente 

procede-se à recolha dos medicamentos prescritos devendo ter em atenção ao nome do 

medicamento, dosagem, tamanho da embalagem e número de embalagens prescritas. 
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Qualquer erro em qualquer destes parâmetros (excetuando se o número de embalagens 

for inferior ao prescrito) impede a aceitação da receita pela entidade comparticipadora. No 

sistema informático devem ser introduzidos os dados da receita (número, médico 

prescritor e local de prescrição) e ainda a entidade ou entidades comparticipadoras 

através de um código atribuído pelo sistema informático. Após a leitura dos códigos de 

barra de cada produto são automaticamente aplicadas as taxas de comparticipação de 

cada entidade e os valores monetários a ser pagos pelo benificiário. Após a venda, o 

sistema informático imprime no verso da receita todas as informações anteriormente 

mencionadas, reservando um espaço para o utente assinar. O verso da receita deverá 

também conter a assinatura do profissional que a dispensou, a data da dispensa e 

carimbo da farmácia. 

É de salientar que a informatização da receita médica veio permitir uma melhoria 

na dispensa de MSRM, uma vez que a o espaço para erros de dosagem e erros relativos 

à troca de medicamentes foi substancialmente diminuído. 

4.3. Aconselhamento  

Como já referido anteriormente o farmacêutico é muitas vezes o profissional de 

saúde que melhor acompanha o estado de saúde do doente e constituí o último 

profissional a poder interferir na boa medicação do paciente. Desta forma é imprescindível 

que o farmacêutico garanta que o paciente saia da farmácia com uma série de 

informações úteis relativas à medicação. É extremamente importante adequar a 

linguagem ao nível socioeconómico do utente de forma a garantir que toda a informação é 

transmitida, garantindo também que o utente não fica confuso com demasiada 

informação. Inicialmente deve ser feito uma avaliação da medicação, tentando saber se o 

paciente a está a fazer pela primeira vez ou se os medicamentos a dispensar fazem parte 

de uma medicação contínua. Em ambos os casos deve-se garantir que o utente deixa a 

farmácia informado sobre os medicamentos que lhe são dispensados, com conhecimento 

do seu esquema posológico, forma de administração e finalidade da toma. Sempre que 

necessário a informação deve ser passada por escrito de forma que o utente a possa 

consultar sempre que surgirem dúvidas. 

No decorrer do meu estágio na FA, reparei que muitos dos utentes se encontram 

bem informados acerca da sua medicação, facilitando a atuação do farmacêutico. Por 

outro lado, existe também uma outra parcela de utentes a quem é necessário fazer uma 
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explicação cuidada dos medicamentos que lhe são dispensados, de forma a potenciar 

uma boa adesão terapêutica. Um bom aconselhamento constitui sem dúvida uma das 

tarefas de maior responsabilidade do farmacêutico; ao longo do estágio tive oportunidade 

de evoluir e ganhar confiança nesta área, tendo sempre o apoio dos membros da equipa 

da FA, que consultei e me auxiliaram sempre que me surgiram dúvidas. 

4.4. Medicamentos genéricos, prescrição por Denominação Comum 

Internacional e Sistema de Preços de Referência  

Os medicamentos genéricos têm, nos últimos anos, vindo a ocupar um espaço 

cada vez maior no mercado do medicamento em Portugal. De facto, tal como descrito no 

Estatuto do Medicamento (Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto), o medicamento 

genérico é aquele que possui a “mesma composição qualitativa e quantitativa em 

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

medicamento de referência tenha sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade 

apropriados”. Desta forma, pode ser afirmado que o medicamento genérico deve possuir 

a mesma qualidade, segurança e eficácia que qualquer outro medicamento genérico do 

mesmo medicamento referência ou do próprio medicamento referência. De acordo com 

estas premissas e sabendo que os medicamentos genéricos apresentam frequentemente 

preços inferiores (devido muitas vezes aos custos abreviados no desenvolvimento do 

medicamento), podemos concluir que estes representam uma mais-valia para a adesão à 

terapêutica, podendo melhorar a qualidade de vida dos utentes, e permitindo também ao 

estado uma comparticipação mais efetiva. 

A Lei n.º 11/2012 de 8 de março, que define as novas regras de prescrição e 

dispensa do medicamento, incluindo a prescrição por denominação comum, veio colmatar 

as falhas decorrentes da existência de várias marcas de medicamentos e medicamentos 

genéricos, facilitando o uso racional do medicamento e melhorando a sustentabilidade do 

SNS. Segundo esta lei, a prescrição deve ser feita através de receita médica, contendo a 

DCI, apresentação e forma farmacêutica, dosagem, e posologia, cabendo ao doente optar 

pela aquisição de um dos medicamentos de referência ou medicamentos genéricos. Em 

casos excecionais, os medicamentos podem ser prescritos por denominação comercial. 

Estas exceções ocorrem quando não existem medicamentos genéricos para o 

medicamento em questão ou quando se verifica uma das seguintes situações: “exceção 

a) do n.º 3 do art. 6º: prescrição de medicamentos com margem ou índice terapêutico 
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estreito” (como por exemplo Ciclosporina, Levotiroxina sódica e Tacrolímus); “exceção b) 

do n.º 3 do art. 6º: reação adversa prévia” e “Exceção c) do n.º 3 do art. 6º: continuidade 

de tratamento superior a 28 dias”. No caso desta última exceção, o utente pode optar por 

outro medicamento genérico desde que este possua um preço inferior ao do medicamento 

prescrito.     

O sistema de preços de referência (SPR) é aplicado a todos os medicamentos 

comparticipados que possuem pelo menos um medicamento genérico autorizado e 

comercializado no mercado português. Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 270/2002, de 2 de 

dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 81/2004, de 10 de abril, para medicamentos do 

mesmo grupo homogéneo (“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”), o preço 

de referência é determinado com base nos preços dos 5 medicamentos mais baratos 

desse mesmo grupo. O SPR estabelece para cada grupo homogéneo uma 

comparticipação máxima, correspondente ao escalão de comparticipação de cada 

medicamento, calculado sobre o preço de referência ou igual ao Preço de Venda ao 

Público (PVP) do medicamento, conforme o que for inferior. 

No decorrer do meu estágio deparei-me com muitos utentes (principalmente de 

uma faixa etária mais avançada) que apresentavam muitas desconfianças em relação aos 

medicamentos genéricos, tentando, sempre que necessário, esclarecer as dúvidas e 

inseguranças destes mesmos utentes em relação a esta temática. Verifiquei também que 

outra fatia de utentes dá preferência aos genéricos uma vez que têm uma melhor relação 

custo/benefício. É de salientar o caso de alguns medicamentos genéricos em que os 

utentes pagam apenas valores inferiores a 1 euro, ou casos em que o estado 

comparticipa todo o valor. 

4.5. Comparticipação de medicamentos  

4.5.1 Entidades comparticipadoras e respetivas comparticipações  

Existem variadas entidades comparticipadoras de medicamentos. O SNS é aquele 

que abrange a maior parte dos benificiários, no entanto existem outras entidades que 

assumem uma quantia do valor do medicamento; são exemplos o sistema de 

comparticipação da Caixa Geral de Depósitos – CGD, os Serviços de Assistência Médico-
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Social – SAMS ou Multicare. Os benificiários podem usufruir da comparticipação de 

apenas uma das entidades ou entrar num regime de complementaridade quando são 

abrangidos por mais do que uma entidade. 

Os valores das comparticipações variam de acordo com cada entidade. No caso 

do SNS, o escalões de comparticipação e respetivas percentagens são definidos pelo 

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

outubro. Os escalões de comparticipação variam de acordo com a utilização do 

medicamento, a indicação terapêutica, com o consumo acrescido para doentes que 

sofram de determinadas patologias e também com a entidade prescritora. Existem 

situações em que as percentagens de comparticipação do SNS estão aumentadas. É o 

caso dos benificiários pensionistas, isentos de taxas moderadoras ou que sofram de 

patologias crónicas (as receitas possuem junto da entidade a inscrição “R”, “RT” ou “RO”), 

ou ainda de beneficiários abrangidos por despachos específicos relacionados com 

determinadas doenças como o lúpus, psoríase, doença de Alzheimer, entre outras. Estes 

despachos devem estar mencionados na receita, junto do medicamento sujeito à 

comparticipação especial. É importante referir que alguns destes despachos só são 

válidos quando o medicamento é prescrito por médicos de determinadas especialidades 

clínicas. 

4.5.2 Conferência de receituário e faturação  

A farmácia quando dispensa um MSRM recebe do utente apenas a diferença entre 

PVP e o valor comparticipado pelas diferentes entidades já referidas anteriormente, isto é, 

recebe apenas a percentagem não comparticipada do medicamente. Desta forma, existe 

uma série de procedimentos a cumprir para que posteriormente o valor das 

comparticipações seja reembolsado. 

  Aquando da dispensa do MSRM e após seleção dos medicamentos a ser 

dispensados, introdução dos dados da receita (número, local de prescrição e prescritor) e 

seleção da(s) entidade(s) comparticipadora(s), o sistema informático imprime no verso da 

receita todas estas informações assim como o nome do(s) medicamento(s) 

dispensado(s), PVP e valor das comparticipações. No caso de dispensas em que os 

medicamentos são comparticipados por mais do que uma entidade, é necessário 

fotocopiar a receita para que haja a impressão dos dados das comparticipações das 

diferentes entidades no verso de diferentes receitas. No caso de existir alguma 
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irregularidade na dispensa da receita, o valor comparticipado não e devolvido à farmácia 

e, portanto, é essencial que as receitas sejam corrigidas, tanto após a dispensa do MSRM 

como mais tarde por outro profissional. No ato da correção deve-se confirmar se a receita 

possui o carimbo da farmácia, se está datada e assinada pelo profissional que dispensou 

o MSRM, se os medicamentos prescritos coincidem com os dispensados (nome, 

dosagem, forma farmacêutica, tamanho e número de embalagens) e se os dados da 

comparticipação estão corretos. Após esta verificação, as receitas são separadas por 

entidades, por lotes e por número de receita. 

 No final de cada mês é feita a chamada faturação: procede-se ao fecho dos lotes e 

imprime-se uma série de documentos relacionados com as comparticipações. Imprime-se 

o verbete de cada lote (no qual está presente o nome da farmácia, número de lote, mês e 

ano, número de receitas que constituem o lote e valores associados às 

comparticipações), relações de resumo de lotes para cada entidade (no qual figuram os 

dados relativos a cada lote e o somatório do total comparticipado pela entidade em 

questão em todos os lotes) e as faturas das respetivas entidades. As receitas 

comparticipadas pelo SNS são recolhidas pelo Centro de Conferência de Receitas (CCF) 

até ao oitavo dia do mês posterior, juntamente com uma relação de resumo de lotes e a 

fatura correspondente em duplicado. As receitas comparticipadas pelas restantes 

entidades são enviadas por correio para a sede da ANF até ao vigésimo dia do mês 

seguinte juntamente com três relações de resumo de lotes, respetiva fatura em triplicado 

para cada uma das entidades e ainda um triplicado do resumo de relação de lotes 

comparticipados pelo SNS. No caso de existirem receitas com irregularidades, estas são 

devolvidas com o motivo da rejeição e, no caso de o erro ser passível de ser corrigido, é-

lhes atribuído um novo número de lote e são faturadas no mês seguinte. 

4.6. Medicamentos sujeitos a legislação especial  

4.6.1 Psicotrópicos e estupefacientes  

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes podem causar tolerância e 

dependência e, portanto, torna-se necessário a aplicação de uma legislação específica 

(Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, alterado pela Lei 13/2012, de 26 de março) de 

forma a evitar uma comercialização abusiva. Desta forma, a dispensa destes 

medicamentos obedece a regras um pouco diferentes da dispensa e circuito normal dos 

MSRM. Todos os meses os fornecedores enviam à farmácia um resumo dos 
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medicamentos psicotrópicos e estupefacientes vendidos à farmácia. As requisições 

destes medicamentos devem ser conferidas, assinadas e carimbadas pelo DT que deve 

guardar o original na farmácia e enviar o duplicado ao fornecedor.  

Aquando da dispensa é necessário preencher uma série de campos obrigatórios 

que justifiquem a compra do medicamento, incluindo os dados do utente, do médico e do 

adquirente. Devem ser tiradas duas cópias à receita para serem arquivadas com os 

documentos impressos pelo sistema informático com os dados inseridos anteriormente. 

Todos os meses é impressa uma listagem de saídas de psicotrópicos que deve ser 

conferida com as receitas e documentos associados referentes a cada dispensa e 

guardado junto destas. O original da receita é tratado como uma receita normal, sendo as 

suas cópias guardadas na farmácia. No caso das receitas manuais uma das cópias é 

enviada ao INFARMED no final de cada mês juntamente com uma cópia da listagem de 

saídas de psicotrópicos na farmácia. Uma listagem de entradas é também enviada 

trimestralmente enquanto que o balanço de entradas e saídas (tanto de psicotrópicos 

como de benzodiazepinas) é enviado anualmente ao INFARMED.  
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5. Dispensa de outros produtos e 
medicamentos 

Na Farmácia Aliança são comercializados MSRM (abordados no capítulo 4), 

MNSRM e outros produtos de venda livre relacionados com a saúde.  

5.1. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica  

Os MNSRM são todos os medicamentos que não são classificados como MSRM, 

utilizados para tratar patologias ou alterações de saúde de grandeza menor que são 

comercializados na farmácia sob o regime de preços livres. Esta classe de medicamentos 

é então alvo de utilização sem prescrição médica, através da automedicação ou indicação 

farmacêutica. 

 A automedicação resulta frequentemente num uso irracional do medicamento por 

parte da população, que pode no pior dos contextos resultar em graves problemas de 

saúde pública. Assim sendo, e considerando o utente como elemento ativo na escolha do 

medicamento, cabe ao farmacêutico garantir que o utente sai da farmácia bem informado 

e com o medicamento que mais se adequa ao tratamento da sua patologia, garantindo a 

sua educação e esclarecimento. Por vezes, os utentes julgam-se suficientemente 

informados, dificultando o papel do farmacêutico. No entanto, este deve sempre avaliar 

toda a situação e garantir que o utente deixe a farmácia bem medicado e que consulta um 

médico sempre que necessário.  

Durante o meu estágio deparei-me com inúmeras situações de dispensa de 

MNSRM. De acordo com todas as premissas anteriores, sempre que um utente solicitou a 

venda de um MNSRM tentei fazer um enquadramento do quadro clínico, realizando 

diversas questões relacionadas com os sintomas e com o paciente: duração, frequência e 

localização dos sintomas; idade do doente; medicação já utilizada e outras patologias; 

existência ou não de gravidez e reações adversas prévias a determinadas substâncias 

ativas. Após uma análise cuidada de todos estes dados (solicitando ajuda aos membros 

da equipa sempre que me senti menos à vontade) aconselhei o utente com determinado 

tipo de medicamento ou com indicação de consulta médica.  

5.2. Suplementos alimentares e fitoterápicos  
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Na Farmácia Aliança acredita-se que a saúde de cada indivíduo pode ser 

preservada através da aposta num estilo de vida saudável apoiada numa boa alimentação 

e nutrição. Existe, portanto, uma grande aposta nos suplementos alimentares e 

fitoterápicos. Apesar de estes produtos serem também comercializados em ervanárias e 

supermercados, cabe ao farmacêutico aconselhar o utente a utilizar o produto que mais 

se adequa ao seu problema de saúde. Na Farmácia Aliança é feita uma tentativa 

constante de familiarização dos utentes com os produtos naturais e superalimentos.  

5.3. Dietéticos e alimentação especial  

No que diz respeito aos produtos de alimentação especial, tive oportunidade de 

verificar a procura destes produtos tanto para alimentação de lactentes como para 

alimentação de crianças e adultos com dificuldades de deglutição e/ou aporte diminuído 

de nutrientes. No que diz respeito aos leites de fórmula, apesar de cada vez mais se 

defender novamente a ingestão de leite materno, existem diferentes tipos de leites 

dependendo da idade e desenvolvimento digestivo de cada bebé.  

5.4. Medicamentos de Uso Veterinário  

Os medicamentos para uso veterinário constituem também uma parcela 

significativa das vendas na FA. Ao longo do meu estágio deparei-me essencialmente com 

a procura de desparasitastes internos e externos, antibióticos e contracetivos. Sempre 

que necessário procedi ao aconselhamento e dispensa destes produtos, tentando sempre 

deixar o cliente bem informado, tendo como base formações internas na FA. 

5.5. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal  

Estes produtos constituem uma das subfamílias de produtos que mais contribuem 

para a subsistência da FA. São produtos de venda livre, muito procurados pela população 

em geral que deverão estar expostos e de fácil acesso na farmácia, de forma a incentivar 

a sua compra. São substâncias destinadas a serem postas “em contacto com as diversas 

partes superficiais do corpo humano, (...) 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” (Decreto-Lei n.º189/2008, de 24 de setembro, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 115/2009, de 19 de maio), não devendo ser confundidas com 

medicamentos dermofarmacêuticos que possuem uma substância-ativa. 
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Deparei-me inúmeras vezes com situações de aconselhamento de PCHC. Nestes 

casos é sempre essencial um diálogo com o cliente de forma a perceber a finalidade do 

produto, o tipo de pele da pessoa a que se destina o produto, que produtos já foram 

utilizados para a mesma finalidade e possíveis alergias prévias. 

5.6. Produtos e medicamentos homeopáticos  

Os produtos e medicamentos homeopáticos constituem um grupo em ascensão na 

FA. Cada vez mais se denota a procura de medicamentos homeopáticos por parte de toda 

a população, mas essencialmente por parte de uma parcela que não deposita tanta 

confiança nos medicamentos tradicionais devido aos seus efeitos adversos. A FA tem 

alguma facilidade em dispensar estes produtos uma vez que a população se mostra cada 

vez mais recetiva.  

5.7. Puericultura 

Como dito anteriormente, os produtos de puericultura (com exceção dos leites de 

fórmula) são comercializados na loja anexa à farmácia. Alguns destes produtos são 

biberões, fraldas e produtos de dermocosmética infantil. Apesar de esta ser uma área que 

me interessa bastante acabei por não ter tanto contacto com este tipo de produtos como 

tive com aqueles dispensados no espaço principal da farmácia. 

5.8. Ortopedia  

À semelhança dos produtos de puericultura, não tive tanto contacto com este tipo 

de produtos uma vez que também se encontram na loja ao lado. Contudo, a FA possui 

uma das maiores e mais desenvolvidas áreas de ortopedia da zona norte. São 

comercializados sapatos ortopédicos e sapatos para diabéticos, dispositivos de apoio à 

mobilidade diminuída (desde canadianas a cadeiras de rodas e auxiliares de higiene) e 

ainda dispositivos de apoio a lesões musculares e articulares. 

5.9. Dispositivos médicos  

Segundo o Decreto-Lei nº. 145/2009, de 17 de junho um dispositivo médico é 

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

especificamente para fins de diagnóstico ou terapêuticos”. Na FA tive oportunidade de 

contactar e dispensar diferentes dispositivos médicos desde pensos, aparelhos medidores 

da tensão arterial, fraldas, meias de compressão ou seringas de administração de 
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injetáveis ou alimentação. 

5.10. Medicamentos manipulados  

A manipulação de medicamentos é também uma forte área da farmácia 

comunitária. Com o avanço da indústria farmacêutica, os medicamentos manipulados 

foram perdendo alguma força na área farmacêutica. Contudo, muitas vezes associada a 

uma terapêutica individualizada e personalizada, surge uma necessidade do fabrico de 

medicamentos na própria farmácia. É aqui que o farmacêutico comunitário continua o seu 

papel como profissional de saúde. De acordo com o Decreto-Lei nº 95/2004, de 22 de 

abril, um medicamento manipulado é “qualquer fórmula magistral, ou preparado oficinal, 

preparada e dispensada sob a responsabilidade de um farmacêutico”, sendo que uma 

fórmula magistral corresponde a um preparado seguindo uma prescrição médica e um 

preparado oficinal é um medicamento preparado de acordo com uma farmacopeia ou 

formulário. 

Apesar de a FA não possuir uma grande área de preparação de manipulados, ao 

longo do meu estágio tive oportunidade de preparar diferentes manipulados, tais como 

clorais de Bach (manipulados homeopáticos), vaselina salicilada, pomadas de enxofre, 

solução de minoxidilo a 5% ou suspensão oral de trimetroprim. 

5.10.1 Laboratório  

De acordo com a Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho e com a Deliberação n.º 

1500/2004, de 7 de dezembro, o laboratório existente em todas as farmácias comunitárias 

deve possuir determinadas características e obedecer a determinadas condutas. Existem 

materiais e matérias-primas obrigatórias em todos os laboratórios sendo que todos os 

documentos relacionados com a manipulação (fichas de preparação, fichas de registo de 

prazos de validade e movimento de matérias-primas e respetivos boletins de análise) 

devem também ser guardados em capas de arquivo próprias. 

5.10.2 Manipulação  

Segundo as boas práticas na preparação de medicamentos manipulados em 

farmácia de oficina e hospitalar, a manipulação deve ser feita com vista a garantir a 

qualidade e segurança dos medicamentos preparados. O farmacêutico deve estar atento 

a possíveis interações entre matérias-primas, assim como às suas dosagens de forma a 

não prejudicar a segurança e o bem-estar do utente. Sempre que necessário, o 
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farmacêutico deve recorrer às farmacopeias ou formulários para esclarecer dúvidas na 

preparação dos manipulados. Poderá também ser necessário confirmar com o médico 

prescritor possíveis dúvidas de dosagens e quantidades. 

5.10.3 Rotulagem e cálculo de preços  

Após preparação do manipulado deve-se proceder à rotulagem. O rótulo deve 

conter informação da farmácia e do seu DT; deve conter nome do manipulado, da sua 

composição, quantidade, via de administração e lote; prazo de validade e características 

de conservação assim como o modo de utilização. 

O preço dos medicamentos manipulados é estabelecido pela Portaria n.º 

769/2004, de 1 de Julho. É calculado sobre o preço das matérias-primas, material de 

embalagem e honorários. O fator de honorários em vigor é de 4,57 mas é atualizado 

periodicamente. Ao valor final do manipulado é acrescido o valor do IVA a 6%. 

A comparticipação dos medicamentos manipulados é estabelecida pelo Decreto-

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

outubro. Os medicamentos manipulados são comparticipados em 30% desde que estejam 

presentes numa lista aprovada pelo governo e conter a inscrição “manipulado” ou “FSA” 

na receita médica. 
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6. Serviços e cuidados de saúde 
prestados na farmácia 

Cada vez mais a farmácia se transforma num espaço de saúde diversificado e se 

afasta do mero estabelecimento de dispensa de medicamentos. Ao longo deste relatório 

fui alertando para a responsabilidade do farmacêutico nas diferentes áreas de serviço. Na 

FA existe, realmente um serviço diversificado em que os utentes podem usufruir de 

inúmeras opções e ofertas para melhorar o seu bem-estar. 

6.1. Farmácia Clínica e Consultas Farmacêuticas  

A FA possui uma área de farmácia clínica bastante evoluída. De facto, muitos dos 

utentes mais fiéis são monitorizados semanalmente ou diariamente no que diz respeito a 

diferentes parâmetros de saúde. Alguns dos serviços clínicos mais solicitados são a 

medição da pressão arterial, dos valores de colesterol e triglicerídeos, do índice glicémico, 

do valor de ácido úrico, teste gravidez, determinação do valor do PSA (antigénio 

específico da próstata) ou determinação do peso e índice de massa corporal. Para cada 

um destes parâmetros é necessário ter em consideração os valores de referência para um 

individuo saudável e para indivíduos com determinadas patologias.  

Aquando destas medições e determinações é importante perceber a história 

clínica do doente e percebera razão pela qual a determinação está a ser feita; se é uma 

medição casual ou se é feita com algum intuito. É aqui que entra também o conceito de 

consulta farmacêutica em que é prestado ao doente um esclarecimento sobre todos os 

seus medicamentos, o porquê da sua toma, a monotorização dos seus valores e um 

aconselhamento mais direcionado e cuidado. É essencial que após qualquer uma das 

determinações, o doente sai da farmácia elucidado em relação ao seu resultado. Se o 

resultado estiver dentro dos parâmetros, o utente deve ser informado das práticas que 

deve executar de forma a poder manter e controlar esse mesmo resultado. Se os valores 

forem piores do que o desejado, cabe ao farmacêutico fornecer conselhos alimentares e 

de estilo de vida (quando aplicável) para reverter valores específicos ou ainda tentar 

auxiliar o tratamento com suplementos ou produtos naturais. Como não poderia deixar de 

ser, em casos de maior complexidade, o doente é encaminhado para o médico muitas 

vezes com indicação do farmacêutico por escrito, de forma a garantir uma boa 
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comunicação entre todos os profissionais de saúde. 

A determinação destes parâmetros teve um importante papel na minha formação 

como farmacêutica. Foi nesta área que comecei a aconselhar e a deparar-me com muitas 

das doenças e patologias mais frequentes na farmácia. 

6.2. Farmacovigilância 

Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 242/2002, de 5 de novembro o INFARMED 

acompanha, coordena e deve garantir a aplicação do Sistema Nacional de 

Farmacovigilância. Este programa tem como principal objetivo a identificação de reações 

adversas a medicamentos e dispositivos médicos de forma a preveni-los em situações 

futuras. Desta forma é possível maximizar os benefícios da medicação, minimizando os 

riscos e possíveis desvantagens a eles associados. De forma a garantir um bom 

funcionamento do programa, todos os profissionais de saúde deverão reporta à entidade 

competente possíveis reações adversas, preenchendo um formulário próprio ou através 

de contacto telefónico, fax ou software. 

6.3. Ações no âmbito da saúde pública  

O VALORMED e o programa de recolha de radiografias, dois programas 

implementados na FA, permitem aos utentes deixar os seus resíduos de medicamentos e 

radiografias – respetivamente – na farmácia de forma a que estes possam ser rejeitados 

de forma segura e não prejudicial ao ambiente.  

Olhando por um outro ponto de vista, também o programa de vacinação contra a 

gripe pode ser considerada uma ação de saúde pública. Ao vacinar os grupos de risco e 

outros pacientes, a capacidade do vírus migrar de hospedeiro em hospedeiro fica 

diminuída, garantindo uma menor infecciosidade. Nos últimos dois meses tive 

oportunidade de contactar de perto com este programa, realizando inclusive, parte das 

ações de vacinação.  

Durante o meu estágio tive também oportunidade de acompanhar a FA na 

organização de alguns eventos de intervenção na sociedade, realizando rastreios 

cardiovasculares e dando aconselhamento sobre hábitos de vida e alimentação. 

6.4. Ações periódicas 

Periodicamente, a FA desenvolve diferentes ações e rastreios relacionados com 
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diferentes questões no âmbito da saúde. Rastreios de saúde oral, visuais, 

eletrocardiogramas, densitometrias ósseas, rastreios para perda de peso ou cessação 

tabágica são alguns exemplos destas ações. Algumas delas são realizadas por 

farmacêuticos da equipa, sendo outros realizados em associação com alguns parceiros.  

6.5. Consultas especializadas  

Na FA são também desenvolvidas diferentes áreas específicas com profissionais 

da área da saúde especializados (alguns deles farmacêuticos). Consultas de nutrição, 

tricologia, naturopatia e podologia são alguns desses exemplos. Estas atividades 

desenvolvidas na farmácia vêm reforçar o papel do farmacêutico e das farmácias junto da 

saúde geral da população portuguesa. 
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7. Ações de formação e formação 
contínua 

Ao longo do meu estágio fui participando em diferentes ações de formação para 

farmacêuticos e profissionais da área. Algumas destas formações foram internas (no caso 

concreto de algumas marcas ou assuntos de interesse para a farmácia) e outras foram 

externas. 

Frequentei diferentes ações de dermocosmética e ortopedia, organizadas pelas 

diferentes marcas. Assisti a uma explicação sobre medicamentos e produtos de uso 

veterinário organizada internamente, visto haver uma maior lacuna nesta área na 

formação do farmacêutico.  

Devido a interesse pessoal e também por achar que seria relevante para o meu 

futuro profissional, decidi também participar em alguns cursos e workshops tanto por 

conta própria como com o apoio da FA. Desta forma, participei num workshop de 

utilização do Sifarma 2000, assim como nos cursos de administração de injetáveis e 

suporte básico de vida (cursos que possibilitam a administração de injetáveis por 

farmacêuticos na farmácia comunitária). Participei também nos workshops do congresso 

da Associação Nacional de Farmácias relacionados com gravidez e gestão. Durante o 

meu estágio na FA iniciei também o curso de Gestão para Farmacêuticos organizado pelo 

CaF. 
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8. Conclusão 

Esta experiência foi sem dúvida extremamente enriquecedora, tanto a nível 

profissional como a nível pessoal. Foi para mim o primeiro contacto com a atividade 

profissional farmacêutica e foi, claramente, bastante desafiante.  

Considero que este estágio foi extremamente importante para estabelecer a 

ligação entre a formação académica e a atividade profissional, e fundamental para a 

minha formação enquanto farmacêutica. 

Ao longo de todo o estágio fui tendo oportunidade de desenvolver todas as 

atividades do dia-a-dia da farmácia descritas neste relatório, ajudando-me a compreender 

a dinâmica de uma farmácia em Portugal. Não descurando nenhuma atividade, 

desempenhei funções de responsabilidade ao longo de todo o circuito do medicamento, 

da gestão de stocks e da farmácia em si, passando pelo aconselhamento farmacêutico, 

administração de injetáveis e determinação de parâmetros bioquímicos. 

Considero que o meu desempenho e aprendizagem ao longo do estágio foi ao 

encontro dos objetivos pretendidos aquando do início desta fase final de aprendizagem. 

Para concluir, posso afirmar que termino este estágio sentindo-me mais apta e preparada 

para desempenhar a profissão farmacêutica, não só a nível profissional, mas também em 

termos pessoais, éticos e deontológicos. 
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