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1. Introdução  

O estágio curricular no qual se baseia o presente relatório foi realizado em 

farmácia comunitária, farmácia de São Gonçalo em Amarante, entre 6 de Agosto e 6 

de Novembro de 2012. O presente relatório é o culminar do mestrado integrado em 

ciências farmacêuticas, na faculdade de farmácia do porto.  

O estágio é a etapa de um curso em que é possível colocar em prática, todos 

aqueles conhecimentos teóricos bem como científicos que foram adquiridos ao longo 

dos anos. Baseia-se no primeiro contato com a atividade profissional, adquirindo 

competências para o exercício da mesma. 

A farmácia comunitária é nos nossos dias um espaço importante para o utente, 

não só pela dispensa de medicamentos e aconselhamento sobre os mesmos bem 

como na prestação de serviços farmacêuticos tais como controlo de colesterol e 

pressão arterial. 

O farmacêutico tem um papel preponderante no aconselhamento farmacêutico, 

na advertência para os perigos da auto-medicação e nas tomas erradas de 

medicamentos. É um profissional de saúde com uma enorme responsabilidade e 

dedicação ao público. 

 

 

2. Organização da farmácia: Espaço físico e funcional 

 

2.1. Localização da farmácia  

A farmácia de São Gonçalo situa-se na Estrada Nacional nº15, Urbanização 

do Queimado 333, na cidade de Amarante, próxima a uma das ruas principais da 

cidade. 

 

2.2. Horário de funcionamento 

A farmácia encontra-se aberta de segunda-feira a sábado das 9h até às 

22h, estando uma vez por semana de serviço noturno.  

 

2.3. Espaço físico e funcional 

Segundo a legislação em vigor, todas as farmácias devem ter uma área útil 

total de 95 m2. Devem dispor, obrigatória e separadamente das seguintes divisões1:  

 Sala de atendimento ao público com pelo menos 50 m2; 

 Armazém com pelo menos 25 m2; 

 Laboratório com pelo menos 8 m2; 
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 Instalações sanitárias com pelo menos 5 m2; 

 Gabinete de atendimento personalizado, com pelo menos 7 m2. 

 

A farmácia de São Gonçalo encontra-se devidamente identificada e com o 

horário de funcionamento bem como o nome do diretor técnico afixado na porta 

principal. 

Toda a farmácia possui um sistema de iluminação e de ventilação adequado, 

possuindo um sistema de ar condicionado. E encontra-se devidamente assinalada a 

proibição de fumar tal como as placas identificativas dos exteriores.  

O espaço exterior é todo envidraçado sendo as montras remodeladas 

periodicamente e permitindo a visualização do interior da farmácia.  

A farmácia é constituída por duas portas de entrada: uma porta que dá acesso 

à zona principal da farmácia e outra q dá acesso ao primeiro andar da farmácia onde 

se encontra o armazém, o laboratório e consultório para as consultas de podologia e 

aconselhamento facial de cosmética.  

Na área principal da farmácia encontram-se dois balcões de atendimento, um 

principal e outro secundário, equipados cada em deles com computador, leitor ótico, 

impressora e sistema multibanco. 

Atrás do balcão principal encontram-se expostos os medicamentos de venda 

livre e os MNSRM (medicamentos não sujeitos a receita médica) que sofrem rotação 

dependendo da estação do ano e nas gavetas desse armário, medicamentos para uso 

vaginal, testes de gravidez, esparadrapos, aspirinas©, ben-uron© e paracetamol. 

Por toda a farmácia existem armários e expositores com produtos cosméticos, 

produtos naturais, adelgaçantes, puericultura e dietéticos. Os produtos 

dermocosméticos encontram-se dispostos por marcas e dentro das marcas por 

gamas, estando os produtos para uso capilar ou ação a nível deste numa estante 

separada desta. Os produtos dietéticos encontram-se armazenados também numa 

outra estante. Os produtos de puericultura também se encontram separados dos 

restantes, estando numa estante os produtos para a higiene e hidratação do bebé e 

noutra os produtos de dietética infantil, como as papas, leites em pó, chás e boiões de 

frutas.  

Os medicamentos de marca encontram-se distribuídos por ordem alfabética e 

no mesmo armário também se encontram colírios, gotas, pílulas, pomadas, ampolas e 

granulados, injetáveis cada uma das categorias distribuídas em gavetas separadas.  

Por seu lado, na parte traseira da farmácia encontram-se os medicamentos 

genéricos que se apresentam distribuídos num armário cuja parte inferior serve de 

abrigo a seringas, algodão hidrófilo; um armário onde se encontram granulados, 
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produtos veterinários, produtos de protocolo usados no controlo da diabetes, e 

medicamentos e produtos com função intestinal e um armário onde encontram 

soluções orais e pós para preparação das mesmas. Uma secretária munida de 

computador onde se dá a receção de encomendas e se realiza a preparação das 

mesmas, bem como a correção do receituário. 

Um gabinete onde se realiza a medição da pressão arterial, testes bioquímicos 

como colesterol, triglicerídeos, glicemia e ainda a realização de testes de gravidez. 

Nesse mesmo gabinete é possível recorrer ao Valormed, permitindo a promoção da 

saúde e a proteção ambiental. 

Também se encontra presente um frigorífico onde se armazenam todas as 

preparações que necessitam de temperaturas de refrigeração entre 2 e os 8ºC, como 

as vacinas, insulinas, hormonas entre outros. 

Uma área reservada para crianças também está disponível onde estas podem 

brincar enquanto os pais, familiares ou outros acompanhantes fazem as compras 

desejadas. 

No primeiro andar da farmácia encontra-se o laboratório, devidamente 

equipada onde é possível a realização de manipulados; um gabinete para consultas de 

podologia; uma zona destinada ao armazenamento dos medicamentos em grande 

número. 

Existem duas casas-de-banho, uma para utentes e outra para funcionários que 

tal como toda a área da farmácia são limpas diariamente, de forma a criar um 

ambiente agradável, acolhedor e sobretudo cumprir as normas de higiene. 

 

2.4. Recursos humanos 

Na farmácia encontra-se o Farmacêutico Diretor Técnico (Dr. Francisco 

Ribeiro), a Farmacêutica Adjunta (Dra. Ana Miguela Duarte), o técnico de farmácia 

(Fernando Martins),a técnica (Maria Alice Sousa) a técnica auxiliar de farmácia (Ana 

Patrícia Marques) e a responsável pela limpeza (Cristina Silva). 

O diretor técnico é responsável pela direção técnica da farmácia, em 

permanência e exclusividade. Este é independente da proprietária da farmácia, quer 

técnica e deontologicamente, no exercício das suas funções sem prejudicar a 

identidade entre a propriedade e a direção técnica da farmácia. O farmacêutico ou os 

farmacêuticos que substituam o diretor técnico nas suas ausências e/ ou 

impedimentos, devem ser designados pela proprietária da farmácia1.  
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3. Biblioteca e Fontes de informação 

A farmácia de São Gonçalo tal como todas as farmácias deve possuir uma 

biblioteca de informação que permita obter informação sobre indicações terapêuticas, 

contra-indicações, interações, posologia e precauções relativas à utilização do 

medicamento. O acesso à informação deve ser tanto físico como eletrónico, devendo 

essa informação estar devidamente atualizada. Como fontes de informação temos: 

 Prontuário terapêutico; 

 Farmacopeia Portuguesa (V, VI, VII, VIII e IX); 

 Simposium Terapêutico; 

 Mapa terapêutico 2007; 

 Formulário Galénico Português; 

 Índice Nacional Terapêutico; 

 Revista: Farmácia+Saúde; 

 Revista: A Família Portuguesa; 

 Manual de antibióticos antibacterianos; 

 Medicam Express 11; 

 Direito Farmacêutico Volume I e Volume II; 

 Mapa terapêutico 2004; 

 Guia Nacional de Medicamentos 2011; 

 The complete drug reference; 

 Directório Nacional de Saúde 98/99; 

 Dermofarmácia e Cosmética I e II volume; 

 Formulário Galénico Nacional I e II volume; 

 Técnica Farmacêutica e Farmácia Galénica I e II volume. 

 

 

4. Gestão de “stock” e administração 

 

4.1. Sistema informático: Winphar 5 

Na farmácia de São Gonçalo todos os computadores estão equipados com o 

Winphar 5, um software desenvolvido pela Simphar. Este sistema é uma ferramenta 

bastante importante na farmácia, para a gestão da farmácia bem como no atendimento 

do utente. Permite a execução de várias funções como transmissão e receção de 

encomendas, gestão de devoluções, vendas com atualização de stock, gestão de 

utentes, consulta de informação técnica sobre o medicamento e sobre outros produtos 

existentes na farmácia, inventário, controlo de prazos de validade, emissão de lotes de 
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receitas, gestão de psicotrópicos e estupefacientes, fecho e faturação para os diversos 

organismos de saúde. 

 

4.2. Gestão e rotação de “stocks” 

A gestão e a rotação de “stocks” são essenciais no funcionamento da farmácia. 

A gestão deve ser feita tendo em conta o “stock” atual, os prazos de validade bem 

como a capacidade de armazenamento e as necessidades dos utentes. Deve-se ter 

em atenção o equilíbrio dos “stocks” para que não ocorra um excesso dos mesmos 

nem defeito, o que pode acarretar problemas financeiros bem como problemas com os 

utentes. A rotação dos “stocks” é importante pra que haja renovação destes, devido à 

saída dos mesmos. 

 

4.3. Fornecedores 

Os fornecedores são indispensáveis a uma farmácia, uma vez que a eles cabe 

a responsabilidade das entregas de encomendas, realizadas por parte da farmácia 

para satisfazer as necessidades dos utentes, bem como de toda a comunidade. Estes 

devem ser escolhidos pelo diretor técnico, o qual se baseia em diversos critérios. Pode 

recorrer-se a: 

 Armazenistas - A escolha destes baseia-se nas condições financeiras 

propostas, ou seja nos benefícios financeiros, que incluem descontos e 

bonificações; nas formas e prazos de pagamento; na rapidez e flexibilidade nos 

serviços. As encomendas podem efetuar-se através de comunicação modem 

ou por telefone, devendo indicar-se sempre a quantidade pretendida. Os 

armazenistas a que farmácia recorre são a Cofanor e a Cooprofar; 

 Laboratórios ou representantes de marcas - Estes devem escolher-se 

quando se pretende encomendas de grandes volumes, analisando sempre os 

benefícios financeiros bem como a flexibilidade nas condições de pagamento e 

as vantagens do mesmo. 

 

 

5. Encomendas e aprovisionamento 

 

5.1. Envio de encomendas  

As encomendas na farmácia são maioritariamente realizadas através do 

sistema informático, winphar 5, mas pontualmente podem ser realizados pedidos por 

telefone quando não exista medicamento ou produto em “stock”. 
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Há encomendas que podem ser realizadas por intermédio de delegados de 

informação médica, sendo efetuadas por meio de uma nota de encomenda, na qual 

são referidos os produtos requeridos bem como as respetivas quantidades. 

 

5.2. Receção de encomendas e armazenamento 

As encomendas são entregues à farmácia em contentores apropriados para tal 

e acompanhadas de uma fatura, em duplicado, na qual se encontra a informação do 

fornecedor, descrição detalhada do produto (nome comercial, forma farmacêutica, 

dosagem e tamanho da embalagem), quantidade encomendada e enviada, preço de 

venda ao púbico (PVP), preço de custo, imposto de valor acrescentado (IVA) de cada 

produto e quando presentes, bonificações e/ou descontos realizados. 

Aquando da receção das encomendas o primeiro passo consiste em verificar 

se a fatura e outros documentos que possam estar presentes, se adequam aos 

produtos que os acompanham. A encomenda é introduzida no sistema informático 

através da leitura ótica, a partir dos códigos de barras dos produtos, ou por digitação 

manual, tendo o cuidado de previamente identificar-se o fornecedor. Os produtos que 

necessitem de armazenamento especial, como os produtos termolábeis, e os 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes apresentam prioridade relativamente 

aos restantes. 

 Estes últimos, medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, segundo o 

Decreto-Lei nº15/93 de 22 de Janeiro, estão sujeitos a legislação específica mas 

apesar de chegarem acondicionados isoladamente, a sua receção é efetuada da 

mesma forma2. Mensalmente enviam-se as saídas, trimestralmente as entradas e 

saídas e anualmente o balanço de psicotrópicos e estupefacientes para o INFARMED.  

É necessário ter-se atenção ao código do produto, ao PVP, preço de custo, 

data de validade, sem esquecer a verificação da integridade da embalagem. 

Quando o produto rececionado é novo é necessário proceder à respetiva ficha 

do produto para que este seja reconhecido pelo sistema. Existem também produtos 

que não apresentam PVP definido, sendo necessário determinar o mesmo tendo em 

atenção o preço de custo e a taxa de IVA em vigor. 

No final, antes de se terminar a receção da encomenda é necessário comparar 

com a fatura enviada pelo fornecedor, juntamente com a encomenda, o preço de 

custo, o PVP e o número de unidades, sendo que alguma incoerência deve ser 

imediatamente retificada, sendo possível finalizar a receção da encomenda.  

Os produtos estão prontos para serem colocados nos sítios corretos. Os 

espaços destinados ao armazenamento necessitam de dispositivos eletrónicos que 
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permitam a medição de temperatura e humidade. A temperatura máxima de 25ºC, 

humidade inferior a 60% e abrigo da luz solar direta e os medicamentos que 

necessitem de refrigeração, requerem temperatura entre os 2 e os 8ºC3.  

Por vezes, ocorrem divergências entre a nota de encomenda e a fatura emitida, 

devido a produtos trocados, produtos enviados em quantidade superior à requerida ou 

até produtos/embalagens danificados. 

As faturas são rubricadas pelo utilizador e arquivadas juntamente com as 

faturas já existentes. 

 

5.3. Controlo de prazos de validade 

O controlo dos prazos de validado é realizado mensalmente. Uma lista com a 

data dos produtos a expirar nos próximos meses é impressa, sendo os produtos 

recolhidos e devolvidos ao fornecedor juntamente com a guia de devolução, na qual se 

encontra sempre definido o motivo da devolução. 

 

5.4. Devoluções 

As devoluções na farmácia dão-se normalmente devido ao fim do prazo de 

validade, devido a medicamentos que são rececionados danificados ou que por vezes 

não conferem ao pedido efetuado. A devolução é feita ao fornecedor, sendo enviado o 

produto juntamento com a guia de devolução. Está é impressa em triplicado sendo que 

duas são enviadas juntamente com o produto a devolver e a terceira é arquivada na 

farmácia num dossier apropriado. Nesta guia de devolução é indicado o motivo da 

devolução. As notas de crédito são mais tarde, enviadas pelos fornecedores ou 

laboratórios à farmácia, no caso de os produtos devolvidos serem aceites pelos 

fornecedores ou laboratórios. 

 

5.5. Matérias-primas e reagentes 

Segundo o Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto a matéria-prima é 

qualquer substância, ativa ou não, independentemente da sua origem, empregue na 

produção de um medicamento, quer permaneça inalterável quer se modifique ou 

desapareça no decurso do processo4. 

Quer as matérias-primas quer os reagentes são encomendados aos 

fornecedores, os quais são enviados juntamente com os medicamentos e produtos 

encomendados. As matérias-primas que se destinem à preparação de manipulados 

são acompanhados dos respetivos boletins de análise, confirmando as especificações 
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exigidas para que possam ser utlizados na preparação dos manipulados, sendo que 

no boletim deve estar presente o número de lote e posteriormente, arquivados. 

 

 

6. Classificação dos produtos existentes na farmácia 

 

6.1. Medicamentos sujeitos a prescrição médica obrigatória 

De acordo com o Decreto-Lei 176/2006 de 30 de Agosto, os medicamentos 

sujeitos a receita médica devem preencher os seguintes requisitos4: 

 Possam constituir um risco para a saúde do doente, de forma direta ou indireta, 

mesmo se usados para o fim a que se destinam, caso a sua utilização seja 

sem vigilância médica; 

 Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando utilizados 

com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a 

que se destinam; 

 Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; 

 Destinem-se a ser administrados por via parentérica.  

 

As receitas devem obedecer a indicações, modelos ou formato aprovados por 

portaria do Ministro da Saúde. 

 

6.2. Medicamentos não sujeitos a prescrição médica obrigatória 

Segundo o Decreto-Lei 176/2006, de 30 de Agosto, os medicamentos não 

sujeitos a receita médica são todos os medicamentos que não preencham as 

condições referidas nos medicamentos sujeitos a prescrição médica obrigatória, não 

estando portanto sujeitos a receita médica4. 

Estes medicamentos não são comparticipáveis a não ser nos casos previstos 

na legislação, a qual define o regime de comparticipação do Estado no preço dos 

medicamentos. 

 

6.3. Produtos Cosméticos e dermofarmacêuticos  

Os produtos cosméticos são qualquer substância ou mistura que possa ser 

colocado em contato com as diversas partes superficiais do corpo humano, tais como 

a epiderme, sistemas piloso e capilar, lábios, unhas e órgãos genitais externos, ou 
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com os dentes e as mucosas bucais sendo utilizados com a finalidade exclusiva ou 

principal, de os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom 

estado ou de corrigir os odores corporais5. 

Estes produtos encontram-se distribuídos por toda a farmácia de forma a 

chamarem a atenção e cativarem as pessoas para a sua aquisição. Estão organizados 

por gamas dentro de cada marca. A maioria deles são usados para fins estéticos mas, 

também existem aqueles que se destinam a fins terapêuticos.  

Alguns exemplos de produtos cosméticos e dermofarmacêuticos são os 

cremes, pomadas, pastas, loções, batons, champôs, sabonetes, perfumes, dentífricos 

e colutórios, entre outros. 

 

6.4. Preparações oficinais e magistrais 

Existem medicamentos designados de manipulados que são preparados 

segundo fórmulas magistrais ou oficinais, sendo que a preparação compete às 

farmácias ou serviços farmacêuticos hospitalares, sob a responsabilidade do 

farmacêutico6.  

Os medicamentos manipulados podem ser apresentados como6: 

 Fórmula magistral – o medicamento é preparada na farmácia de oficina ou 

nos serviços farmacêuticos hospitalares. 

 Preparado oficinal – qualquer medicamento que é preparado segundo 

indicações de uma farmacopeia ou de um formulário. 

 

Estes medicamentos eram antes da era da industrialização, produzidos pelos 

farmacêuticos e posteriormente distribuídos na farmácia, mas atualmente são 

utilizados em menor escala, apenas em determinadas situações6. 

Na farmácia de São Gonçalo estes não são produzidos, mas quando 

solicitados são encaminhados para outra farmácia, sendo posteriormente entregues 

aos utentes.  

 

6.5. Medicamentos homeopáticos e produtos farmacêuticos 

homeopáticos 

Segundo o Decreto-Lei 176/2006 de 30 de Agosto, medicamento homeopático 

é aquele obtido a partir de substâncias denominadas stocks ou matérias-primas 

homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico que se encontra descrito na 

farmacopeia europeia ou, na falta desta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num 

estado membro, podendo conter vários princípios4. 
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Existem dois procedimentos para autorização destes medicamentos 4: 

 Processo de registo simplificado – para os medicamentos homeopáticos 

introduzidos no mercado sem indicações terapêuticas e sob forma 

farmacêutica e dosagem que não tenham riscos para o doente.  

 Regime idêntico ao dos restantes medicamentos de uso humano – 

medicamentos homeopáticos comercializados com indicações terapêuticas, ou 

com uma apresentação que possa apresentar riscos para o paciente, com 

ausência de prejuízo das características próprias que devem obedecer os 

ensaios tóxico-farmacológicos e clínicos.  

 

Na farmácia de São Gonçalo alguns produtos destes estão presentes, tais 

como: o xarope Stodal© e o antigripal Osciillococcinum©.  

 

6.6. Produtos dietéticos 

De acordo com o decreto-lei nº216/ 2008, de 11 de Novembro, os alimentos 

dietéticos com finalidades medicinais específicas encontram-se classificados em três 

categorias7: 

 Produtos alimentares nutricionalmente completos, que possuem uma fórmula 

dietética padrão e que quando consumidos de acordo com as instruções do 

fabricante podem constituir a única fonte alimentar para um determinado grupo 

de pessoas, ao qual se destinam; 

 Produtos alimentares nutricionalmente completos, que apresentam uma 

fórmula dietética adaptada a uma dada doença, anomalia ou situação 

sanitárias específica, os quais podem constituir a única fonte alimentar para as 

pessoas às quais se destinam, quando consumidos de acordo com as 

instruções do fabricante; 

 Produtos alimentares nutricionalmente incompletos, cuja fórmula dietética 

padrão ou fórmula dietética adaptada a uma determina a doença, anomalia ou 

situação sanitária específica, não sendo adequados a uma fonte alimentar 

única. 

 

Existem produtos dietéticos para combater as necessidades nutricionais 

específicas, como a diabetes, disfagia, úlceras de pressão e oncologia. Também 

existem produtos para as necessidades metabólicas, tais como misturas de 

aminoácidos e também substitutos proteicos. Estes são apenas alguns os produtos 

dietéticos presentes no mercado.  
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Na farmácia de São Gonçalo estão disponíveis alguns destes produtos sendo 

que alguns apenas se encontram disponíveis por encomenda.  

 

6.7. Produtos destinados a alimentação especial 

De acordo com o Decreto-Lei 74/2010, de 21 de Junho, os produtos destinados 

a alimentação especial são produtos que devido à sua composição especial ou devido 

a processos especiais de fabrico, se distinguem com exatidão dos alimentos de 

consumo corrente. Estes são adequados ao objetivo nutricional pretendido e 

comercializados com a indicação de que correspondem a esse objetivo. Esta 

alimentação especial é requerida por pessoas cujo processo de assimilação ou cujo 

metabolismo estejam perturbados, a pessoas que estejam perante condições 

fisiológicas especiais, podendo retirar benefícios especiais de uma ingestão controlada 

de substâncias presentes nos alimentos e a latentes ou crianças de pouca idade em 

perfeito estado de saúde8.  

Os produtos mais comuns na farmácia de São Gonçalo para alimentação 

especial são papas, leites, chás destinados a tratar obstipação e cólicas, anti-

regurgitantes, sem lactose, espessantes e preparados proteicos. 

 

6.8. Produtos fitoterapêuticos 

Segundo o Decreto-Lei 176/2006 de 30 de Agosto, os produtos fitoterapêuticos 

ou medicamento à base de plantas são qualquer medicamento que seja constituído 

exclusivamente como substâncias ativas, uma ou mais substâncias derivadas de 

plantas, uma ou mais preparações à base de plantas ou uma ou mais substâncias 

derivadas de plantas em associação com uma ou mais preparações à base de plantas. 

Estes produtos são dos produtos mais antigos da história e são cada vez mais 

utilizados pelo utente, para diversos fins4. 

Os chás e produtos para emagrecer são os mais comuns na farmácia de São 

Gonçalo.  

 

6.9. Produtos e medicamentos veterinários 

Segundo o Decreto-Lei nº 314/2009, o medicamento veterinário é toda a 

substância ou associação de substâncias, que apresenta propriedades curativas ou 

preventivas de doenças em animais ou dos sintomas, ou que possa ser utlizada ou 

administrada no animal, com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinários 
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ou exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir 

ou alterar funções fisiológicas9. 

De acordo com o Decreto-Lei nº 237/2009, de 15 de Setembro, produto 

veterinário é definido como uma substância ou mistura de substâncias, sem indicações 

terapêuticas ou profiláticas, com a finalidade de promover o bem-estar e estado 

higieno-sanitário, ao diagnóstico médico-veterinário e ao ambiente que rodeia os 

animais10.  

Os produtos e medicamentos veterinários mais dispensados na farmácia são 

antibióticos, contracetivos para gatas e cadelas, vacinas, desparasitantes internos 

para combater endoparasitas (comprimidos) e desparasitantes externos para combater 

ectoparasitas (coleiras, shampôs, pós ou soluções “spot on”) e vitaminas.  

O farmacêutico deve alertar o utente para o cuidado periódico dos animais, 

principalmente doméstico devido ao perigo de contato do mesmo com zoonoses. 

 

6.10. Dispositivos médicos 

De acordo com o Decreto-Lei nº 145/2009, de 17 de Junho, os dispositivos 

médicos são qualquer instrumento, aparelho, software, material, equipamento ou 

artigo utilizado isoladamente ou combinado, incluindo software do fabricante com a 

finalidade de ser utilizado especificamente para fins de diagnóstico ou terapêutico e 

que seja útil 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 suportada por esses 

meios, destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de11:  

 Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença: 

 Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão 

ou uma deficiência; 

 Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; 

 Controlo da conceção. 

 

Estes são classificados em função dos potenciais riscos devido à sua 

utilização, dos possíveis incidentes relativos às suas características e/ou 

funcionamento, duração do seu contato com o corpo humano, da possível invasão do 

corpo humano e da anatomia afetada, como11:  

 Dispositivos da classe I: baixo risco; 

 Dispositivos de classe IIa e IIb: médio risco; 

 Dispositivos de classe III: alto risco. 
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Na farmácia de São Gonçalo encontram-se vários dispositivos médicos em 

“stock”, como meias, pulsos, joelheiras elásticas, testes de gravidez, compressas 

hidrófilas esterilizadas e não esterilizadas, termómetros, frascos para colheitas 

biológicas, ligaduras, pensos medicamentosos, tensiómetros, seringas, entre outros. 

 

 

7. Dispensa de medicamentos 

 

7.1. Dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica: Prescrição 

médica e validação da mesma 

Os medicamentos sujeitos a receita médica necessitam de ser prescritos pelo 

médico, em receita, a qual é posteriormente apresentada na farmácia e resolvida pelo 

farmacêutico. 

Atualmente, a receita médica é obtida por via eletrónica, embora algumas 

receitas ainda sejas manuscritas, necessitando de apresentar menção à alínea 

excecional a), b), c) ou d) do artigo 8º da portaria nº137/201212.  

Toda a receita médica é constituída por três partes essenciais, o cabeçalho, o 

corpo e o rodapé. No cabeçalho deve encontra-se o número da receita, local de 

prescrição, nome do utente e respetiva identificação, regime do qual o utente 

beneficia, identificação e especialidade do médico prescritor. No corpo da receita, 

encontram-se os medicamentos prescritos, com a sua DCI (denominação comum 

internacional) e/ou nome comercial, dosagem, forma farmacêutica, tamanho e número 

de embalagens e comumente a posologia e identificação ótica. No rodapé, deve estar 

presente a assinatura do médico prescritor, a data da receita e a respetiva validade e a 

declaração de autorização/não autorização da dispensa de medicamentos genéricos. 

Cada receita apenas permite a prescrição de quatro embalagens no máximo, 

podendo ser os quatro medicamentos diferentes ou dois iguais, agrupados dois a dois. 

 Quando não estiver indicada a dosagem ou a dimensão da embalagem, 

dispensa-se o mínimo em comercialização12. 

A receita eletrónica pode se renovável ou não renovável. A renovável tem 

validade máxima de 6 meses após a prescrição e a não renovável tem a validade 

máxima de 30 dias seguidos após a prescrição da mesma. 

O farmacêutico deve ter o cuidado de verificar se todos os parâmetros estão 

em conformidade com o que já foi referido anteriormente, para que a receita seja 

considerada válida. 
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7.2. Dispensa de medicamentos Genéricos e Sistema de preços de 

referência 

Segundo o Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto, medicamentos 

genéricos são medicamentos que apresentam a mesma composição, quer qualitativa 

quer quantitativa, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o 

medicamento de referência tenha sido demonstrada por estudos apropriados de 

biodisponibilidade4.  

Estes medicamentos são facilmente identificados, devido à presença da sigla 

(MG) na embalagem exterior. A sua prescrição é feita pela DCI das substâncias ativas, 

dosagem e forma farmacêutica, podendo o nome do respetivo titular da AIM ou marca 

ser acrescentado pelo médico13.  

O preço deste, a ser pago pelo utente é determinado com base no valor que é 

obtido multiplicando-se a taxa de comparticipação pelo preço de referência definido 

para cada medicamento. Este valor é o máximo comparticipado pelo Estado, sendo 

que13: 

 Se o PVP for superior ao valor determinado, o utente paga a diferença entre o 

PVP e o valor comparticipado pelo SNS; 

 Se o PVP for inferior ou igual ao valor determinado, o medicamento é grátis 

para o utente. 

 

7.3. Dispensa de medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os medicamentos não sujeitos a receita médica são um grupo de 

medicamentos que podem ser dispensados sem receita médica para a prevenção, 

alívio e tratamento de sintomas ligeiros3,14.  

Este tipo de medicamentos permite a auto-medicaão por parte do utente, 

recorrendo estes em menor escala aos cuidados de saúde. No entanto, é necessário 

ter em atenção a ação terapêutica, efeitos secundários e contra-indicações os quais 

devem ser referidos por um profissional de saúde3,14.  

O farmacêutico tem um papel preponderante no contacto com o doente. É 

responsável pelo aconselhamento ao doente depois de dialogar com este e avaliar a 

situação em que se encontra. Após a avaliação do doente, o farmacêutico deve indicar 

as medidas não farmacológicas adequadas, indicação farmacêutica ou reencaminhar 

para os cuidados médicos3,14. 
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8. Dispensa de psicotrópicos e estupefacientes 

 

8.1. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

Medicamentos usados no tratamento de inúmeras doenças, tendo algumas 

elevada incidência na população. Os psicotrópicos e estupefacientes encontram-se 

associados à prática de crimes e ao consumo de drogas. Estão portanto, sobre o 

controlo das autoridades competentes em todo o mundo. A nível medicinal bem como 

terapêutico são muito úteis, logo que usados segundo as recomendações clínicas. 

Atuam a nível do sistema nervoso central, tendo impacto em todo o organismo, 

podendo atuar com depressores ou estimulantes. São úteis no tratamento de doenças 

psiquiátricas, na oncologia ou usando estes como analgésicos ou anti-tússicos. Além 

de propriedades benéficas também podem apresentar alguns riscos, podendo causar 

habituação e dependência psíquica e física15. 

Por lei, só o farmacêutico é que pode aviar um psicotrópico ou estupefaciente.  

 

8.2. Regras de aquisição e armazenamento 

Segundo o Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de Janeiro, os medicamentos 

psicotrópicos e estupefacientes encontram-se agrupadas em tabelas (Tabela 1): 

Tabela 1: Medicamentos Psicotrópicos 

 

 

Tabela I 

IA: Analgéiscos, narcóticos análogos dos 

alcaloides do ópio (acetorfina, 

benzlmorfina…) 

IB: Coca, cocaína e ecgonina 

IC: Cannabis 

 

 

Tabela II 

IIA: Substâncias alucinogénicas 

(mescalina, lisergina…) 

IIB: Anfetaminas (metanfetamina …) 

IIC: Hipnóticos barbitúricos (fenobarbital) e 

não barbitúricos (buprenorfina) 

 

 

Tabela III 

Preparações derivadas de estupefacientes 

mas que não apresentam grande risco de 

uso e abuso. 

Derivados da codeína 
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Tabela IV 

Barbitúricos (butobarbital) 

Benzodiazepinas (diazepam, 

clonazepam…) 

 

Tabela V 

Ácido lisérgico, efedrina, ergotamina, 

ergometrina…) 

 

 

Tabela VI 

Solventes (acetona, éter etílico, tolueno...) 

Fonte: Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de Janeiro 

As preparações e as substâncias que se encontram nas tabelas I e II são 

fornecidas ao público, apenas, para tratamento, segundo a apresentação de receita 

médica especial com as especificidades constantes do diploma regulamentar; as 

preparações e substancia presentes nas tabelas II e IV estão sujeitas a receita 

médica, nos termos da lei geral; as substâncias e as preparações dispostas na tabela 

IV podem ser sujeitas a receita especial2. 

Os psicotrópicos e estupefacientes são enviados pelo fornecedor 

acompanhados de duas requisições específicas do produto, sendo que as duas são 

assinadas e carimbadas pelo diretor técnico, mas uma dela é entregue ao fornecedor 

enquanto a outra requisição é arquivada na farmácia, num dossier disponibilizado 

apenas para este tipo de medicamentos. 

Todos os meses é necessário enviar ao INFARMED as saídas dos 

psicotrópicos e estupefacientes, trimestralmente as entradas e saídas e anualmente o 

balanço dos mesmos. Nas farmácias deve existir um arquivo apenas para este tipo de 

medicamentos, onde se devem encontrar os dados relativos aos balanços trimestral e 

anual, fotocópia das receitas e a requisição dos mesmos que é enviada juntamente 

com as encomendas. 

 

8.3. Regras de dispensa de psicotrópicos e estupefacientes 

As receitas eletrónicas relativas à prescrição de substâncias e preparações 

contidas nas tabelas I e II devem conter o nome do médico prescrevente bem como a 

morada, o seu número de inscrição na respetiva Ordem e, o nome, morada, sexo, 

idade, número de bilhete de identidade ou cédula pessoal do doente ou proprietário do 

anima a que se destina, não esquecendo o nome genérico ou comercial do 

medicamento, a dosagem, a quantidade global, a posologia e o tempo de tratamento, 

a data e a assinatura do médico2. Estas são constituídas por um original, sendo 
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necessário a impressão de dois talões, um será arquivado na farmácia e o outro 

enviado para o INFARMED juntamente com o original.  

A prescrição deste tipo de medicamentos está sujeita a uma série de requisitos. 

A sua prescrição não pode ser realizada conjuntamente com outros medicamentos, na 

mesma receita.É necessário uma só receita para psicotrópicos e estupefacientes. 

Aquando da dispensa do medicamento é necessário a apresentação do bilhete de 

identidade ou cartão de cidadão, por parte do adquirente. O sistema informático 

reconhecer estes medicamentos e uma tabela será automaticamente aberta, onde 

será necessário colocar os seguintes dados: nome do médico; nome, morada e código 

postal do utente; nome, morada e código postal do adquirente; número do bilhete de 

identidade; idade. 

 

 

9. Medicamentos e Produtos Manipulados 

 

9.1. Definição de Manipulados 

Medicamentos manipulados são qualquer fórmula magistral ou preparado 

oficinal, os quais são preparados e dispensados sob a responsabilidade de um 

farmacêutico6. 

 

9.2. Material de Laboratório 

Segundo a Deliberação nº1500/2004, de 7 de Dezembro, todos os laboratórios 

incorporados em farmácias devem possuir equipamento mínimo obrigatório como16:  

 Alcoolómetro; 

 Almofarizes de vidro e de porcelana; 

 Balança analítica e semi-analitica; 

 Cápsulas de porcelana; 

 Matrazes; 

 Vidros relógio; 

 Funis de vidro; 

 Papel de filtro; 

 Gobelés; 

 Espátulas metálicas e não metálicas; 

 Papel indicador pH universal; 

 Pedra para preparar pomadas; 
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 Pipetas graduadas; 

 Provetas; 

 Tamises FPVII com abertura de malha 180 lm e 350 lm, com fundo e tampa; 

 Termómetro. 

 

9.3. Regras de manipulados 

Segundo a Portaria nº 594/2004, de 2 de Junho, os manipulados (fórmulas 

magistrais ou preparados oficinais) só podem ser preparados pelo diretor técnico ou 

sob a supervisão e controlo deste. Por vezes, estes podem ser obtidos sob a 

responsabilidade do farmacêutico-adjunto. Todas as operações necessitam de ser 

realizados por pessoal que tenham a formação e a experiência adequada17.  

Existem uma série de leis que devem ser cumpridas, leis relativas à higiene do 

pessoal, tais como17:  

 Proibição de comer e fumar no local de preparação; 

 Roupa adequada a cada tipo de preparação; 

 Substituir a roupa de forma regular e sempre que necessário; 

 Afastar, de forma temporária, as pessoas com doenças ou lesões da pele ou 

que sofram de doenças transmissíveis, da preparação. 

 

A preparação dos manipulados bem como a sua rotulagem e armazenamento 

devem ser realizados em local apropriado, no interior da farmácia. Deve haver uma 

área suficiente para promover a higiene adequada, devendo estar corretamente 

ventilado e iluminado e as superfícies devem ser de fácil limpeza. Todos os 

equipamentos devem ser laváveis e desinfetáveis, e caso necessário esterilizáveis, 

sendo quem os que forem utilizados para as medidas devem corretamente calibrados 

e controlados. Os materiais e os equipamentos necessitam de se manter limpos e em 

bom estado de funcionamento, necessitando dedicar-se atenção às superfícies que 

contatem com os produtos de forma a evitar as contaminações cruzadas. 

Os documentos fazem parte do sistema de garantia da qualidade dos 

medicamentos que são preparados na farmácia. A documentação necessita de ser 

arquivados num prazo mínimo de 3 anos, como é o caso dos registos dos 

controlos e calibração dos aparelhos de medida, os boletins de análise de todas as 

matérias-primas e os registos de dados referentes às preparações realizadas 

como17:  

 Denominação do medicamento manipulado;  
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 Nome e morada do doente, caso se trate de uma fórmula magistral ou de uma 

preparação efetuada e dispensada por iniciativa do farmacêutico para um dado 

doente;  

 Nome do prescritor; 

 Número de lote que se atribuiu ao medicamento preparado;  

 Composição do medicamento, com indicação das matérias-primas e as 

respetivas quantidades usadas, bem como os números de lote;  

 Descrição do modo de preparação;  

 Registo dos resultados dos controlos que foram executados;  

 Descrição do acondicionamento;  

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

medicamento manipulado para dispensa ao doente. 

 

As matérias-primas usadas na preparação dos manipulados necessitam 

satisfazer as exigências da monografia respetiva e de ser acompanhadas pelos 

respetivos boletins de análise. O farmacêutico deve assegurar a qualidade das 

matérias-primas usadas de forma que assegure a qualidade do produto final16.  

As embalagens primárias, aquelas que estão em contato direto com o 

medicamento manipulado, devem ser compatíveis com o mesmo. Os materiais das 

embalagens devem satisfazer as exigências da Farmacopeia Portuguesa ou das 

farmacopeias dos outros Estados membros da Farmacopeia Europeia ou ainda de um 

livro de referência de reconhecido prestígio. 

Antes de iniciar a preparação do manipulado, o farmacêutico necessita de se 

certificar que todas as matéria-primas e material necessário estejam nas condições 

exigidas, sendo que a preparação deve seguir o procedimento normal, ser 

documentada e respeitar as boas práticas de manipulação. 

Após a preparação, todo o manipulado deve ser sujeito a controlo de qualidade 

de forma a garantir a qualidade do medicamento manipulado. No mínimo, deve 

realizar-se a verificação dos caracteres organoléticos e também ensaios não 

destrutivos como os referidos a seguir (Tabela 2): 

Tabela 2: Controlo de qualidade do medicamento manipulado 

Forma Farmacêutica Ensaio 

Sólida Uniformidade de massa 

Semissólida pH 

Solução não estéril Transparência, pH 
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Solução Injetável 
Partículas em suspensão, pH, fecho das 

ampolas, doseamento, esterilidade 

Fonte: Portaria nº 594/2004 de 2 de Junho 

Todo o produto semi-acabado deve satisfazer os requisitos estabelecidos na 

sua monografia e a massa ou volume finais verificados, devendo corresponder ao 

prescrito. Os resultados referentes a todas as verificações devem ser registados na 

ficha de preparação. 

A rotulagem correta da embalagem é também assegurada pelo farmacêutico e 

todo o rótulo deve indicar, explicitamente17:  

 Nome do doente; 

 Fórmula do medicamento manipulado que foi prescrita pelo médico;  

 Número do lote atribuído ao medicamento preparado;  

 Prazo de utilização do medicamento preparado;  

 Condições de conservação;  

 Instruções especiais, indispensáveis para a utilização de determinados 

medicamento (“agite antes de usar”, “uso externo” (em fundo vermelho)); 

 Via de administração;  

 Posologia;  

 Identificação da farmácia;  

 Identificação do farmacêutico diretor técnico. 

 

9.4. Regimento Geral de Preços dos Medicamentos Manipulados 

De acordo com a portaria nº 769/2004, de 1 de Julho o preço de venda ao 

público dos medicamentos manipulados por parte das farmácias de oficina é 

determinado com base no valor dos honorários da preparação, no valor das matérias-

primas e no valor dos materiais de embalagem. O preço de venda ao público dos 

medicamentos manipulados é o resultado do seguinte cálculo: (Valor dos honorários + 

Valor das matérias-primas + Valor dos materiais de embalagem) x 1,3, acrescido o 

valor do IVA à taxa em vigor18.  

 

 

10.  Auto-medicação 

A auto-medicação e a indicação farmacêutica são termos diferentes e portanto, 

é importante distingui-los. 
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A auto-medicação é quando o utente realiza um tratamento medicamentoso por 

iniciativa própria, sem intervenção médica. O farmacêutico apresenta um papel 

preponderante na recolha de informação suficiente de forma a poder avaliar o 

problema de saúde e poder aconselhar o doente acerca do medicamento solicitado 

pelo mesmo. Por vezes, os sintomas podem estar associados a uma patologia grave, 

sendo que o farmacêutico deve encaminhar o utente para o médico. Caso a patologia 

seja menor, o farmacêutico pode dispensar o medicamento mas apenas quando for 

realmente necessário, informando acerca dos benefícios do mesmo quando em uso 

racional3. 

A indicação farmacêutica é prática comum do farmacêutico, onde este é 

responsável pela seleção do medicamento não sujeito a receita médica ou tratamento 

não farmacológico com de forma a aliviar ou solucionar um problema de saúde. O 

problema de saúde referido pelo utente deve ser considerado um transtorno ou 

patologia menor, não grave, auto-limitante, de curta-duração e que não esteja 

relacionada com outras patologias. O farmacêutico deve recolha informação sobre os 

sintomas que o utente apresente, a duração dos mesmos, a presença de outros sinais 

ou sintomas associados ao mesmo problema de saúde, medicação realizada pelo 

utente e problemas de saúde já existentes. A informação recolhida pelo profissional de 

saúde é analisada pelo mesmo que vai indicar uma terapêutica que pense ser 

adequada, aconselhar outros serviços farmacêuticos ou encaminhar o utente para um 

médico3.  

Aquando da seleção do medicamento, o farmacêutico deve ter em atenção a 

seleção do princípio ativo, a dose, a duração do tratamento, a frequência de 

administração, a forma farmacêutica e a sua adequação ao utente e aos problemas de 

saúde. Ao dispensar o medicamento, há informações que necessitam de ser 

fornecidas ao utente para promover o uso correto da medicação: posologia, modo de 

administração, contra-indicações, interações, efeitos indesejáveis, precauções de 

utilização, reações adversas. No caso de não ser necessário recorrer-se a terapêutica 

medicamentosa, trata-se de transtornos menores recorre-se apenas a medidas não 

farmacológicas, tais como: alimentação saudável e exercício físico e por vezes, 

práticas de higiene adequadas. No caso de transtornos mais graves é necessário 

encaminhar o utente para o médico3.  
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11.  Outros cuidados de saúde prestados na farmácia 

 

11.1. Farmacovigilância 

A farmacovigilância é a ciência que permite detetar, avaliar, compreender e 

prevenir efeitos adversos ou qualquer problema relacionados com os fármacos. 

Permite assegurar que os medicamentos são usados de forma ao utente obter os 

melhores benefícios, minimizando os riscos o máximo possível3.  

O farmacêutico e o médico são os profissionais de saúde com um papel crucial 

na promoção da farmacovigilância. 

No caso de suspeitas de reações adversas ao medicamento (RAM), o 

farmacêutico deve comunica-las ao organismo responsável (Sistema Nacional de 

Farmacovigilância) o mais rápido possível, não devendo exceder os 15 dias após o 

acontecimento. Deve ser preenchido o formulário de notificação espontânea e enviá-lo 

à Unidade de Farmacovigilância correspondente. Este formulário pode ser obtido via 

online no site do INFARMED. 

 

11.2. Cuidados de saúde prestados na farmácia 

A farmácia, como espaço de saúde pode oferecer a determinação quer de 

parâmetros bioquímicos quer fisiológicos. Estas determinações possibilitam a medição 

de indicadores que permitem avaliar a saúde do utente e devem ser efetuadas por 

farmacêuticos habilitados. Os aparelhos utilizados devem estar perfeitamente 

calibrados e validados3. 

11.2.1. Protocolo da diabetes 

A diabetes Mellitus é uma doença que afeta um grande número de pessoas em 

todo o mundo, incluindo Portugal19.  

Surge o protocolo da diabetes, devido à colaboração entre o Ministério da 

Saúde e os diversos parceiros do setor, de forma a desenvolver e a implementar 

programas de controlo da doença19.  

De acordo com a Portaria nº 364/2010, de 23 de Junho, encontram-se 

definidos por este protocolo os preços máximos de venda o público das agulhas, 

seringas, lancetas, e das tiras testes destinadas aos doentes com diabetes, sendo 

estas últimas usadas para determinação da glicemia, cetonemia e cetonúria. A 

comparticipação por parte do Estado é cerca de 85% do PVP das tiras-teste e de 100 

do PVP das agulhas, seringas e lancetas destinadas aos utentes do SNS e dos 

subsistemas públicos19.  
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11.2.2. Parâmetros Fisiológicos 

11.2.2.1. Medição da pressão arterial 

A pressão arterial é definida como a pressão que o sangue exerce sobre as 

paredes das artérias durante a circulação, correspondendo a sístole (contração 

muscular) e diástole (relaxamento muscular)20.  

A hipertensão arterial é cada vez mais um dos problemas de saúde pública. 

Esta pode ser um dos principais riscos de AVC, doença coronária, insuficiência 

cardíaca e nefroangioesclerose. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Sociedade 

Internacional de Hipertensão considera-se hipertensão arterial quando os valores de 

pressão superiores a 140 e/ou 90 mmHg, para sistólica e diastólica, respetivamente21 

(Tabela 3). 

 

Tabela 3: Classificação da pressão arterial 

 Sistólica Diastólica 

Normal </= 120 </= 80 

Normal alta 130-139 85-89 

Hipertensão ligeira 140-159 90-99 

Hipertensão moderada 160-179 100-109 

Hipertensão grave >/= 180 >/= 110 

Fonte: http://www.infarmed.pt/prontuario/navegavalores.php?id=90 

Na farmácia de São Gonçalo para a medição da pressão arterial, recorre-se a 

um aparelho automático de braço. O utente deve estar sentado, relaxado e com o 

braço pousado, devendo descansar durante 5 minutos. Questões como fumou ou 

tomou café nos últimos 30 minutos, quais os valores que tem tido, se tem hipertensão 

e se toma medicação para a mesma devem ser realizadas. Após a medição, os 

valores obtidos devem ser registados num cartão disponibilizado pela farmácia ou num 

cartão que o doente apresente. 

11.2.2.2. Índice de Massa Corporal (IMC) 

O índice de massa corporal pode ser determinado através do peso e altura, 

usando a seguinte fórmula: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 (𝐼𝑀𝐶) =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔)

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎2 (𝑐𝑚)
 

http://www.infarmed.pt/prontuario/navegavalores.php?id=90
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Permite avaliar a quantidade de gordura presente no organismo e indicar o 

estado nutricional do utente 19 (Tabela 4).  

    Tabela 4: Valores de  IMC 

IMC  

<18  Abaixo do peso 

>18 - <25 Peso normal 

>25 – <30 Excesso de peso 

>30 – <35 Obesidade Grau I 

>35 – <40 Obesidade Grau II 

>40 Obesidade Gau III ou mórbida 

      Fonte:http://www.minsaude.pt/portal/conteudos/enciclopedia+da+saude/obesidade/ 

comosediagnosticaaobesidade.htm 

A farmácia de São Gonçalo possui à entrada da farmácia uma balança que 

permite determinar o peso e a altura, bem como o valor de IMC. 

11.3. Parâmetros Bioquímicos 

11.3.1. Medição da glicémia 

A determinação dos níveis de glucose (glicémia) é importante para detetar e 

prevenir hiperglicemia, que pode ser indicador de Diabetes Mellitus e hipoglicemia. Os 

valores de glicemia considerados normais são: 

 Valores normais em jejum - <120 mg/dL; 

 Valores normais pós-pandrial -  <160 mg/dL. 

A avaliação dos níveis de glucose é realizada por punção capilar, sendo o 

sangue colocado na tira teste que se encontra previamente inserida no aparelho 

medidor21.  

O utente deve estar sentado, o aparelho ligado e a tira teste inserida. O 

farmacêutico efetua a picada no bordo lateral do dedo com o auxílio de uma lanceta. 

Por capilaridade o sangue entra na tira teste e o valor de glicemia é apresentado no 

visor do aparelho utilizado. O farmacêutico deve registar os valores obtidos num cartão 

disponibilizado pela farmácia ou no cartão que o utente apresente22.  

11.3.2. Medição do colesterol total 

O colesterol bem como os triglicerídeos são lípidos com origem endógena e 

exógena que possuem ação metabólica e estrutural21. 

http://www.minsaude.pt/portal/conteudos/enciclopedia+da+saude/obesidade/%20comosediagnosticaaobesidade.htm
http://www.minsaude.pt/portal/conteudos/enciclopedia+da+saude/obesidade/%20comosediagnosticaaobesidade.htm
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O colesterol subdivide-se em LDL e HDL. O LDL (low density lipoproteins) 

também conhecido como “mau colesterol”, acumula-se nas paredes nas artérias; o 

HDL (high density lipoproteins) também designado de “bom colesterol” mobiliza o 

colesterol dos tecidos periféricos para o fígado21.  

Este deve ser controlado regularmente para a prevenção de doenças 

cardiovasculares. A medição é efetuada por punção capilar, usando um aparelho que 

indica a concentração por leitura de absorvência. O utente deve encontrar-se em 

jejum. 

Os valores de colesterol considerados normais são: 

 Colestrol total - < 190 mg/dL; 

 Colesterol LDL - <115 mg/dL; 

 Colesterol HDL - Homens >40 mg/dL; 

                            Mulheres >46 mg/dL. 

11.3.3. Medição dos triglicerídeos 

Os triglicerídeos quando em elevadas concentrações podem estar associados 

a diversas patologias como doenças cardiovasculares, diabetes, pancreatites e 

síndroma nefrótico22.  

Os valores devem ser determinados com o utente em jejum de 12 horas. 

Os valores de triglicerídeos normais são: <150 mg/dL. 

O utente deve estar em jejum e sentado devendo ser sujeito a punção capilar 

no bordo de um dos dedos. O sangue é colocado em contato com uma tira teste 

especificar para triglicerídeos que será colocado no aparelho de medição, depois de 

este ter sido especificado para triglicerídeos, uma vez que também permite a leitura do 

colesterol total. O valor deve ser registado num cartão disponibilizado pela farmácia ou 

num cartão apresentado pelo utente. 

11.3.4. Teste de gravidez 

Para diagnosticar uma gravidez é comum determinar-se a dosagem da 

gonadotrofina coriónica humana (hCG). Esta pode ser detetada no sangue e também 

na urina24.  

Na farmácia os testes de gravidez são realizados usando como amostra a 

urina. Estes consistem numa tira de nitrocelulose, um poço onde coloca a amostra, a 

janela de controlo e resultado. Coloca-se a amostra (urina) no poço do teste, a qual vai 

migrar ao longo da tira reativa até encontrar o anticorpo anti-hCG. No caso de a 

hormona hCG estar presente, esta reage com os anticorpos formando um complexo 
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anticorpo-antigénio, aparecendo uma linha colorida na janela do controlo e do 

resultado, sendo o resultado positivo. No caso de a hormona não estar presente ou 

estar em quantidades residuais apenas aparece uma linha colorida na janela do 

controlo, sendo o resultado negativo23.  

É um teste bastante simples, fiável e rápido. 

 

11.4. VALORMED 

A VALORMED é uma sociedade responsável 

pela gestão de resíduos quer de embalagens quer de 

medicamentos fora de uso25.  

Esta foi licenciada pelos Ministérios do Ambiente 

e da Economia para a gestão do Sistema Integrado de 

Gestão de Resíduos de Embalagens de Medicamentos 

(SIGREM)25.  

 A recolha destes resíduos é feita em 

contentores que estão devidamente identificados e 

invioláveis. Estes resíduos são sujeitos a um processo 

de triagem, sendo posteriormente, encaminhado para a 

reciclagem as embalagens que possam ser sujeitos a 

este tratamento25 (Figura 1).  

Quando os contentores VALORMED se encontram completamente cheios 

procede-se ao seu fecho e ao preenchimento da ficha que os acompanha, indicando o 

peso do contentor, código identificativo da farmácia e assinatura do responsável.  

O farmacêutico tem um papel fundamental ao elucidar as pessoas para a 

importância deste ato, incentivando a adesão à mesma. 

 

11.5. Recolha de radiografias usadas 

A AMI recolhe, anualmente, radiografias que recicla de fora a obter uma dupla 

boa ação. Uma das boas ações é ajudar aqueles que mais precisam com o dinheiro 

obtido com a prata recolhida das radiografias e a outra é reciclar material que pode ser 

poluente quando atirado para o lixo26. 

A farmácia de São Gonçalo colabora então com a AMI, no programa de recolha 

de radiografias usadas (Figura 2). 

Fig. 1 – Contentor VALORMED 
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12.  Contabilidade e gestão na farmácia 

 

12.1. Processamento de receituário e faturação 

O processamento de receituário inicia-se logo no balcão após a dispensa do 

medicamento. As receitas devem ser verificadas com muita atenção. Todos os dias, o 

receituário deve ser organizado por entidades/lotes/receitas ordenados, devendo 

proceder-se à sua verificação técnica (medicamentos, forma farmacêutica, 

quantidades, e dosagens) que deve estar de acordo com a prescrição. Os aspetos 

administrativos também devem ser verificados (carimbo da farmácia, assinatura do 

farmacêutico, assinatura do utente, assinatura do médico, organismo e vinhetas). As 

receitas que necessitem de ser corrigidas devem ser separadas e identificadas para 

que se proceda à sua correção. As receitas que estejam corretas são datadas e 

rubricadas. Estas são agrupadas em lotes de 30 obrigatoriamente com exceção do 

último lote que pode conter um número inferior, e acompanhadas do Verbete de 

Identificação do lote, sendo cada conjunto também acompanhado pela Relação 

Resumo de Lotes27.  

O fecho dos lotes é realizado no último dia do mês e o envio do receituário 

deve ser feito até ao dia 10 do mês seguinte. Os lotes de receituário pertencentes ao 

Sistema Nacional de Saúde são enviados para a Administração Regional de Saúde Do 

norte (ARS), sendo acompanhados do Verbete de identificação e pelos duplicados 

relação resumo de lotes e faturação mensal. As receitas que pertençam a outras 

entidades, que não o SNS são enviadas às respetivas entidades, mensalmente. 

Até ao dia 5 de cada mês existe um serviço de recolha de documentação de 

faturação grátis, sendo que do dia 6 ao dia 10 de cada mês, a farmácia necessita de 

solicitar o serviço de recolha e suportar os custos27.  

Fig. 2 - Campanha recolha de 

radiografias usadas pela AMI 
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As receitas que sejam devolvidas, ou seja que não estejam de acordo com o 

exigido são acompanhadas de um documento que descreve o motivo da devolução. 

Estas necessitam ser novamente retificadas e refaturadas e enviadas no mês 

seguinte. 

 

12.2. Estudo da incidência do receituário 

Na farmácia de São Gonçalo, tal como na maioria existe uma maior incidência 

de determinadas entidades de comparticipação relativamente a outras. Dentro das 

mais frequentes encontra-se o 01 (SNS), o 48 (regime de pensionistas) e o 02 (ADSE). 

As entidades com menor incidência são 46 (Migrantes), 18 (SAD/PSP). 

 

13.  Relacionamento com entidades e utentes 

 

13.1. Interação com o médico e outros profissionais de saúde 

O farmacêutico deve manter uma boa relação com os médicos e com os 

restantes profissionais de saúde, uma vez que todos são promotores de saúde à 

comunidade. O médico tem como principal função, o diagnóstico da patologia, 

enquanto que o farmacêutico é o responsável pela dispensa do medicamento. A 

interação entre ambos é indispensável para a manutenção da saúde e do bem-estar 

da população. 

 

13.2. Interação com o utente 

A farmácia apresenta um papel importantíssimo na promoção da saúde. É um 

espaço onde o farmacêutico se relaciona com o utente, transmitindo a informação 

necessário sofre o medicamento. O utente pode ser incentivado a fazer as entregas 

dos medicamentos fora do prazo de validade ou fora de uso na farmácia. 

 

13.3. Aspetos de comunicação e imagem 

O farmacêutico deve comunicar com o utente de forma clara, simples, objetiva, 

adaptada ao seu nível sócio-cultural de forma a que a informação seja facilmente 

entendida pelo mesmo. Deve sempre demonstrar-se confiança, tolerância e interesse 

pelo utente. A informação pode ser transmitida de forma verbal e de forma escrita. É 

comum efetuar-se o registo da posologia na embalagem do respetivo medicamento, tal 

como é comum dialogar com o utente alertando-o para a posologia e modo de 
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administração, interações, reações adversas, contra-indicações, precauções de 

utilização, devendo respeitar a sua capacidade de decisão. 

A imagem transmitida deve ser cuidada e frontal. Deve-se transmitir uma 

postura correta que permita transparecer a maior disponibilidade, e para comunicar 

com o utente e saber interpretar e responder aos seus pedidos. 

 

 

14.  Qualidade 

 

14.1. Boas práticas da farmácia 

As boas práticas farmacêuticas para farmácia comunitária também designadas 

BPF, são um documento dinâmico que está em constante atualização. 

A farmácia comunitária apresenta como maior objetivo a cedência de 

medicamentos de forma a minimizar os riscos relativos ao uso dos medicamentos. 

Assim, permite avaliar os resultados clínicos dos medicamentos, reduzindo a morbi-

mortalidade associada a estes3. 

Por seu lado, o farmacêutico comunitário contribui para a diminuição da morbi-

mortalidade associada aos medicamentos, que contribuem para melhorar a qualidade 

de vida da população3.  

Segundo estas boas práticas farmacêuticas é necessária a existência de um 

corpo farmacêutico com aptidões para tal, sistemas informáticos que permitam gerir a 

informação dos doentes e a existência de fontes de informação avançada sobre 

medicamentos3.  

As boas práticas farmacêuticas para farmácia comunitária envolvem as normas 

gerais sobre3:  

 Instalações e equipamentos; 

 Farmacêutico e pessoal de apoio; 

 Medicamento e outros produtos de saúde; 

 Cedência de medicamentos; 

 Indicação farmacêutica; 

 Manipulação de medicamentos; 

 Educação para a saúde; 

 Seguimento farmacoterapêutico; 

 Uso racional do medicamento; 

 Farmacovigilância; 

 Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos; 



Relatório de estágio em farmácia comunitária      
 

Catarina Mariana de Freitas Pinto Página 30 
 

 Administração de medicamentos; 

 Avaliação da qualidade dos serviços farmacêuticos. 

 

 

15.  Conclusão 

O estágio em farmácia comunitária é uma etapa fundamental para um futuro 

farmacêutico. A interação com o utente, com o medicamento e com outros cuidados 

de saúde contribui em larga escala para a preparação do estagiário.  

Esta etapa permite ao estagiário pôr em prática tudo aquilo que aprendeu ao 

longo dos anos, no mestrado integrado em ciências farmacêuticas, permitindo adquirir 

conhecimento prático.  

O meu estágio na farmácia de São Gonçalo foi partilhado com profissionais que 

me acolheram e me ajudaram em tudo aquilo que precisei ao longo dos três meses em 

que lá estive. Foram três meses de muita dedicação e em que pude colocar em prática 

muita da informação teórica que me foi transmitida ao longo do curso. A interação com 

os utentes ajudou-se imenso a conhecer as suas necessidades e fragilidades e um 

conhecimento mais alargado sobre os medicamentos e as suas ações. Foi uma 

experiência muito enriquecedora a todos os níveis, nomeadamente o pessoal e o 

profissional e a qual vou recordar com muito apreço. 
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ANEXO I: FORMAÇÔES COMPLEMENTARES 

 

o Formação Cooprofar: Nutrição no idoso, em parceria com a Fundação 

Portuguesa de Cardiologia, com lugar no auditório da Cooprofar em Gondomar, 

no dia 16 de Outubro de 2012. 

 

o Formação Cooprofar: Queda de cabelo, com lugar no auditório da Cooprofar 

em Gondomar, no dia 23 de Outubro de 2012. 

 

o Formação Pharma Nord: Suplementos Alimentares, com lugar no Hotel 

Holliday Inn em Vila Nova de Gaia, no dia 25 de Outubro de 2012. 
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ANEXO II: Requisição de Substâncias e suas Preparações 
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ANEXO III: Receita Eletrónica Não Renovável  
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ANEXO IV: Receita Eletrónica Renovável - REFORMADO 
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ANEXO V: Receita Manual - ADSE 
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ANEXO VI: Receita Eletrónica Renovável – EDP SÁVIDA - SNS 
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ANEXO VII: Receita Eletrónica Renovável- MIGRANTE 
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Anexo VIII: Guia de devolução 

 

o Cofanor 

 

 

 

 

o Cooprofar 

 

 

 


