
 
 

 

 

 
 
 

 

 

Relatório de Estágio em 
Farmácia Comunitária 

 

Faculdade de Farmácia da 
Universidade do Porto 
 
Ana Patrícia Carvalho Macedo 
Aluna nº 080601074 
 

[RELATÓRIO DE ESTÁGIO – 

FARMÁCIA MEDEIROS] 

 

Estágio curricular realizado no período de 13 de Maio a 13 de Agosto 

 

Farmácia Medeiros – Praça 5 de Outubro, nº 82, 4730-731 Vila Verde, Braga 



 
 

 

 

 
  



 

 

ii 

 

 
Estágio curricular realizado na Farmácia Medeiros, Vila Verde, durante o 

período de 13 de maio a 13 de agosto de 2013. 

 

 
 
 
 
 
--------------------------------------------------- 
 
O Diretor-técnico: Dr. António Julião Santos Silva  
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------- 
 
A estagiária 

 

  



 

 

iii 

 

Relatório de estágio 

Declaração de Integridade 

 

 

Eu, _______________________________________________, abaixo assinado, nº 

__________, estudante do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade 

de Farmácia da Universidade do Porto, declaro ter atuado com absoluta integridade na 

elaboração desta monografia / relatório de estágio. 

Nesse sentido, confirmo que NÃO incorri em plágio (ato pelo qual um indivíduo, mesmo por 

omissão, assume a autoria de um determinado trabalho intelectual ou partes dele). Mais 

declaro que todas as frases que retirei de trabalhos anteriores pertencentes a outros 

autores foram referenciadas ou redigidas com novas palavras, tendo neste caso colocado a 

citação da fonte bibliográfica. 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, ____ de __________________ de 

______ 

 

Assinatura: ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

iv 

 

Agradecimentos 
 
 
 
 

Agradeço a todos os funcionários da Farmácia Medeiros por me terem ensinado 

que, na Farmácia de Oficina, o saber e a experiência de muitos anos de trabalho podem 

ser usados para chegar mais perto dos utentes e melhorar a sua saúde em várias 

vertentes. Não se trata apenas de um local de dispensa de medicamentos. Ouvir, respeitar 

e aconselhar ganham aqui mais importância. Graças a estas pessoas cresci a nível 

profissional e pessoal, sentindo-me agora mais capaz para exercer a profissão de 

Farmacêutico Comunitário.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

v 

 

Índice 

 

 

1. Introdução          7 

          

2. Organização do Espaço Físico e Funcional da Farmácia   7 

2.1. Caraterização da Farmácia e dos seus Aspetos Legais   9 

2.2. Recursos Humanos e Relações de Trabalho     9 

2.3. Relações de Trabalho        10 

 

3. Biblioteca e Fontes de Informação      10 

 

4. Gestão de stock         12 

4.1. Fornecedores         12 

4.2. Normas Legais e Critérios de Aquisição     12 

4.3. Rotação de Stock e Ponto de Encomenda     12 

 

5. Encomendas e aprovisionamento       13 

5.1. Efetuar, Rececionar e Conferir Encomendas     13 

5.2. Marcação de Preços        14 

5.3. Armazenamento         14 

5.4. Prazos de Validade e Devoluções      15 

5.5. Conservação de Matérias-Primas e Reagentes    15 

5.6. Compra, Venda e Exposição       16 

 

6. Classificação dos produtos existentes na farmácia    16 

6.1. Medicamentos Sujeitos a Prescrição Médica Obrigatória   16 

6.2. Medicamentos Não Sujeitos a Prescrição Médica Obrigatória (MNSRM) 18 

6.3. Produtos Cosméticos e Dermofarmacêuticos     18 

6.4. Preparações Oficinais e Magistrais      19 

6.5. Preparações Homeopáticas       19 

6.6. Produtos Dietéticos e para Alimentação Especial    19 

6.7. Produtos Fitoterapêuticos       20 

6.8. Produtos e Medicamentos de Uso Veterinário     20 

6.9. Dispositivos Médicos        21 

 

7. Dispensa de medicamentos       21 

7.1. Prescrição Médica e sua Validação      21 

7.2. Interpretação Farmacêutica e Informação no Momento da Dispensa  23 

7.3. Medicamentos Genéricos, Sistema de Preços de Referência   23 

7.4. Dispensa de MNSRM e de Outros Produtos de Saúde    24 



 

 

vi 

 

7.5. Medicamentos Comparticipados      25 

 

8. Dispensa de psicotrópicos e ou estupefacientes    25 

8.1. Classificação         25 

8.2. Regras de Aquisição e de Dispensa      26 

8.3. Ligação ao INFARMED e elaboração de Mapas de Controlo   27 

 

9. Medicamentos e produtos manipulados      27 

9.1. Definição de Manipulados       27 

9.2. Material de Laboratório        28 

9.3. Regras de Manipulação        29 

9.4. Regime Geral de Preços dos Medicamentos Manipulados   30 

 

10. Automedicação         30 

 

11. Outros Cuidados de Saúde Prestados na Farmácia    31 

11.1 Programas de Educação para a Saúde      32 

11.2. Determinação de Parâmetros Fisiológicos e Bioquímicos   32 

11.3. Outros Serviços Farmacêuticos       34 

11.4. Farmacovigilância         35 

 

12. Contabilidade e gestão na farmácia      35 

12.1. Processamento do Receituário, Faturação e Fiscalidade   35 

12.2. Sistema Informático        36 

  

13. Conclusão          37 

 

14. Bibliografia          39 

 

Anexos           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7 

 

1. Introdução 

 

O estágio curricular em farmácia comunitária, como percurso final do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas, tem como objetivo fazer a transição do meio 

académico para o mundo profissional. Assim, os conhecimentos teóricos, técnicos e 

científicos adquiridos ao longo do curso devem agora ser aplicados e consolidados com o 

exercício da atividade farmacêutica. Esta última fase de formação garante a iniciação nos 

aspetos práticos da profissão e a aplicação das competências técnicas e exigências 

deontológicas, assegurando a aptidão necessária à prática da profissão. Só deste modo é 

possível adquirir conhecimentos em áreas não abordadas durante o curso, tais como a 

gestão de stocks ou o funcionamento do sistema nacional de saúde e os regimes de 

comparticipação.  

A primeira e principal responsabilidade do farmacêutico é preservar a saúde e o 

bem-estar do doente e da pessoa humana em geral, devendo esta estar à frente dos seus 

interesses pessoais ou comerciais e promover o direito das pessoas ao acesso a um 

tratamento com qualidade, eficácia e segurança [1]. O cenário de crise económica em que 

se encontra o País está a comprometer a sustentabilidade das farmácias como empresas 

que são de serviço à sociedade. Neste sentido, torna-se fundamental a atitude profissional 

e a conduta baseada em princípios éticos, para que se conserve a confiança dos utentes 

na figura do Farmacêutico.  

 

 

2. Organização do Espaço Físico e Funcional da Farmácia 

 

2.1. Caraterização da Farmácia e dos seus Aspetos Legais 

A Farmácia Medeiros localiza-se na Praça 5 de Outubro, nº 78, Vila Verde, distrito 

de Braga, estando perto do Hospital de Vila Verde e do Centro de Saúde, o que facilita a 

recorrência dos utentes desses serviços a esta farmácia. Trata-se de uma das farmácias 

mais antigas de Braga, com dezenas de anos, tendo sido remodelada recentemente.  

Nos termos previstos pela lei [2], as farmácias têm de cumprir com uma série de 

características físicas legais. Esta farmácia faz parte de um edifício habitacional, ocupando 

toda a área do rés-do-chão. Possui uma porta principal, um postigo de atendimento 

noturno, e duas montras, as quais vão sendo remodeladas consoante os produtos de 

venda livre de maior procura e a época sazonal. O acesso pedonal está apto para qualquer 

pessoa com algum tipo de incapacidade. Possui no exterior um letreiro com a designação 
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“farmácia” e o símbolo exclusivo das farmácias, a “cruz verde” que emite luz intermitente 

nos dias de serviço. Na porta encontra-se afixado o nome do diretor técnico, o horário de 

funcionamento e a informação relativa às farmácias em regime de serviço permanente e 

respetivos contactos, e, ainda, as datas das consultas externas de osteopatia, podologia e 

nutrição que decorrem semanalmente no interior da farmácia. 

A farmácia funciona todos os dias das 8:30 às 24 horas, ininterruptamente, faz 

serviço noturno de três em três dias, e está aberta um domingo por mês. 

Devido ao longo tempo de existência desta farmácia e da sua localização, os 

utentes são maioritariamente idosos de baixo nível de instrução e com forte ligação ao 

meio rural. A relação destes utentes com os farmacêuticos é muitas vezes de amizade e 

grande confiança, sendo que famílias inteiras acabam por se fidelizar à farmácia. Em 

Agosto é notória a afluência de emigrantes. 

O espaço interior da farmácia está dividido em cinco zonas principais apresentadas 

em seguida, cumpre-se, no geral, com o disposto nas Boas Práticas de Farmácia, emitido 

em 2009 pela Ordem dos Farmacêuticos [3]. 

Zona de atendimento ao público: 

Possui um balcão de atendimento contínuo com quatro computadores de 

atendimento, com as respetivas caixas e impressoras de receitas e talões. Na área por 

detrás do balcão, distribuídos em prateleiras e gavetas, encontram-se os produtos não 

sujeitos a receita médica (MNSRM, como os medicamentos destinados às perturbações do 

trato gastrointestinal, produtos para tratamento e prevenção de gripes, constipações e 

tosse, e antitabágicos) e os medicamentos de uso veterinário. Esta posição permite algum 

controlo sobre a sua dispensa. Os produtos aqui colocados podem variar consoante as 

épocas de maior procura e a sazonalidade. A restante área é de livre acesso aos utentes e 

aqui se encontram os produtos de dermocosmética para homem e mulher, dispostos em 

prateleiras ou expositores, organizados por laboratórios e marcas. Há uma zona de 

pediatria onde estão os produtos de nutrição infantil, utensílios para a amamentação, 

acessórios infantis e várias linhas de cuidado de limpeza e hidratação do bebé. À entrada 

da farmácia há uma balança eletrónica e uma pequena zona de lazer infantil.  

Armazém: 

Aqui os medicamentos sujeitos a receita médica estão dispostos em estantes por 

ordem alfabética e segundo a forma farmacêutica: 

 Antibióticos em pó para dispersão oral (sujeitos à dispersão em água destilada 

antes da dispensa) 

 Comprimidos e cápsulas 

 Xaropes, suspensões e soluções orais, granulados e ampolas bebíveis 

 Supositórios, medicamentos de uso ginecológico e sistemas transdérmicos. 
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 Soluções cutâneas e produtos de aplicação tópica 

 Pomadas, cremes e géis, injetáveis, inaladores 

 Medicamentos para uso oftálmico, auricular e nasal 

 Outros produtos 

Há ainda um frigorífico para armazenar os medicamentos que requerem 

conservação no frio, como as insulinas. Esta organização permite a rápida identificação 

das diferentes dosagens, número de unidades, e laboratórios, evitando erros na dispensa. 

Ainda nesta zona, a farmácia dispõe de uma mesa grande com o computador 

central, o qual permite a requisição e receção das encomendas, a impressão dos códigos 

de barras, a regularização dos stocks e das devoluções, entre outras possíveis operações.  

Laboratório: 

Aqui estão presentes os equipamentos mínimos obrigatórios para a elaboração de 

manipulados: bancada, lavatório, exaustor, armários para armazenamento das matérias-

primas e do material de laboratório como a pedra mármore para elaboração de 

pomadas/cremes, espátulas, goblés, matrazes, entre outro material de vidro [4]. É também 

neste laboratório que se realizam os testes fisiológicos e bioquímicos como a medição da 

tensão arterial, do colesterol e glicemia capilares. 

Escritório: 

Este é o local destinado à resolução de assuntos ligados à gestão e ao 

funcionamento da farmácia, onde estão as faturas dos produtos encomendados, e onde se 

realiza a análise contabilística. Aqui também se encontra uma cama onde os funcionários 

em serviço noturno podem descansar. 

Instalações Sanitárias: 

A farmácia dispõe de uma casa de banho, ao dispor de funcionários e utentes, e de 

um quarto de vestir.  

 

2.2. Recursos Humanos  

Ao diretor técnico, Dr. António Julião Santos Silva, compete: 

 Assumir a responsabilidade pelos atos farmacêuticos praticados na farmácia;  

 Garantir a prestação de esclarecimentos aos utentes sobre o modo de utilização 

dos medicamentos;  

 Promover o uso racional do medicamento;  

 Assegurar que os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) só são 

dispensados aos utentes que não apresentem receita em casos de força maior, 

devidamente justificados;  

 Garantir que os produtos são fornecidos em bom estado de conservação;  
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 Garantir que a higiene e segurança da farmácia e do pessoal que nela trabalha;  

 Assegurar que a farmácia dispõe de um stock de medicamentos suficiente;  

 Verificar o cumprimento das regras deontológicas da atividade farmacêutica;  

 Assegurar o cumprimento dos princípios e deveres previstos na legislação 

reguladora da atividade farmacêutica.  

Os farmacêuticos, Dr.ª Maria Glória Silva e Dr.ª Marta Ferreira, têm as seguintes 

funções: 

 Atender ao público e realizar de testes e medições; 

 Elaborar as Montras 

 Planear e elaborar de atividades de rastreio; 

 Efetuar encomendas, mantendo o stock desejado dos produtos e evitando faltas; 

 Verificar as receitas, corrigir os lotes e enviar mensalmente à A.R.S. e A.N.F.; 

 Preparar manipulados 

 Conferir, dar entrada e acondicionar no local apropriado as encomendas; 

 Prestar serviços farmacêuticos. 

Os técnicos, Ana Catarina Rodrigues, Francisco Costa, Manuel Martinho Faria e 

Carlos Eduardo Trigo realizam: 

 Atendimento ao público; 

 Testes e medições; 

 Controlo mensal dos prazos de validade e envio para o ValorMed dos produtos a 

recolher; 

 Preparação de manipulados; 

 Verificação, entrada e acondicionamento em local apropriado das encomendas; 

 Reposição de cosméticos e MNSRM em falta na zona de atendimento; 

 Prestação de cuidados ao utente. [2] 

A Farmácia conta ainda com uma auxiliar de limpeza. 

 

2.3. Relações de Trabalho 

Nesta farmácia, os funcionários com mais anos de trabalho acolhem e orientam os 

recém-chegados nas suas atividades, demonstrando compreensão perante a inexperiência 

e vontade de ensinar. Deste modo, foi-me possível aprender mais depressa e tive sempre 

a oportunidade de colocar questões a qualquer um deles. O ambiente de trabalho é, 

portanto, de companheirismo e interajuda, sendo a atitude profissional mantida acima de 

tudo. Os utentes são ouvidos e respeitados no ato da prestação de cuidados.  
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3. Biblioteca e Fontes de Informação 

 

A biblioteca da farmácia é continuamente atualizada e organizada. No momento da 

dispensa, o farmacêutico dispõe de acesso físico ou eletrónico que contenham informação 

sobre indicações, contraindicações, interações, posologia e precauções com a utilização 

com medicamento.  

Documentação Obrigatória numa Farmácia de Oficina inclui [5]:  

 Farmacopeia Portuguesa VIII (FP VIII) e seus suplementos (que, segundo as BPF, 

fazem parte dos equipamentos que devem estar presentes numa farmácia 

comunitária [6]). 

Formulário Galénico Português (FGP); no entanto, para a ANF, apesar de deste 

documento ser historicamente relevante, já não reflete a realidade dado que a sua última 

edição é de 1969. Posto isto, o Infarmed definiu como obrigatórios a Farmacopeia 

Portuguesa e o Prontuário Terapêutico. 

As Boas Praticas de Farmácia (BPF) consideram como fontes de acesso obrigatório 

no momento da cedência de medicamentos: o Prontuário Terapêutico e o Resumo das 

Características dos Medicamentos (RCM), e como biblioteca complementar recomenda: 

Martindale, British National Formulary e Epocrates online [6]. 

 

 
 

4. Gestão de Stock 

 

4.1. Fornecedores 

Na escolha dos fornecedores quase sempre se opta por aqueles que oferecem 

melhores condições de pagamento, maior rapidez de entregas, melhores serviços, menor 

número de faltas de produtos e maior facilidade na devolução e resolução dos prazos de 

validade. Para garantir o bom funcionamento diário da farmácia, esta conta com mais que 

um fornecedor, evitam-se assim situações de rutura de stock e a insatisfação de utentes. 

A Farmácia Medeiros recebe, em média, 5 encomendas diárias, procedentes de 

vários fornecedores, dos quais se destacam os 4 distribuidores grossistas: Botelho & 

Rodrigues, OCP Portugal, A.Sousa & Cª Lda. e Cooprofar. As encomendas são efetuadas 

na sua maioria através do sistema informático, mas também se recorre aos pedidos por 

telefone. Podem ainda ser diretamente pedidos aos laboratórios produtos específicos, ou 

em grande quantidade, ou ainda de forma a usufruir de promoções (MNSRM) - 

dermocosméticos, produtos de puericultura ou sazonais. A farmácia beneficia 

economicamente desde que a compra seja bem programada e esteja de acordo com a sua 

realidade. 
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4.2. Normas Legais e Critérios de Aquisição 

Como em qualquer negócio, é fundamental que o farmacêutico saiba comprar para 

poder dispensar. Para se determinar o stock mínimo e o stock máximo dos produtos é 

necessário efetuar uma gestão de exigências, isto é, ter noção do perfil dos utentes (idade, 

poder de compra e preferências pessoais); dos hábitos de prescrição dos médicos, da 

localização e perfil epidemiológico da farmácia, da época do ano (sazonais: antigripais, 

protetores solares), do período do mês (pela disponibilidade financeira dos utentes), dos 

produtos mais publicitados, da média mensal de vendas e da rotatividade habitual dos 

produtos, dos produtos novos e campanhas favoráveis com bonificações, da 

disponibilidade financeira da farmácia e da área de armazenamento.  

 

4.3. Rotação de Stock e Ponto de Encomenda 

Os stocks devem ser mais ou menos elevados de acordo com o histórico do 

produto. O stock ideal não é excessivo (o que obrigaria a grande esforço financeiro), nem 

diminuto (não cobriria as necessidades).  

A informatização da farmácia, atualmente obrigatória, é fundamental para a boa gestão 

de stocks, já que permite programar um stock mínimo e máximo, em função do seu fluxo 

de venda, rentabilizando o espaço de armazenamento e evitando ruturas de stock ou 

grandes empates de capital. O sistema fornece muitas outras informações como os índices 

de rotatividade, preço de custo, preço de venda e distribuidor. Quando se vende um 

produto, o stock é atualizado automaticamente, e quando se atinge o seu stock mínimo o 

produto é lançado numa proposta de encomenda com a quantidade necessária a pedir 

para se atingir o stock máximo. Esta encomenda gerada automaticamente, pode ser depois 

alterada e revista, sendo possível selecionar um armazenista ao qual se vai encomendar, 

via modem, esse produto em falta. Em caso de falta do medicamento ou produto solicitado 

pelo utente, pode fazer-se a encomenda por telefone, para que chegue o mais rapidamente 

possível à farmácia. 

 

 

5. Encomendas e aprovisionamento 

 

5.1. Efetuar, Rececionar e Conferir Encomendas 

As encomendas são efetuadas todos os dias às mesmas horas, quando enviadas 

via modem, ou a qualquer momento por telefone, chegando depois à farmácia em horários 

mais ou menos constantes. Assim podemos saber a que fornecedor se deve efetuar uma 

encomenda em cada momento para que esta chegue o mais rapidamente possível. Ao 
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fazer-se uma encomenda é importante ter em conta as condições comerciais que cada 

empresa oferece – preço de custo à farmácia, descontos (no caso da encomenda ser 

grande), formas facilitadas de pagamento, bonificações e promoções. Só é possível 

usufruir de promoções se a encomenda for negociada diretamente com as indústrias, já 

que os distribuidores grossistas não têm acesso a estas. Estas promoções são vantajosas 

quando, por exemplo, os produtos vêm em kits que oferecem um brinde ou um produto na 

compra de outro. 

As encomendas chegam acondicionadas em contentores selados que variam 

consoante o fornecedor, e que podem estar adaptados com placas isolantes e 

acumuladoras para o transporte de produtos no frio. Junto vêm sempre as faturas em 

duplicado, nas quais vêm mencionados os seguintes dados: número de fatura, data e hora 

da encomenda, identificação do cliente (nome, NIF e morada), identificação do fornecedor, 

discriminação dos produtos (nome comercial, forma farmacêutica, dosagem e número de 

unidades), quantidade pedida e quantidade aviada; P.V.P., exceto para os produtos de 

venda livre cujo preço é estabelecido pela própria farmácia; I.V.A. para cada produto; 

eventuais bónus e valor total da fatura. (Anexo 1) 

Para rececionar uma encomenda e introduzi-la no sistema informático, usa-se a 

opção “gestão de entregas”, seleciona-se a encomenda com o nome do fornecedor, data e 

hora correspondentes, e dá-se entrada produto a produto através da leitura ótica dos 

códigos de barras, ou manualmente pelo código ou ainda pelo nome dos produtos. É dada 

prioridade aos produtos que vêm no frio. Na receção deve conferir-se as quantidades, 

preços, prazos de validade e estado de conservação das embalagens. As anomalias 

detetadas na receção são comunicadas ao fornecedor e procede-se a um acerto ou 

devolução. No final da introdução de todos os produtos da encomenda (e junção dos 

produtos pedidos por telefone), o sistema apresenta-os por ordem alfabética, com as 

respetivas quantidades e indicação dos produtos que continuam em falta. Para estes 

últimos é possível selecionar um fornecedor ao qual vão ser solicitados na próxima 

encomenda. Finalizado este processo, imprime-se um documento comprovativo da 

receção, o qual é anexado à fatura original e assinado pelo farmacêutico. 

Os psicotrópicos e estupefacientes, produtos sujeitos a legislação própria, são 

rececionados de igual forma que as restantes especialidades farmacêuticas. Já o 

aprovisionamento difere em alguns aspetos: chegam individualizados em bolsas plásticas, 

para uma fácil visualização e identificação do tipo de produto que se trata; vêm 

acompanhados de fatura individual (Anexo 2), cujo original é assinado pelo Diretor técnico, 

identificado com o seu número da Ordem dos Farmacêuticos e autenticado com o carimbo 

da farmácia, ficando depois arquivado por 3 anos; na confirmação da encomenda, o 
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sistema informático pede o número da fatura ou requisição do psicofármaco e atribui-lhe 

um número interno. 

Todos os duplicados das faturas das encomendas são guardadas para posterior 

comparação com o resumo mensal que o fornecedor envia à farmácia e para que seja 

possível rastrear qualquer produto que eventualmente tenha de ser devolvido. Os originais 

são enviados para a contabilidade. 

 

5.2. Marcação de Preços 

Para os produtos sem preço marcado, são impressas etiquetas com os respetivos 

nomes dos produtos, códigos de barras e os preços que já incluem o I.V.A. e a margem de 

lucro da farmácia. 

 

5.3. Armazenamento 

As condições de iluminação, temperatura, humidade e ventilação das zonas de 

armazenamento devem respeitar as exigências específicas dos medicamentos, e de outros 

produtos farmacêuticos, químicos, matérias-primas e materiais de embalagem. Estas 

condições devem ser verificadas e registadas periodicamente [6]. Os produtos rececionados 

são armazenados, geralmente, segundo a sua forma farmacêutica e, dentro desta, por 

ordem alfabética. Os MNSRM que tiverem maior saída vão para a zona de vendas, sendo 

agrupados segundo a finalidade terapêutica a que se destinam. Todos os produtos são 

colocados de forma a que sejam dispensados os de menor prazo de validade (regra “first in 

first out”). Os medicamentos que necessitam de ser conservados no frio como as insulinas, 

vacinas, hormonas e determinados colírios, vão para o frigorífico.  

 

5.4. Prazos de Validade e Devoluções 

O prazo de validade e as condições de conservação dos medicamentos são fixados 

em função dos resultados dos ensaios de estabilidade, necessários à obtenção da 

autorização de introdução no mercado (AIM) [7].  

No final de cada mês procede-se à recolha dos produtos cujo prazo de validade 

termina dentro de 3 meses, pois só com esta antecedência será aceite a sua devolução. A 

lista dos medicamentos a recolher era feita manualmente, mas com a posterior instalação 

do sistema Sifarma 2000 passou a ser possível ter acesso a esta lista por meio informático 

(a data de validade introduzida para cada produto corresponde sempre à embalagem de 

menor validade).  

Existem outros motivos para a devolução de um produto. São aqui mencionadas 

algumas normas implícitas à devolução: i)Se na receção de uma encomenda se verifica 

que determinado produto é debitado e não é enviado, o fornecedor deve enviar o produto 
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em falta ou então uma nota de crédito correspondente ao valor pago em excesso;  ii) Caso 

seja recebido um produto que não é debitado na fatura, este deve ser devolvido ao 

fornecedor ou, caso o produto interesse à farmácia, deve ser solicitada a cobrança do 

mesmo; iii) Perante uma troca de produtos (ou mesmo quando apenas diferem na forma 

farmacêutica, quantidade de unidades ou dosagens), deve proceder-se à respetiva troca e 

acerto de contas; iv) Quando um produto chega danificado, ou quando, por ordem de uma 

circular, o produto tem de ser retirado do mercado, ou, finalmente, quando apresenta um 

prazo de validade já muito próximo do limite, deve ser emitida uma nota de devolução, na 

qual venha discriminado o motivo desta (Anexo 3). A nota de devolução é efetuada em 

triplicado (a farmácia guarda uma cópia e as outras são enviadas para o fornecedor junto 

com uma cópia da fatura da última receção e com o produto). Se o fornecedor não aceitar 

a devolução, o produto volta à farmácia e poderá seguir para o serviço de recolha 

Valormed; caso seja aceite, o fornecedor pode trocar o produto ou enviar uma nota de 

crédito com uma percentagem do valor do produto. Procedendo-se em seguida à 

regularização da encomenda através do sistema informático (Anexo 4). 

 

5.5. Conservação de Matérias-Primas e Reagentes 

O correto armazenamento das matérias-primas e dos reagentes é fundamental para 

a sua adequada conservação e eficácia. Assim, estes produtos encontram-se guardados 

num local fresco e seco, e na embalagem original. Quando um produto tem de ser 

transferido para um novo contentor, deve minimizar-se a contaminação e as novas 

embalagens têm de ser rotuladas [6]. A maior parte das especialidades farmacêuticas pode 

ser armazenada à temperatura ambiente (15 a 25ºC). No entanto, há produtos que, pela 

sua composição, e para salvaguarda da validade e/ou da forma de apresentação, 

apresentam menções particulares de conservação no folheto informativo [7]: 

 Refrigerado ou no frigorífico (temperatura entre 2 e 8ºC);  

 Proteção do calor (armazenamento a temperatura inferior a 25/30ºC); 

 Conservação ao abrigo da luz; 

 Armazenamento em lugar fresco (temperatura entre 8 e 15ºC) – deve ser utilizada 

uma embalagem isotérmica refrigerada para o transporte destes medicamentos; 

 Conservação ao abrigo da humidade (humidade relativa máxima de 60%). 

 Na ausência de menção específica, é a conservação à temperatura ambiente que 

prevalece. Certas formas farmacêuticas (supositórios, óvulos, cremes, etc.) são bastante 

sensíveis às elevações de temperatura.  

 

5.6. Compra, Venda e Exposição 
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No que diz respeito à compra, venda e exposição dos medicamentos, torna-se 

fundamental estar a par das suas flutuações no mercado e procura, condicionados pelas 

doenças sazonais e pelo marketing dos produtos farmacêuticos. Avaliando o escoamento 

dos produtos e a quantidade de pedidos, a farmácia compra quantidades adequadas. 

Relativamente aos medicamentos sem receita médica, a sua exposição na zona de vendas 

tem isto em consideração, e o impacto visual promove a sua venda.  

 

 

6. Classificação dos produtos existentes na farmácia [8] 

 

Uma grande variedade de produtos passa pela farmácia, diferindo na sua natureza 

e na legislação a que estão sujeitos.  

 

6.1. Medicamentos Sujeitos a Prescrição Médica Obrigatória 

Estes medicamentos são exclusivamente vendidos pelas farmácias e perante a 

apresentação pelo utente de uma receita médica válida. São autorizados e regulados pero 

Infarmed e os seus preços são fixados por decretos-lei, que ditam também a 

comparticipação que é feita pelo Serviço Nacional de Saúde. De acordo com a legislação 

portuguesa, estão sujeitos a receita médica os medicamentos que preencham uma das 

seguintes condições:  

 Possam constituir um risco direto ou indireto para a saúde do doente, mesmo 

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

médica, ou com uma frequência e 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 (injetável). 

Os MSRM podem ser classificados quanto à dispensa ao público em [9]:  

.  Medicamentos de receita médica não renovável – validade de 30 dias; 

. Medicamentos de receita médica renovável – prescrição constituída por 3 vias de 

receita no máximo e com validade de 6 meses; permite que os utentes com doenças 

crónicas ou sujeitos a tratamentos prolongados não tenham que ir constantemente ao 

médico, sem prejuízo do imprescindível controlo médico; é permitido ao médico a validação 

de apenas 2 das 3 vias existentes, tendo em consideração a duração do tratamento e a 

dimensão da embalagem.  

. Medicamentos de receita médica especial – é prescrito apenas um medicamento, 

cumprindo um máximo de 4 embalagens; destina-se aos medicamentos que:  
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  a) Contenham uma substância classificada como estupefaciente ou psicotrópico, os 

termos do Decreto de Lei nº15/93, de 22 de Janeiro; 

  b) Possam em caso de utilização anormal dar origem a riscos importantes de abuso 

medicamentoso, criar toxicodependência ou ser utilizados para fins ilegais, como acontece 

com os estupefacientes e psicotrópicos; 

  c) Contenham uma substância que, pela sua novidade ou propriedades, se 

considere por precaução incluída nas situações da alínea anterior. 

As receitas médicas especiais são amarelas e são passadas em triplicado e exigem 

determinados cuidados na altura do aviamento. 

. Receita médica restrita - de utilização reservada a certos meios especializados, que 

preencham alguma das condições: 

 a) destinarem-se a uso exclusivo hospitalar, devido às suas características 

farmacológicas, à sua novidade, ou por razões de saúde pública; estes não podem ser 

vendidos nas farmácias;  

b) destinarem-se a patologias cujo diagnóstico seja efetuado apenas em meio 

hospitalar ou estabelecimentos diferenciados com meios de diagnóstico adequado, 

ainda que a sua administração e o acompanhamento dos pacientes possam realizar-se 

fora desses meios;   

c) destinarem-se a pacientes em tratamento ambulatório, mas a sua utilização é 

suscetível de causar efeitos adversos muito graves, requerendo a prescrição de uma 

receita médica, se necessário emitida por especialista, e uma vigilância especial 

durante o período de tratamento. 

 

6.2. Medicamentos Não Sujeitos a Prescrição Médica Obrigatória  

Constituem qualquer medicamento que não preencha qualquer das condições 

referidas para os MSRM. Destinam-se normalmente ao tratamento de transtornos menores 

(ex.: diarreia, obstipação, tosse, congestão nasal, dor), podendo ser prescritos pelo 

médico, aconselhados pelo farmacêutico ou resultar da automedicação do utente. 

Apresentam razoável margem de segurança, desde que não sejam utilizados de forma 

abusiva ou inapropriada. Os MNSRM não comparticipados são dispensados nas Farmácias 

e nos Locais de Venda autorizados para o efeito, sendo o seu Preço de Venda ao Público 

(PVP) sujeito ao regime de preços livres, ou seja, fixado a nível dos canais de distribuição e 

comercialização, sem que haja uma margem de comercialização imposta por lei. Se forem 

comparticipados, estes produtos apresentam um PVP fixado por decreto-lei e regulado pelo 

Infarmed. [7] 

 

6.3. Produtos Cosméticos e Dermofarmacêuticos 
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Segundo o Infarmed [7], um Produto Cosmético e de Higiene Corporal é qualquer 

substância ou preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas partes 

superficiais do corpo humano designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, 

lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade 

de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, 

manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais. Estes produtos, embora não 

estejam sujeitos a uma autorização prévia de colocação no mercado, têm de ser 

igualmente notificados pelo Infarmed [10]. Estão, portanto, submetidos a regras e protocolos 

de controlo, avaliação e comprovação da eficácia e qualidade. 

Existe no mercado uma grande variedade destes produtos. As marcas mais 

trabalhadas pela Farmácia Medeiros são a Galenic, La Roche-Posay, Avène, Aveeno, 

Lutsine, A-Derma, Bioderma, Isdin, Mustela, entre outras, as quais são pedidas em função 

da procura ou das promoções que os laboratórios ofereçam. Estes produtos são 

geralmente pedidos diretamente aos fabricantes e em grandes quantidades. No entanto, 

nesta farmácia a gama dos cosméticos não é muito solicitada devido ao tipo de utentes que 

aqui acorre (maioritariamente idosos e com baixo nível de instrução e financeiro). Muitas 

vezes, o pedido de um cosmético ou produto dermofarmacêutico específico é feito com 

alguma antecedência pelo utente para só então ser encomendado pela farmácia.  

 

6.4. Preparações Oficinais e Magistrais 

Todo o medicamento preparado sob a responsabilidade de um farmacêutico, que 

respeite as Boas Praticas de Fabrico de Manipulados, pode entender-se como manipulado. 

Um Preparado Oficinal é qualquer medicamento preparado segundo as indicações 

compendiais, de uma farmacopeia ou de um formulário, em farmácia de oficina ou nos 

serviços farmacêuticos hospitalares, destinado a ser dispensado diretamente aos doentes 

assistidos por essa farmácia ou serviço. Já a Fórmula Magistral refere-se um medicamento 

preparado em farmácia de oficina ou nos serviços farmacêuticos hospitalares segundo uma 

receita médica que especifica o doente a quem o medicamento se destina. [11] 

 

6.5. Preparações Homeopáticas 

Os medicamentos homeopáticos contêm uma ou mais substâncias obtidas a partir 

de produtos ou composições denominadas “matérias-primas homeopáticas”, de acordo 

com um processo de fabrico descrito na Farmacopeia Europeia ou, na sua falta, na 

Farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado Membro [9]. O pressuposto similia 

similibus curantur - "os semelhantes curam-se pelos semelhantes" - caracteriza a ação 

destes medicamentos, considerando que a administração de quantidades muito pequenas 
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de substâncias, que em maior quantidade causam os mesmos sintomas da doença em 

pessoas saudáveis, leva à cura.  

Neste sentido, torna-se importante informar os utilizadores de que ainda não está 

esclarecido o mecanismo de ação dos medicamentos homeopáticos, e, apesar da 

crescente popularidade destes produtos (os utentes não necessitam de prescrição médica 

para os obter e não há efeitos adversos associados aos seu consumo), a Farmácia 

Medeiros praticamente não trabalha com estes produtos.  

 

6.6. Produtos Dietéticos e para Alimentação Especial 

São géneros alimentícios para alimentação especial, os produtos alimentares que, 

devido à sua composição ou a processos especiais de fabrico, se distinguem claramente 

dos géneros alimentícios de consumo corrente. São adequados ao objetivo nutricional 

pretendido e comercializados com a indicação de que correspondem a esse objetivo, 

cumprindo com disposições específicas de rotulagem [12]. 

Pessoas que, por qualquer motivo não fazem uma alimentação equilibrada, ou cujo 

processo de assimilação ou metabolismo se encontram perturbados, ou ainda que se 

encontram em condições fisiológicas especiais, podem beneficiar da ingestão controlada 

de certas substâncias contidas nos alimentos [12]. Por exemplo, quando as necessidades 

vitamínicas e minerais estão aumentadas (gravidez, lactação, prática desportiva intensa) 

ou em casos de deficiência no aporte ou na absorção (idosos, dietas desequilibradas, 

alcoolismo, má absorção, diarreia crónica, etc.), está recomendada a utilização de 

suplementos alimentares. Consoante o fim a que se destinam, estes podem ser 

classificados em [13]: 

 Preparados para lactentes (até aos 6 meses); 

 Leites de transição (dos 6 aos 12 meses) e outros alimentos de complemento (leite 

de crescimento – dos 12 aos 36 meses), que evitam a introdução precoce do leite 

de vaca, e ainda leites adaptados a problemas específicos, como os leites 

hipoalergénicos, anti-obstipantes, antidiarreicos, anti-cólicas; (ex.: Nutriben®); 

 Alimentos para bebés; 

 Alimentos sem glúten, alimentos para diabéticos e alimentos pobres em sódio 

(existem diretivas especícas para estas três categorias de alimentos); 

 Géneros alimentícios com valor energético reduzido destinados ao controlo do peso 

(ex.: Depuralina®); 

 Alimentos dietéticos destinados a fins medicinais específicos, como ampolas e 

cápsulas que visam o melhoramento do desempenho físico e intelectual (ex.: 

Cerebrum®, Sargenor®) ou suplementos alimentares de reforço vitamínico 
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(Centrum®, Fresubin®); outro exemplo é a associação de sais de cálcio com 

vitamina D, muito utilizada na terapêutica da osteoporose; 

 Alimentos adaptados a um esforço muscular intensivo, sobretudo para os 

desportistas (ex.: Fortimel®). 

 

6.7. Produtos Fitoterapêuticos 

São preparados a parir de partes de plantas com propriedades medicinais, 

baseando-se na atividade farmacológica dos seus constituintes, e podem apresentar-se 

sob diversas formas galénicas.  

Na farmácia Medeiros existe uma vasta gama de medicamentos fitoterapêuticos, 

entre eles estão produtos que aliviam a obstipação (Cassia angustifólia) ou problemas 

digestivos, sintomas da menopausa (Isoflavonas de soja), fadiga física e mental com ação 

ao nível do SNC (Ginseng, Gingko, Valeriana, Passiflora; ex.: Arkocápsulas®), problemas 

circulatórios, infeções pouco graves, ou diuréticos e destoxificantes. É importante alertar as 

pessoas para o facto de, apesar de baseados em produtos naturais, estes produtos não 

estão livres de provocar toxicidade. Podem apresentar contraindicações e interagir com 

outros medicamentos, sendo por isso importante conhecer o estado de saúde do doente e 

ter em atenção as medicações concomitantes. 

 

6.8. Produtos e Medicamentos de Uso Veterinário 

Medicamento veterinário diz respeito a “toda a substância, ou associação de 

substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de 

doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no 

animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação 

farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções 

fisiológicas” [14].  

A farmácia Medeiros, situa-se num meio rural, apresentando um volume de vendas 

razoável para os medicamentos de usos veterinário. Os produtos mais solicitados são: 

desparasitantes, antimicóticos, antibióticos ou complexos vitamínicos, e é habitual que os 

utentes peçam aos profissionais da farmácia esclarecimentos quanto aos problemas que 

afetam os seu animais. Neste sentido, o farmacêutico desempenha um importante papel na 

sensibilização para a vacinação dos animais domésticos, nas medidas profiláticas e alertas 

para evitar zoonoses e na correta utilização destes produtos (doses, intervalos de 

segurança, zona de aplicação). 

 

6.9. Dispositivos Médicos 
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Usam-se dispositivos médicos quando o principal efeito pretendido no corpo 

humano não é alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos. Um 

dispositivo médico define-se como um instrumento, aparelho, equipamento, material ou 

artigo utilizado isoladamente ou combinado, incluindo os suportes lógicos necessários para 

o seu bom funcionamento, destinado pelo fabricante para ser usado no corpo humano para 

fins de diagnóstico, prevenção, monitorização, tratamento ou atenuação de uma doença, 

ou compensação de uma lesão ou deficiência, investigação, substituição ou modificação da 

anatomia ou de um processo fisiológico e controlo da conceção [15]. 

Exemplos de dispositivos médicos presentes na farmácia são artigos de penso e 

sutura, material para ostomizados e urostomizados, material tubular de diagnóstico, 

terapêutico e de alimentação, sistemas de aplicação transdérmica, material pediátrico e 

higiénico, medidores de tensão, canadianas, meias elásticas e preservativos. Esta grande 

variedade exige conhecimento e atualização por parte dos farmacêuticos.  

 

 

7. Dispensa de medicamentos 

 

7.1. Prescrição Médica e sua Validação 

A Portaria n.º 198/2011, de 18 de maio, veio promover a prescrição médica por via 

eletrónica. O modelo de receita médica atualmente em vigor é o instituído pelo despacho 

n.º 15700/2012, de 30 de novembro (Anexo 5). Em cada receita médica pode ser prescrito 

o limite de quatro embalagens por receita e até quatro medicamentos distintos. Por cada 

medicamento, podem ser prescritas até 2 embalagens, exceto no caso do medicamento se 

apresentar sob a forma unitária, situação em que poderão ser prescritas até 4 embalagens 

iguais por receita. Só no caso de falha do sistema informático, inadaptação fundamentada 

do médico ao sistema, prestação de cuidados ao domicílio, ou prescrição até um máximo 

de 40 receitas médicas por mês, é que é possível a prescrição de medicamentos em 

receitas manuais (Anexo 6) [16]. 

Futuramente, a prescrição, dispensa e conferência de faturação de medicamentos 

passará a ser totalmente assegurada com base num sistema eletrónico desmaterializado, 

através da disponibilização de um módulo central de prescrição de medicamentos que 

assegure adequada rastreabilidade e verificação de todo o circuito do medicamento. [17] 

Uma receita será valida se apresentar os seguintes elementos:  

 Número da receita e respetivo código de barras;  

 Local da prescrição e sua representação em código de barras, se aplicável;  

 Identificação do prescritor e a sua assinatura, com a indicação da especialidade 

médica, número da cédula profissional e respetivo código de barras;  
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 Nome e número de utente constante no cartão de utente do SNS ou número de 

beneficiário de outro subsistema (no caso de prescrição por via eletrónica tanto o 

número de utente como o de beneficiário deverão estar em código de barras); 

 Designação do medicamento através da denominação comum internacional (DCI) 

da substância ativa, dosagem, forma farmacêutica, número de embalagens, 

dimensão das embalagens e posologia;  

 Data de prescrição. 

Quando o tamanho da embalagem ou a dose não é especificado ou quando não é 

possível obedecer às quantidades mencionadas, deve ser sempre dispensada a 

embalagem de menor dimensão, bem como a dose mais baixa existente no mercado. A 

receita não pode estar rasurada. Em caso de dúvida, o farmacêutico poderá consultar os 

outros funcionários e até contactar o médico prescritor.  

Para as receitas que ainda apresentam medicamentos prescritos por marca 

comercial, o utente poderá sempre exercer o seu direito a optar por um genérico 

correspondente, assinalando e assinando no local apropriado da receita. 

O utente poderá ser abrangido por um regime especial de comparticipação de 

medicamentos, o que é indicado por uma determinada letra na receita (letra R – 

pensionista; letra T - isenção de pagamento de taxas moderadoras; letra O - outras 

situações especiais de isenção). No caso de comparticipações especiais ao abrigo de 

portarias ou despachos (para doentes com Alzheimer, com Lúpus, Doença Inflamatória 

Intestinal, Artrite Reumatoide, Hemofilia, Paramiloidose, entre outros), a respetiva portaria 

deve ser mencionada pelo médico para ter a comparticipação adequada. [18] Assim, e 

quanto ao organismo a que pertence o utente, a farmácia Medeiros contacta 

maioritariamente com o S.N.S. (código 01) e seus complementos (ex.: ADSE, SAMS, PSP, 

GNR, Migrantes, etc.), subsistema do S.N.S. para reformados com salário inferior ao 

ordenado mínimo (código 48), subsistema do S.N.S. associado a protocolo de Diabetes 

(código DS) e subsistema do S.N.S. associado à portaria dos antidepressivos e 

neurolépticos (código 49).  

 

7.2. Interpretação Farmacêutica e Informação no Momento da Dispensa 

Na dispensa de medicamentos e outros produtos, o farmacêutico é solicitado a 

intervir ativamente na transmissão de informação. Trata-se de facto de uma profissão de 

grande responsabilidade, já que o farmacêutico é o último profissional de saúde a contactar 

com o utente e a aconselhá-lo antes do início da terapêutica. Antes de comunicar com o 

doente e aconselhá-lo, o farmacêutico tem de fazer uma análise prévia ao conteúdo da 

prescrição médica e da pessoa a quem se destina o medicamento, bem como a sua 
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sintomatologia e outros aspetos terapêuticos que possam condicionar a dispensa dos 

medicamentos. Assim, é importante: 

 Identificar o(s) medicamento(s), forma farmacêutica, posologia, duração do 

tratamento e quantidade prescrita; 

 Interpretar a intenção do prescritor junto do utente de forma a entender a patologia 

em causa, tendo em conta aspetos terapêuticos e farmacológicos; 

 Avaliar a adequação da terapêutica e relacionar com a idade do doente, patologia e 

seu estado fisiológico (gravidez, diabetes, amamentação, idoso); 

 Perceber se é uma terapêutica de continuação ou se é nova; 

 Verificar possíveis contraindicações e interações; 

 Assegurar que o utente recebe a informação necessária ao uso correto, seguro e 

eficaz dos medicamentos (posologia e duração do tratamento), de forma a otimizar 

o tratamento; reforçar a informação oral com informação escrita; 

 Fornecer outro tipo de informações – precauções a tomar no que diz respeito a 

condições especiais de armazenamento, cuidados alimentares, etc.. [6] 

 

7.3. Medicamentos Genéricos, Sistema de Preços de Referência 

Quando caduca o direito de propriedade industrial relativo à substancia ativa ou 

processo de fabrico de determinada marca, podem surgir os seus equivalentes genéricos. 

O decreto-lei nº 176/2006 define medicamento genérico como “medicamento com a mesma 

composição qualitativa e quantitativa em substância ativa, a mesma forma farmacêutica e 

cuja bio equivalência com o medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos 

de biodisponibilidade apropriados”. Refere ainda, que um medicamento genérico deve ser 

identificado pelo seu nome, seguido da dosagem, da forma farmacêutica e da sigla "MG", a 

constar no seu acondicionamento secundário. O farmacêutico dispensa o medicamento 

genérico de menor preço ao doente e informa-o da existência de medicamentos genéricos 

comparticipáveis pelo Sistema Nacional de Saúde, sendo necessário o seu consentimento 

em relação à dispensa de medicamentos genéricos. [9] 

A comparticipação de medicamentos genéricos obedece a um sistema de preços de 

referência, introduzido em 2003, sendo que o preço de referência corresponde à média dos 

5 preços mais baixos (preços descontados, ou seja, o preço a que o medicamento é 

dispensado ao utente) dos medicamentos que integram cada grupo homogéneo (GH). No 

mesmo GH poderão estar incluídos diversos tamanhos de embalagens. A cada GH é 

atribuído um preço de referência que corresponde ao preço de venda ao público (PVP) do 

medicamento genérico mais caro no mercado português e é sobre este valor que o Estado 

comparticipa. O valor máximo da comparticipação a pagar pelo SNS obtém-se aplicando a 

taxa de comparticipação (conforme o regime aplicável) ao preço de referência previamente 
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definido para cada medicamento. O valor a pagar pelo utente será a diferença entre o PVP 

e o valor pago pelo SNS. Caso o PVP seja inferior ao valor pago pelo SNS, o medicamento 

será gratuito para o utente. Isto não se aplica aos casos de comparticipação especial 

(patologias específicas ou medicamentos para sustentação de vida) devidamente 

identificados pela respetiva portaria. [19] Desta forma, consegue-se equilibrar os preços dos 

medicamentos pela fixação de um valor máximo sobre o qual incide a comparticipação, o 

que incentiva a descida dos preços mais elevados e resulta na diminuição dos custos para 

o Estado e para o utente. 

 

7.4. Dispensa de MNSRM e de Outros Produtos de Saúde  

Os MNSRM destinam-se ao alívio, tratamento ou simples prevenção de sintomas ou 

síndromes menores que não requeiram cuidados médicos. São úteis quando conseguem 

só por si resolver estados menores sem necessidade de consulta médica, e se utilizados 

corretamente. É contudo importante ter presente que não existem especialidades 

farmacêuticas totalmente inócuas, pelo que se deve evitar o seu uso indiscriminado e 

abusivo. O envolvimento na automedicação é, para o farmacêutico, uma oportunidade para 

pôr à prova e demonstrar os seus conhecimentos e capacidades de comunicação como 

responsável que é pela saúde pública. Devido à grande acessibilidade, disponibilidade e 

credibilidade que representam a profissão do farmacêutico, os utentes dirigem-se a ele 

com vista à aquisição de algum medicamento para melhoria do seu estado de saúde, 

solicitando um medicamento concreto ou pedindo aconselhamento farmacêutico. Nessa 

altura, o farmacêutico deve recolher informação suficiente junto do doente para possibilitar 

uma avaliação adequada da situação, nomeadamente, informação sobre quem tem o 

problema de saúde, sintomas (intensidade, duração e frequência), se já foi tomada alguma 

atitude para resolver o problema e se o doente toma outros medicamentos (pela 

possibilidade de interações ou efeitos adversos), se é alérgico a alguma substância, ou se 

apresenta fatores de agravamento (historia clinica, familiar e hábitos de vida). O 

farmacêutico pondera se os sintomas se estão a prolongar demasiado ou se poderão estar 

associados a um problema de saúde grave, devendo, nesse caso, encaminhar 

imediatamente o doente ao médico. Caso se trate de um mal menor, poderá dispensar um 

MNSRM, ou até mesmo aconselhar medidas não farmacológicas. 

 

7.5. Medicamentos Comparticipados 

 A comparticipação dos MSRM baseia-se em acordos estabelecidos entre as 

entidades de saúde e os organismos comparticipantes. Alguns utentes beneficiam da 

comparticipação simultânea de dois organismos, sendo esta dividida entre ambos 

(complementaridade).  
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No regime geral de comparticipação, o Estado paga uma percentagem do preço de 

venda ao público (PVP) dos medicamentos de acordo com quatro escalões fixados: 

Escalão A - 90%; Escalão B - 69%, Escalão C - 37% e Escalão D – 15%. O escalão de 

comparticipação de cada medicamento é predeterminado e dependente da sua 

classificação farmacoterapêutica. Medicamentos destinados a patologias mais 

incapacitantes ou crónicas terão comparticipações mais elevadas.  

Para os pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes o salário 

mínimo nacional, a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos integrados no 

escalão A é acrescida de 5% e nos escalões B, C e D é acrescida de 15%. No caso dos 

medicamentos genéricos, a comparticipação para estes mesmos pensionistas é de 100% 

para o conjunto dos escalões. Outra situação especial de comparticipação é a dos 

medicamentos utilizados no tratamento de patologias específicas ou grupos de doentes. As 

fórmulas magistrais que constam da lista dos medicamentos manipulados 

comparticipáveis, bem como os preparados oficinais incluídos na Farmacopeia Portuguesa 

ou no Formulário Galénico Nacional são comparticipadas em 50%. [20] 

 

 

8.Dispensa de psicotrópicos e ou estupefacientes 

 

8.1. Classificação 

Os psicotrópicos e estupefacientes são medicamentos que exercem uma potente 

ação sobre o sistema nervoso central podendo provocar alterações do comportamento, 

humor, e consciência, bem como fenómenos de tolerância, dependência física e/ou 

psíquica. Devido a estas características particulares, este grupo de medicamentos está 

sujeito a legislação especial durante todo o circuito do medicamento, de modo a evitar o 

seu uso para fins ilícitos e abusivos. 

O Decreto-Lei n.º 15/93 de 22 de janeiro regula a aquisição, distribuição, prescrição 

e dispensa destas substâncias, assim como as punições pelo seu uso indevido, 

nomeadamente, por tráfico. Inclui tabelas anexas com os psicotrópicos e estupefacientes 

sujeitos ao regime previsto, resumidos no seguinte quadro: 

Tabela I 

A Analgésicos narcóticos análogos dos alcaloides do ópio 

B Estimulantes do Sistema Nervoso Central análogos dos alcaloides da coca 

C Análogos do Cânhamo 

Tabela II 

A Alucinogénios 

B Anfetaminas 

C Barbitúricos de ação curta; outros hipnóticos 



 

26 

 

Tabela III Preparações com opiáceos e derivados que não apresentam risco de abuso 

Tabela IV Barbitúricos e Benzodiazepinas que possuem risco de abuso 

Tabela V Ergotamina e seus derivados; outros compostos com potencial de abuso 

Tabela VI Solventes que considerados psicotrópicos ou estupefacientes 

 

Quadro resumo – Grupos de psicotrópicos e estupefacientes segundo o Decreto-lei n.º 
15/93 de 22 de janeiro 

 

8.2. Regras de Aquisição e de Dispensa 

A aquisição é feita aos fornecedores habituais e na receção, estes medicamentos 

vêm na fatura juntamente com os outros produtos da encomenda. No entanto, são também 

acompanhados de uma requisição exclusiva de estupefacientes e psicotrópicos numerada 

e em duplicado. Este documento vem assinado e carimbado pelo armazenista (Anexo 7). 

Quando é dada a entrada de uma encomenda que inclui estes medicamentos, o sistema 

informático atribui ao número da fatura um código de registo de entrada. O original da 

requisição é arquivado na farmácia por 3 anos e nele constando o nome da substância ou 

especialidade farmacêutica, as quantidades pedidas e entregues, a data do pedido, o 

número da requisição e o número de registo interno atribuído. O duplicado da requisição 

carimbado, rubricado pelo diretor técnico e contendo o seu número de inscrição na Ordem 

dos Farmacêuticos, é reencaminhado para o fornecedor, comprovando-se assim a receção 

das substâncias.  

A prescrição dos psicotrópicos e estupefacientes é efetuada como para qualquer 

outro tipo de medicamentos, no entanto, não pode constar em receita médica onde sejam 

prescritos outros medicamentos, e o número total de embalagens prescritas não pode 

ultrapassar o limite de duas por medicamento, nem o total de quatro embalagens.  

A dispensa destes medicamentos é efetuada por farmacêuticos, e, como forma de 

controlo, o sistema informático exige o preenchimento de dados relativos ao utente (nome, 

morada, nº de cidadão e idade), adquirente e médico prescritor. Depois de dispensados os 

medicamentos, são impressos dois documentos de faturação, os quais são anexados ao 

original da receita médica e a um duplicado dessa receita. O original da receita médica vai 

ser enviado para a Administração Regional de Saúde (ARS) como as demais receitas, e o 

duplicado é arquivado na farmácia por um período de 3 anos. Estas receitas são 

assinadas, carimbadas e datadas pelo diretor técnico da farmácia ou seu legal substituto. 

Quando a receita é manual, a farmácia envia para o INFARMED um duplicado dessa 

receita, até ao dia 8 do mês seguinte ao indicado na receita.[16] As receitas têm um limite de 

10 dias, desde a data de emissão, para serem aviadas. Em caso de urgente necessidade, 

podem os farmacêuticos, sob a sua responsabilidade e para uso imediato, fornecer sem 
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receita médica substâncias e preparações compreendidas nas tabelas I e II, desde que o 

total do fármaco não exceda a dose máxima para ser tomada de uma só vez. [21] 

 
8.3. Ligação ao INFARMED e elaboração de Mapas de Controlo 

O INFARMED é o organismo responsável pela fiscalização de todas as atividades 

que envolvem este tipo de medicamentos. É legalmente obrigatório o envio dos registos de 

aquisição (entrada) e dispensa (saída), na farmácia, destas substâncias. Trimestralmente, 

a farmácia envia ao INFARMED o registo informático das entradas e, mensalmente, envia 

os duplicados das receitas manuais e o registo informático das saídas do mês anterior. 

Realiza-se ainda um controlo anual com o envio do mapa de balanço desse ano. [21] Assim, 

na gestão dos psicotrópicos e estupefacientes deve ser conferido o balanço entrada vs 

saída, sendo que, para cada entrada, há o documento do fornecedor e para, cada saída, 

existe uma receita médica válida.  

 

 

9.Medicamentos e produtos manipulados 

 

9.1. Definição de Manipulados 

Com o desenvolvimento da indústria farmacêutica, os produtos passaram a ser 

produzidos em larga escala, nas mais variadas formas farmacêuticas e dosagens, segundo 

procedimentos normalizados, apresentando maior segurança e qualidade e preços mais 

competitivos. No entanto, os medicamentos manipulados têm a vantagem de permitir 

personalizar as terapêuticas a cada utente, o que tem notória utilidade nas áreas da 

pediatria, geriatria e veterinária. Nestes casos, a dose tem de ser cuidadosamente ajustada 

e as condições farmacocinéticas, assim como as condições de administração, estão muitas 

vezes alteradas. Desta forma, é possível definir qualitativa e quantitativamente as 

substâncias, na forma farmacêutica mais adequada ao estado fisiopatológico individual, 

resultando na otimização do tratamento, racionalização do consumo e aumento da 

segurança da terapêutica. 

Um Medicamento Manipulado pode ser definido como sendo qualquer fórmula 

magistral ou preparado oficinal dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico [22]. 

A Farmácia Medeiros prepara, quase maioritariamente, fórmulas magistrais para casos 

específicos, como são exemplo as preparações para uso cutâneo em utentes com 

psoríase. Durante a realização do meu estágio, tive a oportunidade de realizar uma 

pomada com vaselina e enxofre a 7,5% para uma senhora com escabiose (Anexo 8).  

 

9.2. Material de Laboratório 
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As matérias-primas permitidas na preparação e prescrição de medicamentos 

manipulados devem, preferencialmente, ser adquiridas a fornecedores devidamente 

autorizados pelo INFARMED [23]; Cada lote ou fração de matéria-prima é acompanhado do 

respetivo boletim de análise, da responsabilidade dos fornecedores, que comprove o 

cumprimento das exigências previstas na monografia respetiva, de acordo com o regime 

jurídico dos medicamentos manipulados [24]. 

Para a elaboração de manipulados, a farmácia deverá dispor de Farmacopeia 

Portuguesa e seus suplementos, e do equipamento mínimo obrigatório [22]: 

 Alcoómetro 

 Papel indicador pH universal 

 Almofarizes de vidro e de porcelana 

 Pedra para a preparação de pomadas 

 Balança de precisão sensível ao miligrama 

 Pipetas graduadas de várias capacidades 

 Banho de água termostatizado 

 Provetas graduadas de várias capacidades 

 Cápsulas de porcelana 

 Tamises FPVII, com abertura de malha 180 e 355μm (com fundo e tampa) 

 Copos de várias capacidades 

 Termómetros (escala mínima até 100ºC) 

 Espátulas metálicas e não metálicas;  

 Vidros de relógio 

 Funis de vidro 

 Matrazes de várias capacidades 

 Papel de filtro 

 

9.3. Regras de Manipulação 

A preparação de fórmulas magistrais ou de preparados oficinais só pode ser 

realizada pelo farmacêutico diretor técnico ou sob a sua supervisão e controlo, e pode ser 

requerida pelo utente, mediante a apresentação de receita médica ou sem esta, e ainda a 

pedido do farmacêutico, caso este aconselhe ao utente um medicamento deste tipo. A 

supervisão das operações pode ser delegada num farmacêutico-adjunto, constando por 

escrito essa delegação, e todas as operações de preparação e de controlo devem ser 

realizadas por pessoal com formação e experiência adequadas. Quando o medicamento 

manipulado vem inscrito numa receita médica é obrigatório a indicação da sua composição 

qualitativa e quantitativa, a menção “FSA” ou “Medicamento Manipulado” e a posologia. 

Segundo as Boas Práticas de Manipulados, a preparação de medicamentos 

manipulados começa pela verificação da estabilidade da formulação; se não está descrita, 

contacta-se o médico ou solicita-se estudos de estabilidade às autoridades competentes 
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(Laboratório de Estudos Farmacêuticos). As características organoléticas das matérias-

primas devem ser avaliadas, a fim de garantir bom estado de conservação e a qualidade 

do produto final. O local de realização do manipulado tem de estar limpo, dispor de todo o 

material e documentos necessários, e apresentar condições de temperatura e humidade 

adequadas à manipulação. A ficha de preparação é, então, preenchida: data, assinatura do 

diretor técnico, nome e morada do utente, nome do médico prescritor, a fórmula a preparar 

e modo de preparação, número de lote, resultados dos controlos efetuados (resultados das 

pesagens e dos ensaios de verificação: características organoléticas, uniformidade de 

massa, pH; garantem a boa qualidade final do medicamento manipulado) e descrição do 

acondicionamento; o operador e o supervisor devem rubricar os campos correspondentes à 

pesagem das matérias-primas e aos ensaios de verificação da preparação, no momento da 

execução de cada passo. Finalmente procede-se ao acondicionamento e atribui-se um 

prazo de validade. A rotulagem das embalagens fornece toda a informação necessária ao 

doente e contem os seguintes dados:  

 Nome do doente (no caso de se tratar de uma fórmula magistral);  

 Fórmula do medicamento manipulado prescrita pelo médico;  

 Número do lote atribuído ao medicamento preparado;  

 Prazo de utilização do medicamento preparado;  

 Condições de conservação do medicamento preparado;  

 Instruções especiais, eventualmente indispensáveis para a utilização do 

medicamento, como, por exemplo, «agite antes de usar», «uso externo» (em fundo 

vermelho), etc.;  

 Via de administração;  

 Posologia;  

 Identificação da farmácia;  

 Identificação do farmacêutico diretor técnico. [23] 

  

9.4. Regime Geral de Preços dos Medicamentos Manipulados 

O cálculo do PVP dos medicamentos manipulados é efetuado tendo em conta os 

seguintes valores [25]: 

Valor dos honorários da preparação, calculados de acordo com a forma 

farmacêutica e a quantidade a preparar, que são multiplicadas pelo fator F (valor atualizado 

anualmente); 

Valor das matérias-primas, que é determinado pelo valor da aquisição de cada 

matéria-prima utilizada (deduzido do respetivo IVA) multiplicado pelas quantidades que são 

dispensadas; 
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Valor dos materiais de embalagem, que é obtido pelo preço de aquisição dos 

materiais de embalagem (deduzido do IVA) multiplicado pelo fator 1.2. 

Assim, a fórmula final a aplicar é a seguinte: 

(Valor dos honorários + Valor das matérias-primas + Valor dos materiais de embalagem) x 

1.3, acrescido da taxa de IVA em vigor (6%). 

 

 

10.Automedicação 

 

A automedicação consiste na utilização de MNSRM de forma responsável, sempre 

que se destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, 

com a assistência ou aconselhamento opcional de um profissional de saúde. [26] Trata-se 

de uma realidade cada vez mais presente e promovida a todos os níveis, pois dota o utente 

de uma maior independência na gestão da sua saúde. A principal limitação da 

automedicação é a falta de experiência por parte do consumidor para distinguir distúrbios, 

avaliar a gravidade e escolher o recurso terapêutico mais adequado para o tratamento da 

sua doença. Os riscos da automedicação incluem a existência de efeitos secundários, a 

alteração da eficácia da terapêutica prescrita pelo risco de interações medicamentosas, a 

possibilidade de mascarar sintomas necessários ao diagnóstico de patologias mais graves 

que exigem consulta médica e terapêutica prescrita, bem como a possibilidade de abuso 

no consumo dos medicamentos, por parte dos consumidores. Por isso, é importante 

praticar uma automedicação responsável e moderada. 

A automedicação responsável permite ajudar a prevenir e tratar sintomas e 

distúrbios de transtornos menores que não necessitam de uma consulta médica por serem 

auto-limitadas. Além disso, permite reduzir a crescente pressão sobre o SNS e torna-se 

uma eficaz forma de cuidados para as populações que têm difícil acesso aos serviços 

médicos. De certa forma, aumenta a consciência cívica dos cidadãos que estão dispostos a 

participar na gestão da sua própria saúde. [26][6] 

As situações de automedicação que surgiram com mais frequência durante o estágio 

foram: dor, afeções respiratórias altas (constipações, gripe, tosse e garganta irritada), 

febre, aftas e infeções orais, transtornos gastrointestinais (azia ou enfartamento, diarreia, 

obstipação, hemorroidas, vómitos), micoses, parasitoses (como os piolhos), picadas de 

insetos, queimaduras solares e calos.  

 

 

11.Outros Cuidados de Saúde Prestados na Farmácia 
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As farmácias, sempre que disponham de profissionais legalmente habilitados e de 

instalações apropriadas, poderão disponibilizar aos seus utentes os seguintes serviços 

farmacêuticos de promoção da saúde e do bem-estar [27]: 

 Apoio domiciliário;  

 Administração de primeiros socorros;  

 Administração de medicamentos;  

 Utilização de meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica;  

 Administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação;  

 Programas de cuidados farmacêuticos;  

 Campanhas de informação;  

 Colaboração em programas de educação para a saúde. 

Com o envelhecimento da sociedade, crescem os casos de problemas metabólicos e 

cardiovasculares, sendo de grande importância a implementação de cuidados de saúde e a 

monitorização individual de parâmetros específicos de grupos populacionais. A Farmácia 

Medeiros disponibiliza aos seus utentes diversos cuidados de saúde, como: programas de 

educação para a saúde, determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos, 

administração de vacinas e outros injetáveis, programa de troca de seringas e 

aconselhamento dermocosmético. 

 

11.1. Programas de Educação para a Saúde 

A farmácia disponibiliza gratuitamente folhetos informativos e revistas das 

Farmácias Portuguesas, que elucidam sobre patologias ou outros problemas de saúde 

pública emergentes. Muitas vezes os utentes surgem com alguma questão acerca do que 

leram ou solicitando algum produto específico que viram nas revistas, e pedem 

aconselhamento, permitindo a sua aprendizagem e melhoria indireta da sua saúde.  

As campanhas com vista à promoção da saúde e prevenção da doença são 

extremamente importantes, permitindo contribuir para a identificação precoce de indivíduos 

em risco, para a monotorização de doentes sob terapêutica e identificação de possíveis 

situações relacionadas com efeitos adversos aos medicamentos. A propósito destas 

campanhas, foi organizado por mim e pela minha colega de estágio um rastreio 

cardiovascular multidisciplinar realizado, nos sábados de 22 e 29 de junho e de 6 e 13 de 

julho, em várias freguesias do conselho de Vila Verde, contando com o apoio da Farmácia 

e de um Laboratório no fornecimento de material. Neste rastreio de saúde colaboraram 

também duas estudantes, do 4º ano, do Curso de Licenciatura em Enfermagem da 

Universidade do Minho. Esta atividade permitiu a nossa aproximação  a populações 

isoladas, oferecendo gratuitamente os nossos serviços, tais como: i)  medição da glicemia; 
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ii) medição do Índice de Massa Corporal e da tensão arterial; iii) ducação para a saúde, 

sensibilizando as pessoas para os cuidados a ter no seu dia-a-dia e a importância dos 

hábitos saudáveis (Anexo 9).  

A experiência foi valiosa pelo contacto que estabelecemos com as populações das 

diferentes freguesias, permitindo-nos fazer um diagnóstico da situação de saúde e 

estabelecer um plano de intervenção. As atividades desenvolvidas permitiram avaliar o real 

do isolamento em que vivem muitas pessoas idosas e o seu reflexo no estado de saúde. 

Um outro aspeto que realço desta experiência foi aprendizagem no que diz respeito à 

organização de eventos deste tipo, já que foi necessário contactar os presidentes das 

juntas de freguesia e divulgar o evento através dos padres nas suas missas.  

 

11.2. Determinação de Parâmetros Fisiológicos e Bioquímicos 

 Muitos utentes necessitam de fazer um controlo periódico de determinados 

parâmetros clínicos e fisiológicos para monotorização do seu estado de saúde e da eficácia 

da medicação, principalmente no caso dos doentes crónicos. Esta é também uma forma de 

rastrear os indivíduos não diagnosticados. Na farmácia os utentes têm fácil acesso a estes 

testes. Assim, o farmacêutico tem a responsabilidade de verificar se o utente se encontra 

em condições de os realizar (pode ser necessário estar em jejum, por exemplo), interpretar 

corretamente os resultados e transmiti-los de forma clara. Na farmácia Medeiros faz-se a 

medição da pressão arterial, colesterol total, triglicerídeos, ácido úrico e glicemia. Os 

resultados podem ser anotados em cartões disponibilizados pela Farmácia, permitindo ao 

doente manter um registo constante e observar a evolução do seu estado de saúde. 

Verifiquei que, muitas vezes, os resultados alterados se deviam à falha por parte do doente 

na toma dos medicamentos, quer por esquecimento, quer por falta de sensibilização para a 

importância da sua toma regular. Em seguida descrevo com mais detalhe as 3 

determinações realizadas com maior frequência na Farmácia Medeiros. 

 Pressão Arterial 

A Hipertensão Arterial é definida como o aumento crónico da pressão sistólica e/ou 

diastólica acima de valores considerados normais. Trata-se de uma doença silenciosa, que 

só é detetada peça medição da pressão arterial, medição esta que pode ser feita com 

recurso a um aparelho digital ou a um esfingomanómetro de mercúrio. O procedimento 

desta avaliação é o seguinte: o doente deve estar sentado pelo menos 5 minutos antes da 

medição e com o braço pousado à altura do peito. Diversos fatores podem alterar os 

valores da pressão arterial: fumar, comer ou beber café na última meia hora, a hora do dia 

das determinações, se faz ou não terapia anti-hipertensora, fatores de risco (com especial 

atenção para os diabéticos e insuficientes renais crónicos). Perante resultados prescientes 

acima de 140/90mmHg (PAS/PAD, respetivamente), o doente tem hipertensão, e o 
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farmacêutico deve tentar perceber a causa da situação e recomendar medidas não 

farmacológicas, ou encaminhar para o médico, caso os valores estejam já muito elevados, 

e promover adesão à terapêutica. Os valores ideais de pressão arterial são inferiores a 

120/80mmHg (PAS/PAD, respetivamente). [28] 

 Colesterol Total 

A hipercolesterolemia é assintomática, silenciosa e instala-se ao longo de vários 

anos, sendo o colesterol é o “principal” fator de risco para a aterosclerose. Segundo a 

sociedade portuguesa de aterosclerose, o valor recomendado para o colesterol total é de 

<180 mg/dl. A sua elevação está muitas vezes associada ao alcoolismo, hipotiroidismo, 

diabetes, gravidez, extração dos ovários, cirrose biliar, e hipercolesterolemia familiar. Na 

Farmácia Medeiros, a determinação dos valores de colesterol total e dos triglicerídeos faz-

se utilizando um aparelho comum devidamente aferido, o Accutrend® Plus, a partir de uma 

amostra de sangue capilar colhido por picada no dedo. Algumas das medidas não 

farmacológicas para melhorar o perfil lipídico são: evitar alimentos ricos em gorduras 

saturadas, redução do peso, prática regular de exercício, e cessação tabágica. [29]  

 Glicemia 

A Diabetes Mellitus é um fator de risco estabelecido de doença cardiovascular; é 

uma doença crónica em que o organismo não produz ou não consegue utilizar 

corretamente a insulina para a entrada da glucose nas células, resultando em 

hiperglicemia. Em qualquer tipo de diabetes é crucial a correção de os fatores de risco não 

glicémicos associados: dislipidemia, hipertensão arterial, hipercoagulabilidade, obesidade e 

resistência à insulina. O valor recomendado para a glicemia em jejum é de 100mg/dl e de 

140mg/dl para o estado pós-pandreal; valores de glicemia entre 100 e 125mg/ml em jejum 

indicam um estado pré-diabético, e superiores a 126 podem indicar Diabetes, mas o 

diagnóstico só é confirmado com a repetição do teste em dias diferentes ou com a prova de 

tolerância à glicose oral (P.T.G.O.). Para os doentes diabéticos o limite recomendado de 

colesterol total é de 175mg/dl. O controlo da glicemia permite prevenir desequilíbrios e 

descompensações agudas, assim como diminuir o risco de complicações tardias típicas 

nos doentes diabéticos (insuficiência renal, retinopatia, alterações vasculares). Muitos são 

os utentes que solicitam o controlo da glicemia, quer por serem já diabéticos 

diagnosticados, quer porque apresentam história familiar de diabetes e desejam fazer o 

despiste da doença. A determinação faz-se muito rapidamente com a máquina One 

Touch® Ultra mini, utilizando também sangue capilar por picada, sendo a determinação 

mais correta se o utente estiver em jejum. [29][30] 

Têm sido estabelecidos sucessivos protocolos de colaboração no âmbito da 

diabetes, envolvendo simultaneamente o Ministério da Saúde, os diabéticos, a comunidade 

científica, a indústria farmacêutica, os distribuidores de produtos farmacêuticos e as 
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farmácias. O objetivo é unir esforços para a melhoria da acessibilidade dos diabéticos aos 

dispositivos indispensáveis à sua autovigilância. [31] 

Quando os valores obtidos nos testes da farmácia estão muito acima do 

recomendado, o doente é encaminhado ao médico assistente. Finalmente, para os utentes 

controlados pela medicação, o Farmacêutico reforça a importância da adesão à terapêutica 

para que os valores não se desregularem novamente. 

 

11.3. Outros Serviços Farmacêuticos 

Na Farmácia Medeiros, há um espaço reservado a consultas externas, por onde 

passam todas as semanas um profissional osteopata, uma podologista e um nutricionista. 

A farmácia ganha com a fidelização dos utentes que vão a estas consultas e que saem 

normalmente muito satisfeitos. Estes profissionais encontram na farmácia um espaço de 

trabalho a baixo custo e onde a divulgação dos seus cuidados é divulgada ao balcão pelos 

farmacêuticos. O utente também beneficia pela fácil acessibilidade a estes serviços, que, 

muitas vezes, nem eram do seu conhecimento. Para mim, o contacto com estes 

profissionais foi muito positivo, já que pude assistir a algumas consultas e alargar os meus 

conhecimentos noutras áreas da saúde.  

O Cartão das Farmácias Portuguesas, uma iniciativa da Farminveste, é um cartão 

que permite acumular pontos na compra de determinados produtos e serviços adquiridos 

nas farmácias. Muitos utentes da Farmácia Medeiros usufruem deste serviço. 

A Farmácia segue boas práticas ambientais, realizando a recolha de medicamentos 

usados ou fora do prazo e das respetivas embalagens através do serviço Valormed, 

evitando o prejuízo do ecossistema e da saúde pública.   

 

11.4. Farmacovigilância 

Um medicamento, antes de ser autorizado, é alvo de ensaios clínicos rigorosos de 

qualidade e segurança, possibilitando a deteção das reações adversas mais frequentes; no 

entanto, algumas reações raras ou de aparecimento tardio só são detetadas durante a fase 

experimental do medicamento. É aqui que o farmacêutico poderá ter o seu papel, estando 

atento às situações que lhe surjam na farmácia e notificando-as ao INFARMED. Deste 

modo é possível a monitorização contínua eficaz da segurança dos medicamentos 

existentes no mercado, permitindo identificar potenciais reações adversas novas, 

quantificar e/ou melhor caracterizar reações adversas previamente identificadas e 

implementar medidas que permitam minimizar o risco da sua ocorrência. O Sistema 

Nacional de Farmacovigilância (SNF), criado em 1992, é constituído pela Direção de 

Gestão do Risco de Medicamentos do INFARMED, que o coordena, e por quatro Unidades 

Regionais de Farmacovigilância (URF): Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, e Sul. [32] 
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12.Contabilidade e gestão na farmácia 

 

12.1. Processamento do Receituário, Faturação e Fiscalidade 

A faturação inicia-se no momento da dispensa dos MSRM, com a introdução no 

sistema informático do código correspondente ao organismo do qual o utente é 

beneficiário. A comparticipação é feita automaticamente pelo sistema informático, que, de 

acordo com o organismo e o respetivo regime de comparticipação, atribui também um 

número sequencial. Para o mesmo organismo de comparticipação, as receitas são 

ordenadas numericamente em lotes de 30 receitas e são diariamente verificadas pelos 

funcionários para uma rápida correção de eventuais erros. No final de cada mês, os lotes 

são preenchidos 3 documentos:  

 Verbete de Identificação do Lote - documento que contém a relação de todas as 

receitas que existem no lote, com o seu valor total, o valor pago pelo utente e o 

valor a pagar pela entidade comparticipante, 

 Relação Resumo dos Lotes de cada organismo - na qual constam os elementos de 

informação de cada verbete, mas agora referentes a todos os lotes. 

 Fatura Mensal de Medicamentos - com o nome da farmácia e respetivo código ANF; 

n.º de fatura; mês e ano; organismo; nº total de lotes e de receitas; valores totais do 

PVP; encargos totais relativos ao utente e o total da importância a pagar pela 

entidade; data de emissão, carimbo e assinatura do diretor técnico. 

Após concluído todo este processamento, o receituário correspondente ao SNS é 

enviado até dia 10 do mês seguinte ao Centro de Conferências de Faturas (CCF) da 

Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), onde se processa a conferência e a 

apuração dos valores devidos pelo SNS à farmácia. Para os outros organismos 

independentes ao SNS, o procedimento é semelhante, mas o receituário é enviado à ANF, 

para ser redistribuído pelos respetivos organismos e para posteriormente o valor das 

comparticipações ser entregue à farmácia correspondente. [6] As Administrações Regionais 

de Saúde devolverão às farmácias dois duplicados da fatura global devidamente 

carimbados como comprovativos da receção. [33] 

Quando o CCF encontra desconformidades nas receitas, o valor referente a estas 

receitas não é pago e é enviado à farmácia, até ao dia 25 do mês seguinte, uma relação 

resumo com o valor das desconformidades, justificação das mesmas, as receitas com os 

respetivos documentos e as faturas correspondentes às desconformidades. Se o erro é 

inferior a 0.50 euros, as receitas não são reenviadas às Farmácias. [34] Se possível, a 

farmácia corrige as desconformidades num prazo máximo de 60 dias e emite as respetivas 
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notas de crédito ou de débito, que devem ser enviadas ao CCF com a fatura mensal até ao 

dia 10 mês seguinte, e o CCF deverá devolver à farmácia cópia das notas de crédito e 

débito, devidamente assinadas, até ao dia 10 do 2º mês seguinte. No dia 10 do mês 

seguinte ao do envio da fatura mensal o Estado, através da ARS ou de terceiros, paga o 

montante correspondente ao seu valor. [9] [6] 

 

12.2. Sistema Informático 

Atualmente, todas as farmácias dispõem de um sistema informático o qual é 

fundamental para a realização das várias atividades farmacêuticas exercidas em farmácia 

comunitária, desde a gestão e a receção das encomendas, processamento das 

devoluções, passando pela faturação, inventário dos produtos e processamento do 

receituário, até à otimização da dispensa farmacêutica. 

Durante grande parte do meu estágio contactei com o programa informático Sifarma 

Clássico. Entretanto, nas minhas últimas três semanas de estágio, a Farmácia recebeu o 

Sifarma 2000 da ANF e, embora me tenha parecido mais complexo na forma como é feita a 

receção das encomendas (este novo sistema requer, por exemplo, uma rigorosa atenção 

às datas de validade dos produtos), apercebi-me de que obrigava a um controlo mais 

apertado dos produtos em stock. Além disso, o novo programa demonstrou ser uma 

ferramenta de grande utilidade na hora do atendimento, pois fornecia informação 

atualizada acerca da composição qualitativa e quantitativa, indicações farmacêuticas, 

posologias, contraindicações, reações adversas, frases de segurança e potenciais 

interações entre medicamentos. Estas informações são, sem dúvida, uma mais-valia para a 

qualidade do atendimento, poupando-se tempo na procura destes dados por outros meios 

(o Sifarma Clássico não disponha esta informação, obrigando-me a consultar 

constantemente o prontuário terapêutico, as bulas dos medicamentos ou os profissionais 

da farmácia com mais experiência). Outras grandes inovações do Sifarma 2000 passam 

pela possibilidade de o sistema informático fazer o acompanhamento farmacêutico de cada 

utente, através da inclusão na ficha de dados pessoais de informações relativas ao perfil 

farmacoterapêutico, planos de comparticipação, resultados das determinações de 

parâmetros clínicos, histórico da medicação dispensada e registo de avisos relevantes. 

 
 

13. Conclusão 

 

Durante o estágio curricular realizado na Farmácia Medeiros tive a oportunidade de 

me integrar numa equipa de profissionais dedicados, que me proporcionaram um ambiente 

familiar e de interajuda. Para além do conhecimento técnico-científico que pude aprofundar 
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e desenvolver, este estágio transmitiu-me o valor das relações humanas de respeito e de 

responsabilidade entre farmacêuticos e para com os utentes e os outros profissionais de 

saúde. Assim, ao longo destes 3 meses consegui adaptar-me ao grande movimento de 

pessoas e produtos desta farmácia e aprendi a comunicar com uma população rural e 

sobretudo idosa. Compreendi que o Farmacêutico de farmácia comunitária, para além de 

uma boa dispensa do medicamento, prestar cuidados farmacêuticos concretos e 

proporciona bem-estar e conforto psicológico aos utentes, aspetos tão ou mais importantes 

como a terapia farmacológica.  

Ao chegar ao fim do meu percurso académico, não posso deixar de reforçar que 

todas as experiências proporcionadas neste estágio foram importantes para o 

desenvolvimento de competências a vários níveis, e que aconteceram para além do 

espaço da farmácia. Durante este período houve a possibilidade de realizar diversas 

atividades extracurriculares, contando sempre com o apoio da Farmácia. Assim, participei 

na feira de profissões que decorreu na Escola Secundária de Vila Verde, na qual eu e a 

minha colega de estágio respondemos às questões dos estudantes relativas ao curso e à 

profissão de farmacêutico; neste âmbito, e com o apoio da farmácia, elaborámos panfletos 

informativos (Anexo 10). Da mesma forma, fui incentivada a assistir a uma conferência da 

Mustela®, que teve lugar no Sheraton Porto H&S, e onde foram apresentados os novos 

produtos dermocosméticos para bebé (Anexo 11). Finalmente, foi possível realizar um 

rastreio cardiovascular que envolveu varias pessoas e meios e que foi uma, sem dúvida, 

experiência de vida (Anexo 9). 

O estágio como parte do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas constitui a 

etapa do curso que melhor nos prepara para a vida profissional. Sinto que cheguei ao final 

com conhecimentos valiosos e a segurança necessária ao exercício da profissão 

farmacêutica. 
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ANEXO 5 – Modelo de receita médica renovável 

 

(receita materializada da prescrição por via eletrónica e guia de tratamento) 

Adaptada de [23] 

 

 
  



 

 

ANEXO 6 – Modelo de Receita Médica Manual  
 
Adaptada de [23] 
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