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(…) O farmacêutico faz misturas agradáveis, compõe unguentos úteis à saúde, e o seu 

trabalho não terminará (…) 

Eclesiásticos 38:7 
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1. INTRODUÇÃO 

Durante os 5 anos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas confrontei-

me com inúmeros desafios e obstáculos, mas sem dúvida que uma das maiores 

conquistas foi a concretização do Estágio curricular em Farmácia Comunitária. 

Os anos de formação técnico-científica forneceram-me bases que orientaram toda 

a minha postura neste percurso. No entanto, considero que o contacto direto com os 

utentes, colegas e outros profissionais de saúde enriqueceu em muito esta etapa 

iniciada em Maio de 2013 e que se prolongou até Novembro do mesmo ano. 

A Farmácia Comunitária tem vindo a adquirir, ao longo dos anos, uma relevância 

cada vez maior na sociedade, não sendo considerada meramente um estabelecimento 

comercial que permite a aquisição de medicamentos, mas um espaço de saúde no 

qual se promove uma utilização racional dos fármacos tendo sempre como objetivo 

fulcral o bem-estar geral da população. O farmacêutico, cuja presença constante é 

obrigatória em cada farmácia, é um agente de saúde proactivo e apto a prestar todos 

os esclarecimentos e aconselhamento, desde as interações medicamentosas, contra-

indicações e reações adversas à seleção do fármaco mais adequado.  

O Estágio curricular constituiu, por isso, um importante passo para o desempenho 

da atividade farmacêutica com excelência e rigor, proporcionando e alargando 

conhecimentos teóricos e de cariz técnico, bem como um crescimento pessoal 

incalculável. Esta importante etapa do meu percurso académico teve lugar na 

Farmácia Nova de Alfena, onde fui recebida por uma equipa de profissionais 

experientes e dedicados que, desde o primeiro dia, se disponibilizaram para me 

transmitir conhecimentos relevantes para a prática da atividade farmacêutica de forma 

competente e profissional. 

 

O presente relatório tem como objetivo descrever, de forma sucinta, as atividades 

diárias exercidas por um farmacêutico inserido no contexto da Farmácia Comunitária, 

bem como o leque de conhecimentos e experiências adquiridos ao longo desta etapa, 

destacando algumas das normas legais que regem a atividade farmacêutica.  
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2. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL DA FARMÁCIA NOVA 

DE ALFENA 

 

2.1. LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL 

A Farmácia Nova de Alfena (FNA), com propriedade e direção técnica do Dr. 

Avelino Ferreira Pontes, foi inaugurada em Outubro de 2003 no n.º 384 da Rua D. 

Afonso Henriques, freguesia de Alfena, conselho de Valongo, distrito do Porto. A FNA 

respeita o disposto na Portaria n.º 352/2012, de 30 de outubro, no que concerne à 

distância regulamentar entre farmácias em Portugal [1]. A sua localização é excelente, 

estando inserida numa zona habitacional e ladeada por outros estabelecimentos 

comerciais, entre os quais se destacam uma Clínica de Medicina Dentária, uma 

Clínica Veterinária e um Laboratório de Análises Clínicas. Nas imediações da farmácia 

situa-se ainda o Hospital Privado de Alfena e a Unidade de Saúde Familiar de Alfena 

(CS Valongo/Ermesinde – Unidade de Ermesinde). A FNA possui bons acessos para 

pessoas com mobilidade reduzida, facilidade de estacionamento e é servida por uma 

rede de transportes públicos com paragem à porta da farmácia. 

Devido a todos estes fatores, esta é uma farmácia bastante movimentada e que 

recebe diariamente uma panóplia de clientes de diferentes faixas etárias, níveis 

educacionais e socioeconómicos. 

 

2.2. CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL 

De acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 171/2012, de 1 de agosto, e as Boas 

Práticas de Farmácia (BPF), a farmácia é um espaço de saúde ao qual deverá ser 

garantida a acessibilidade de todos os potenciais utentes [2, 3]. Para que tal aconteça 

é imprescindível a existência de uma estrutura adequada no que diz respeito às áreas 

exteriores e interiores, equipamentos e fontes de informação, assegurando, 

consequentemente, uma comunicação eficaz com utentes e colegas, e um 

atendimento de qualidade. 

A FNA é uma farmácia certificada pela Associação Portuguesa de Certificação 

(APCER), tendo em conta a NP EN ISO 9001, as BPF e a legislação em vigor.  

 

2.2.1. ESPAÇO EXTERIOR 

A FNA é facilmente identificada pela presença de uma cruz luminosa e de uma 

placa onde se encontra inscrito o nome da farmácia. O espaço exterior da farmácia 

dispõe de uma montra destinada à divulgação de produtos e campanhas 
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promocionais. Encontram-se ainda perfeitamente visíveis informações relevantes, tais 

como o nome do diretor técnico (DT), do proprietário, o horário de funcionamento, as 

farmácias em regime de serviço permanente e respetiva localização. 

 

2.2.2. ESPAÇO INTERIOR 

A FNA cumpre todos os requisitos definidos pela Deliberação n.º 2473/2007, de 28 

de novembro, relativos às áreas mínimas obrigatórias das farmácias e respetivas 

divisões [4]. A organização espacial da FNA encontra-se perfeitamente adaptada às 

diferentes atividades desenvolvidas e proporciona um ambiente profissional e calmo, 

otimizando a comunicação com utentes e colegas, bem como os serviços prestados. A 

FNA é caracterizada por um espaço amplo, bem iluminado e ventilado, garantindo o 

bom estado de preservação e conservação dos produtos. 

O espaço interior da FNA encontra-se organizado de acordo com o previsto no 

artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 171/2012, de 1 de agosto, dispondo de instalações 

adequadas ao exercício da profissão [2]. 

 

- ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

É uma zona ampla e moderna, possibilitando a livre circulação dos utentes e 

profissionais de saúde. Esta área encontra-se devidamente iluminada e climatizada, 

proporcionando um ambiente calmo e acolhedor. Possui 5 balcões de atendimento 

dispostos de forma circular e convenientemente equipados com material informático, 

caixas registadoras, dispositivos óticos de leitura de códigos de barras, impressoras de 

receitas e faturas, dois terminais de multibanco, e gavetas para o armazenamento de 

receitas. A área de atendimento encontra-se rodeada por expositores que exibem, de 

acordo com a marca e a indicação, uma grande diversidade de produtos cosméticos e 

de higiene corporal (PCHC), produtos de higiene oral, puericultura, alimentação 

infantil, perfumes, e outros de interesse sazonal, como é o caso dos protetores solares 

no Verão e produtos anti-queda no Outono (Figura 1). Atrás dos balcões de 

atendimento estão expostos alguns medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM) que apresentam variabilidade sazonal, e alguns suplementos alimentares 

considerados top sellers. 

Nesta área os utentes têm também acesso a uma balança digital, a qual possibilita 

a determinação do peso, altura e índice de massa corporal (IMC). Com o intuito a 

proporcionar aos utentes um maior conforto nos períodos de espera, a FNA possui 

alguns sofás onde estes se podem sentar e consultar alguns periódicos e folhetos, 

bem como uma área destinada às crianças. 
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Esta área particular da FNA oferece todas as condições necessárias para a 

concretização de um atendimento de qualidade. 

 

- GABINETE DE ATENDIMENTO PERSONALIZADO 

É uma sala isolada da área de atendimento ao 

público, na qual se encontra à disposição do utente 

um vasto leque de determinações de parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos. Aqui, o utente encontra 

um lugar onde também pode obter aconselhamento 

especializado, com total privacidade e conforto 

(Figura 2). Os serviços prestados e os respetivos 

preços encontram-se perfeitamente visíveis, 

conforme o disposto na Portaria n.º 1429/2007, de 2 de novembro [5].  

 

- ÁREA DE RECEÇÃO E VERIFICAÇÃO DE ENCOMENDAS 

Nesta zona efetua-se a receção de encomendas provenientes de diferentes 

distribuidores grossistas, bem como a verificação da integridade do produto e o seu 

prazo de validade. Esta área é constituída por 2 balcões amplos, devidamente 

equipados com computadores, dispositivos de leitura ótica de códigos de barras, 

impressoras – para impressão de etiquetas, receitas, emissão de faturas, e talões de 

reserva –, telefones fixos e o telemóvel da farmácia. Este é o local onde, para além do 

processamento de encomendas, também se efetua a marcação de preços de produtos 

de venda livre (PVL), pedidos de encomenda, devoluções, gestão de stocks e outras 

operações informáticas e de faturação.  

 

 

 

Figura 1 – Área de atendimento. 

Figura 2 – Gabinete de atendimento 
personalizado. 
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- ARMAZÉM 

Esta zona destina-se ao armazenamento dos vários produtos, seguindo uma 

ordem lógica e intuitiva, o que permite um acesso mais rápido aos artigos, na altura da 

sua dispensa. A principal unidade de armazenamento consiste num armário de 

gavetas deslizantes Rombic® situado na zona de receção de encomendas, no qual as 

diferentes formas farmacêuticas são organizadas por ordem alfabética da 

denominação comercial (DC) ou da denominação comum internacional (DCI). Os 

produtos termolábeis são mantidos num frigorífico, no qual as condições de 

temperatura (2 – 8ºC) e humidade são controladas, de forma a preservar a integridade 

dos produtos. 

Para além destes locais específicos de armazenamento, existem também móveis 

com diversas prateleiras que contêm os excedentes dos produtos expostos, bem como 

outros artigos (Figura 3). 

Neste espaço existe ainda uma gaveta destinada ao armazenamento de 

estupefacientes e psicotrópicos, devidamente fechada e selada. 

 

- ESCRITÓRIO 

Este é o espaço destinado ao exercício de funções administrativas e de gestão, 

sendo também o local privilegiado para a realização de reuniões com os diversos 

elementos da farmácia e delegados de informação médica. 

 

- LABORATÓRIO 

O laboratório da FNA cumpre os requisitos essenciais para a preparação de 

medicamentos manipulados (Figura 4). Este espaço está equipado com uma bancada 

de trabalho lisa, um lavatório, uma balança analítica devidamente certificada e 

Figura 3 – Principais locais de armazenamento de medicamentos. 
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Figura 4 – Interior do laboratório. 

calibrada, bem como de um agitador mecânico UNGUATOR® e outro material de 

laboratório indispensável à preparação de manipulados. As matérias-primas 

encontram-se devidamente acondicionadas, rotuladas e arrumadas. Neste local 

encontra-se ainda toda a bibliografia necessária à preparação dos manipulados 

(Farmacopeia Portuguesa e Formulário Galénico Português), bem como dossiers de 

registo de movimentos de matérias-primas e o regime geral de preços de 

manipulados. 

Aqui realizam-se frequentemente testes de gravidez, análises à urina com tiras 

Combur-Test®, e a reconstituição de suspensões extemporâneas orais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

A FNA dispõe de uma casa de banho para uso dos colaboradores da farmácia 

e utentes. 

 

2.3. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

A FNA encontra-se aberta ao público de segunda-feira a sábado das 8h30 às 

22h30 e ao domingo das 9h00 às 13h00. Este período de funcionamento ultrapassa o 

mínimo de 50 horas semanais disposto na Portaria n.º 14/2013, de 11 de janeiro, 

resultado da alteração da Portaria n.º 277/2012, de 12 de setembro, no que se refere 

ao horário padrão de funcionamento diário das farmácias, clarificando também a 

organização do serviço de turno permanente [6]. 

As escalas de turnos são aprovadas, anualmente, pela Administração Regional 

de Saúde (ARS) Norte, e ocorrem de acordo com a escala de turnos de serviço do 

município em questão. A FNA assegura, juntamente com outras 17 farmácias do 

concelho de Valongo, os turnos de serviço permanente, garantindo o acesso da 

população a medicamentos, ininterruptamente, desde a hora de abertura até à hora de 

encerramento do dia seguinte. Por questões de segurança, estão implementados 
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sistemas de vigilância e os atendimentos noturnos são efetuados através de um 

postigo de atendimento. 

 

2.4. RECURSOS HUMANOS 

Os recursos humanos constituem uma das principais preocupações de qualquer 

empresa, especialmente de uma farmácia, um espaço no qual imperam critérios de 

qualidade aliados às qualificações e competências dos seus colaboradores. 

Diariamente, a equipa de profissionais que trabalha na FNA enfrenta inúmeras 

situações que requerem uma resposta prática e eficaz, no sentido de proporcionar aos 

utentes um atendimento personalizado e de qualidade. De acordo com o disposto no 

Capítulo IV do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, o quadro de pessoal de 

uma farmácia engloba o quadro farmacêutico e o quadro não farmacêutico (técnicos 

de farmácia ou outros profissionais devidamente habilitados) [7]. A FNA possui um 

quadro de pessoal constituído por 3 elementos do quadro farmacêutico e 5 do quadro 

não farmacêutico que, tal como mencionado nas BPF, estão devidamente identificados 

mediante o uso de um cartão contendo o nome e o título profissional [3]: 

Dr. Avelino Ferreira Pontes Diretor técnico 

Dr
a.
 Rute Castro Farmacêutica auxiliar 

Prof. Doutor Delfim Santos Farmacêutico 

Dr. Nelson Coelho Técnico de farmácia 

Dr
a.
 Marta Neves Técnico de farmácia 

Catarina Ramos Auxiliar técnica 

José Augusto Magalhães Auxiliar técnico 

Vanessa Santos Auxiliar técnica 

 

Todos os elementos da FNA facilitaram a minha integração na dinâmica do 

grupo e tive ainda a oportunidade de partilhar uma parte do Estágio com outras 

colegas do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) de diferentes 

faculdades (FFUP, CESPU e UFP), o que tornou esta experiência ainda mais 

enriquecedora. 

 

3. BIBLIOTECAS E FONTES DE INFORMAÇÃO 

A FNA dispõe de toda a literatura obrigatória e necessária, de modo a garantir o 

esclarecimento de determinadas questões ou simplesmente um conhecimento mais 

aprofundado acerca de algum tema. As fontes de informação que a FNA dispõe 

obedecem ao indicado no artigo 37º do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto que 

determina a obrigatoriedade da presença de determinadas publicações como o 

Prontuário Terapêutico (PT), o Resumo das Características do Medicamento (RCM), a 
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Farmacopeia Portuguesa (FP) atualizada e respetivos suplementos, em edição de 

papel e em formato eletrónico, o Formulário Galénico Português (FGP), o Índice 

Nacional Terapêutico e o Simposium Terapêutico [7]. Como fonte de informação 

contínua fazem ainda parte da biblioteca da farmácia algumas publicações periódicas, 

bem como a possibilidade de acesso ilimitado à Internet.   

A constante evolução da ciência exige que o farmacêutico esteja em permanente 

atualização, de forma a corrigir eventuais problemas relacionados com a 

farmacoterapia, possibilitando o esclarecimento de dúvidas aos utentes, também estes 

mais informados e preocupados com aspetos relacionados com a sua saúde. 

Durante o Estágio na FNA consultei algumas fontes bibliográficas com as quais já 

havia contactado durante o MICF (FP, FGP, Prontuário Terapêutico). No entanto, 

foram-me apresentadas novas fontes de informação com utilidade prática, 

nomeadamente no que diz respeito ao aviamento de receitas e, para o qual, foi 

importante a consulta do Manual de Relacionamento de Farmácias. Para além destas 

referências, consultei também a legislação em vigor referente, por exemplo, ao cálculo 

do preço dos manipulados. No que diz respeito à área da dermocosmética foi de 

extrema importância a consulta de alguns catálogos e páginas na Internet de 

determinadas gamas de produtos que forneciam inúmeras informações acerca da 

composição e indicações de uso, sendo este tipo de esclarecimentos frequentemente 

solicitados pelos utentes da farmácia. 

O principal objetivo da existência e consulta das diferentes fontes bibliográficas, 

que se encontram facilmente ao alcance do farmacêutico, reflete uma tentativa de 

otimização das capacidades e competências individuais de aconselhamento, 

assegurando um serviço de qualidade. 

 

4. GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA 

 

4.1. SISTEMA INFORMÁTICO 

A FNA adotou como sistema informático o programa SPharm desenvolvido pela 

empresa SoftReis®. Este software de gestão permite agilizar o atendimento ao balcão 

e otimizar tarefas associadas à aquisição, receção e devolução de produtos, 

possibilitando ainda a gestão de stocks, validades e de clientes. O acesso ao SPharm 

realiza-se através da introdução de um código identificativo de cada operador e a sua 

utilização é extremamente fácil, assegurando também a redução da ocorrência de erro 

humano. Este aplicativo possui ainda um sistema de alertas, os quais são acionados 

quando se verifica uma associação inadequada de dois ou mais medicamentos, como 
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é o caso da toma concominante de clopidogrel e omeprazol, no qual se observa uma 

diminuição da atividade farmacológica do clopidogrel por redução do metabolismo 

deste à sua forma ativa [8].  

A experiência que tive ao contactar e explorar todas as funções deste sistema 

informático permitiu-me, no ato da dispensa, tornar o aconselhamento mais 

personalizado, garantindo um uso mais racional dos medicamentos e uma maior 

gestão do risco associado à terapêutica, em particular, de utentes polimedicados. 

 

4.2. GESTÃO DE STOCKS 

O stock de uma farmácia corresponde ao número de produtos disponíveis num 

determinado momento. Devido à grande diversidade de artigos existentes na farmácia, 

a gestão de stocks é uma tarefa de extrema importância e incrivelmente facilitada com 

o recurso a sistemas informáticos, como é o caso do SPharm, que permite o 

estabelecimento de valores mínimos e máximos de cada produto, gerando 

encomendas automáticas a fornecedores predefinidos. Este software possibilita ainda 

a consulta do histórico de vendas e da sazonalidade dos produtos (antigripais são 

mais solicitados no Outono e Inverno; protetores solares e adelgaçantes no Verão). 

Uma gestão eficiente dos stocks garante a viabilidade financeira de uma farmácia: 

stocks em excesso acarretam elevados custos, risco de alterações de conservação ou 

dano da embalagem, expiração dos prazos de validade estabelecidos e limitações no 

espaço disponível para o armazenamento e exposição; stocks reduzidos limitam a 

venda dos produtos no ato da dispensa, prejudicando, acima de tudo, o decurso do 

tratamento e a adesão à terapêutica por parte dos utentes. Assim, uma boa gestão 

dos stocks possibilita uma resposta satisfatória às necessidades dos utentes. 

Na FNA foi possível contactar com esta realidade e é efetivamente louvável o 

esforço realizado na tentativa de assegurar a dispensa dos mais variados produtos, 

num momento em que se verificam consecutivas falhas no abastecimento de 

medicamentos, resultado não só de uma produção insuficiente por parte dos 

laboratórios face às necessidades do mercado, como também da exportação paralela 

de medicamentos para outros países, uma prática considerada legítima desde que não 

comprometa o consumo interno [9]. 
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4.3. APROVISIONAMENTO E ARMAZENAMENTO 

 

4.3.1. AQUISIÇÃO, RECEÇÃO E CONFERÊNCIA DE ENCOMENDAS 

A aquisição dos diferentes produtos pela farmácia pode ser realizada através dos 

distribuidores grossistas ou diretamente aos laboratórios, ou os seus representantes 

legais. Os distribuidores grossitas simplificam o processo de aquisição dos produtos, 

assegurando rapidez de resposta em situações de rutura. A FNA trabalha com vários 

distribuidores grossistas como Cooprofar®, Cofanor® e Alliance Healthcare®. Para a 

farmácia é essencial trabalhar em simultâneo com diversos fornecedores, no sentido 

de assegurar, em caso de rutura de determinado produto, que o utente obtenha o 

produto num curto espaço de tempo. A seleção dos fornecedores depende da análise 

de importantes parâmetros como condições de pagamento, descontos, bonificações, 

rapidez e flexibilidade na entrega dos produtos, facilidade de contacto, e qualidade do 

serviço prestado. 

Na FNA, a realização da encomenda é delegada a um colaborador responsável 

pela análise rigorosa dos pedidos, procedendo às alterações que achar necessárias. A 

FNA efetua uma encomenda diária, até às 13h30 de 2ª feira a sábado, via online, e ao 

longo do dia são realizadas encomendas pontuais, via telefone, no sentido de colmatar 

eventuais ruturas de stock ou satisfazer alguns pedidos específicos dos utentes. 

Sempre que se efetuam encomendas via telefone gera-se um talão de reserva com o 

nome do utente, contacto e identificação do produto solicitado. Quando o produto é 

rececionado na farmácia, o utente é imediatamente contactado.  

 

No momento da receção da encomenda todos os produtos devem estar 

devidamente acondicionados em recipientes apropriados e com a identificação da 

farmácia. Para além disso, é imprescindível que esta se faça acompanhar de uma guia 

de remessa e/ou fatura em duplicado (Anexo 1), onde consta: 

- Número da guia de remessa ou fatura;  

- Data, hora e local da carga; 

- Identificação do fornecedor (nome, morada e número de contribuinte); 

- Identificação da farmácia à qual se destina a encomenda (nome, morada e 

número de contribuinte); 

- Descrição individualizada dos produtos pedidos (código, DC, forma 

farmacêutica, dosagem, tamanho da embalagem e quantidade pedida); 

- Quantidade enviada de cada produto e respetivo preço de venda à farmácia 

(PVF), preço de venda ao público (PVP), percentagem de Imposto sobre o Valor 
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Acrescentado (IVA) aplicável, eventuais bonificações e/ou descontos, e número do 

contentor no qual se encontra; 

- Preço total da encomenda; 

- Indicação do motivo pelo qual não foi satisfeito um determinado pedido 

(descontinuado, esgotado, rateado). 

 

Os produtos de frio são transportados em dispositivos térmicos, onde consta o 

aviso “Contém produtos de frio”. A entrada no sistema destes produtos e respetiva 

verificação é considerada prioritária, de forma a serem prontamente armazenados no 

frigorífico. 

Quando a encomenda inclui medicamentos psicotrópicos e estupefacientes a 

fatura é acompanhada por uma requisição, a qual é guardada num arquivo próprio. 

A entrada dos produtos no software SPharm é realizada através da leitura ótica 

dos códigos de barras, introdução manual do código ou do nome do produto, 

atualizando automaticamente os stocks quando se conclui a receção. Esta fase é 

acompanhada pela conferência de alguns aspetos importantes, tais como: 

- Designação do produto, forma farmacêutica, dosagem e número de 

embalagens enviadas; 

- Integridade da embalagem; 

- Quantidade pedida vs. Quantidade enviada; 

- Prazo de validade; 

- PVP, PVF e taxa de IVA aplicável; 

- Bonificações. 

 

Caso seja necessário, deve proceder-se à atualização dos diferentes parâmetros, 

com especial destaque à marcação dos PVL. O SPharm permite a impressão de 

etiquetas onde consta a designação, o preço, a taxa de IVA e o código de barras ou o 

código interno do produto em questão. O preço dos PVL pode variar substancialmente 

em função do fornecedor e de acordo com margens de lucro estabelecidas pela 

farmácia. 

A etapa de verificação é finalizada após confirmação do total de unidades 

rececionadas e do valor faturado. Por fim, todas as faturas e respetivos duplicados são 

arquivados para posterior tratamento contabilístico e administrativo. 

Durante o Estágio pude constatar que a tarefa de receção e conferência de 

encomendas exige grande concentração e permite conhecer e reconhecer mais 

facilmente os diferentes produtos existentes na farmácia. Pude ainda verificar que, de 



FARMÁCIA NOVA DE ALFENA 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO 
2012/2013 

 

12 
 

facto, um correto aprovisionamento é essencial para o bom funcionamento da 

farmácia, colmatando as necessidades e exigências dos utentes. 

 

4.3.2. ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS 

Após as etapas que envolvem a receção e a verificação da encomenda é 

necessário proceder ao correto armazenamento dos produtos de forma lógica e 

estratégica, com o intuito de facilitar e agilizar a sua dispensa. De acordo com as BPF, 

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

armazenamento devem respeitar as exigências específicas dos diferentes produtos, 

assegurando a sua integridade [3]. Os produtos que requerem condições de 

temperatura e humidade controladas, de forma a preservar parâmetros de 

estabilidade, segurança e qualidade, encontram-se armazenados por ordem alfabética 

num frigorífico, a temperaturas compreendidas entre os 2 e 8 ºC, situado na zona de 

receção de encomendas. Exemplos de produtos que requerem este tipo de 

armazenamento são insulinas, vacinas e alguns colírios. Tal como já foi referido, estes 

produtos são prioritários no que diz respeito à sua receção e armazenamento.  

Os restantes produtos são armazenados em locais já estabelecidos para o efeito, 

em condições ideais para a manutenção das suas propriedades físico-químicas: 

temperatura inferior a 25 ºC, humidade inferior a 60% e protegidos da luz solar direta. 

Estas condições devem ser monitorizadas e analisadas periodicamente. 

Na FNA, o armazenamento dos produtos tem por base o princípio “First Expires, 

First Out” (FEFO), com o objetivo de assegurar a dispensa dos produtos com um 

prazo de validade mais curto. Este esquema permite uma correta gestão dos stocks, 

estimulando a rotatividade dos produtos e minorando eventuais perdas económicas. 

Os psicotrópicos e estupefacientes encontram-se armazenados numa gaveta 

devidamente fechada e selada, impedindo um livre acesso a estes produtos. 

As diferentes formas farmacêuticas são organizadas, por ordem alfabética da DC 

ou da DCI, na unidade principal de armazenamento – o armário de gavetas 

deslizantes Rombic® –, de acordo o seguinte esquema: 
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A localização deste armário permite o fácil e rápido acesso aos medicamentos, 

sendo continuamente repostos para que a dispensa se torne um processo mais 

dinâmico e eficiente. 

Grande parte dos PCHC, produtos de higiene oral, fórmulas infantis, perfumes e 

outros produtos de puericultura são arrumados na zona de atendimento ao público. 

Também alguns MNSRM que apresentam variabilidade sazonal, e alguns suplementos 

alimentares considerados top sellers são guardados em expositores lineares contíguos 

à zona de atendimento. 

Quando a disponibilidade de espaço na área do atendimento ao público se 

encontra lotada, procede-se ao armazenamento dos produtos excedentes em locais 

próprios. Nesses locais encontram-se igualmente medicamentos de uso veterinário, 

pós e granulados, ampolas, xaropes, produtos de higiene íntima, material de penso, 

desinfetantes, seringas, testes de gravidez, suplementos alimentares, produtos 

dermocosméticos, farinhas e leites, e artigos que integram o protocolo da Diabetes 

Mellitus (aparelhos, tiras reativas e lancetas). 

As matérias-primas para a preparação de medicamentos manipulados encontram-

se devidamente acondicionadas, rotuladas e arrumadas, respeitando a separação dos 

produtos perigosos. 

O armazenamento constituiu uma das primeiras etapas do meu Estágio, tendo-se 

revelado essencial no conhecimento mais intrínseco dos produtos e do seu local 

exato, o que me permitiu, numa fase posterior, otimizar e agilizar o processo de 

atendimento. 

 

4.4. CONTROLO DOS PRAZOS DE VALIDADE E DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS 

O controlo dos prazos de validade dos produtos existentes na farmácia é uma 

tarefa essencial para a completa garantia da qualidade, segurança e eficácia do 

produto. 

O prazo de validade de um medicamento é aquele durante o qual as 

características físicas, químicas, microbiológicas, galénicas, terapêuticas e 

toxicológicas não se alteram ou sofrem eventuais modificações dentro de limites 

aceitáveis e bem definidos. 

Na FNA, o controlo dos prazos de validade é efetuado sempre que os produtos 

são rececionados e mensalmente é impressa uma lista (Anexo 2) com os produtos 

cujo prazo de validade caduca nos 3 meses seguintes à presente data. 

Os produtos cujo prazo de validade expira nesse intervalo de tempo definido são 

retirados e devolvidos aos respetivos fornecedores. É importante ressalvar que a 



FARMÁCIA NOVA DE ALFENA 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO 
2012/2013 

 

14 
 

devolução destes produtos tem de obedecer também ela a determinados limites 

temporais: os produtos deverão ser devolvidos com uma antecedência mínima de 60 

dias relativamente ao prazo de validade inscrito na cartonagem, à exceção de 

produtos pertencentes ao protocolo da Diabetes Mellitus e medicamentos de uso 

veterinário que deverão ser devolvidos 4 meses antes de expirar o prazo de validade. 

Nestes casos é então emitida uma nota de devolução que é encaminhada, juntamente 

com os produtos, para os fornecedores na tentativa de obter crédito ou efetuar troca 

por produto igual.  

A devolução de um produto pode ser desencadeada por outras situações para 

além da proximidade de término do prazo de validade, nomeadamente: 

- Irregularidades nos produtos enviados (embalagem danificada, produtos não 

encomendados e quantidades erradas); 

- Recolha do produto declarada pela Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED) ou por iniciativa do fornecedor, a qual é 

comunicada à farmácia através de circulares. 

Em qualquer um dos casos, a farmácia emite uma nota de devolução impressa em 

triplicado, sendo duas cópias assinadas, carimbadas e enviadas para o fornecedor, e a 

terceira é arquivada na farmácia até regularização (Anexo 3). Na nota de devolução e 

respetivas cópias consta: 

- Identificação da farmácia e do fornecedor; 

- Identificação do(s) produto(s) devolvido(s), respetivo código, quantidade, PVP, 

IVA e motivo da devolução. 

A situação pode ser regularizada através da emissão de uma nota de crédito 

(Anexo 4) emitida pelo fornecedor no valor dos produtos devolvidos, efetuando-se a 

troca do produto por outro igual quando o produto é devolvido por motivos de término 

do prazo de validade, ou a troca do produto por outro diferente quando determinada 

apresentação é retirada do mercado. 

 

5. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

De acordo com as BPF, a dispensa de medicamentos é o ato profissional pelo qual 

o farmacêutico, após avaliação da farmacoterapia, cede medicamentos ou substâncias 

medicamentosas aos utentes mediante prescrição médica ou em regime de 

automedicação ou indicação farmacêutica, bem como toda a informação indispensável 

para o correto uso dos produtos [3]. No ato da cedência de medicamentos o 

farmacêutico deve avaliar a medicação dispensada, de forma a identificar eventuais 

problemas relacionados com a medicação (PRM). O farmacêutico desempenha por 
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isso um papel fundamental no esclarecimento, educação e aconselhamento acerca da 

farmacoterapia, bem como de medidas não farmacológicas que podem ser 

implementadas no sentido de melhorar o estado de saúde dos utentes.  

De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, os medicamentos 

podem ser classificados, quanto à sua dispensa, como medicamentos sujeitos a 

receita médica (MSRM) ou medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 

[10].  

 

5.1. MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA (MSRM) 

A dispensa deste tipo de medicamentos torna indispensável a apresentação de 

uma prescrição médica válida. De acordo com o disposto no Decreto-lei n.º 176/2006, 

de 30 de agosto, é classificado como MSRM todo e qualquer medicamento que esteja 

em conformidade com pelo menos um dos seguintes parâmetros [10]: 

- O medicamento constitui um risco direto ou indireto para a saúde do doente 

quando é utilizado sem vigilância médica, em quantidades consideráveis e 

frequentemente, para fins diferentes daquele a que se destina; 

- O medicamento contém substâncias ou preparações à base dessas 

substâncias, exigindo uma avaliação rigorosa da sua atividade e eventuais reações 

adversas; 

- O medicamento destina-se à administração por via parentérica. 

 

Os MSRM são ainda classificados em [10]: 

- Medicamentos de Receita Médica Renovável: medicamentos destinados a 

tratamentos prolongados e que podem ser adquiridos mais do que uma vez sem 

necessitarem de nova prescrição médica. Nestes casos, a receita médica tem 

validade de 6 meses e é constituída por 3 vias. 

- Medicamentos de Receita Médica Especial: medicamentos que contêm 

substâncias classificadas como estupefacientes ou psicotrópicos; medicamentos 

que, em caso de utilização anormal, podem conduzir ao abuso medicamentoso; 

medicamentos que podem originar toxicodependência, ou que podem ser usados 

para fins ilegais. 

- Medicamentos de Receita Médica Restrita: medicamentos cuja utilização é 

reservada a meios especializados, sendo maioritariamente de uso exclusivo 

hospitalar.  
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Apesar destes medicamentos serem prescritos por um médico, é fundamental que 

o farmacêutico partilhe responsabilidades na dispensa destes, validando a prescrição 

médica. O farmacêutico deverá por isso avaliar, com sentido crítico, a prescrição 

médica, com vista a detetar eventuais erros médicos, incompatibilidades 

medicamentosas, duplicações e impossibilidades de administração. 

 

5.1.1. PRESCRIÇÃO MÉDICA E RESPETIVA VALIDAÇÃO 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto uma receita médica é 

o documento através do qual são prescritos, por um médico ou, nos casos previstos 

em legislação especial, por um médico dentista ou por um odontologista, um ou mais 

medicamentos [10]. O aviamento de receitas manuscritas (Anexo 5) é atualmente 

menos comum, uma vez que estas têm tendencialmente vindo a ser substituídas por 

receitas médicas eletrónicas (Anexo 6) de preenchimento mais prático para o médico 

e de interpretação mais fácil para o farmacêutico. O motivo pelo qual se recorre à 

prescrição manual deve ser referido na receita, sendo a sua utilização restrita a casos 

excecionais, nomeadamente: 

- Falência do sistema informático; 

- Inadaptação do prescritor; 

- Prescrição ao domicílio; 

- Outras situações até um máximo de 40 receitas por mês. 

 

De acordo com o disposto na Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio que 

estabelece o regime jurídico a que obedecem as regras de prescrição de 

medicamentos, os modelos de receita médica e as condições de dispensa de 

medicamentos, a prescrição de um medicamento inclui obrigatoriamente a respetiva 

DCI da substância ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a 

posologia [11]. A prescrição pode, excecionalmente, incluir a DC do medicamento, por 

marca ou indicação do nome do titular da Autorização de Introdução no Mercado (AIM) 

quando não existe medicamento genérico comparticipado ou caso haja justificação 

técnica do prescritor quanto à insusceptibilidade de substituição do medicamento 

prescrito. Neste caso, o prescritor deve assinalar na receita as exceções previstas: 

a) Prescrição de medicamento com margem ou índice terapêutico estreito, 

conforme informação prestada pelo INFARMED; 

b) Fundada suspeita, previamente reportada ao INFARMED, de intolerância ou 

reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado 

por outra denominação comercial; 
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c) Prescrição de medicamento destinado a assegurar a continuidade de um 

tratamento com duração estimada superior a 28 dias. 

Em cada receita médica podem ser prescritos até 4 medicamentos distintos, não 

podendo, o número total de embalagens prescritas ultrapassar o limite de duas por 

medicamento, nem o total de 4 embalagens, excetuando-se a prescrição de 

medicamentos para dispensa em quantidade individualizada e a prescrição de 4 

embalagens do mesmo medicamento com apresentação sob a forma de embalagem 

unitária. 

No ato da dispensa o farmacêutico, ou seu colaborador devidamente habilitado, 

deve verificar se a receita é válida, tendo em conta os seguintes elementos: 

- Número da receita; 

- Local de prescrição; 

- Identificação do médico prescritor (nome, especialidade médica, se aplicável, 

número da cédula profissional e contacto telefónico); 

- Nome e número de utente ou de beneficiário de subsistema; 

- Entidade financeira responsável; 

- Referência ao regime especial de comparticipação de medicamentos ou ao 

despacho que estabelece o regime especial de comparticipação de medicamentos, 

se aplicável; 

- Designação do medicamento (DCI, dosagem, forma farmacêutica, dimensão da 

embalagem, número de embalagens e posologia);  

- Data de prescrição; 

- Validade da receita; 

- Assinatura do prescritor. 

 

Nas receitas manuais tem ainda de constar obrigatoriamente a exceção ao abrigo 

da qual a receita é prescrita, não podendo conter rasuras ou caligrafias diferentes. 

A receita é válida pelo prazo de 30 dias a contar da data da sua emissão, sendo 

que no caso de se tratar de uma receita renovável, contem até 3 vias, com o prazo de 

validade de 6 meses. 

 

Com a publicação da Portaria n.º 224-A/2013, de 9 de julho, e do Despacho n.º 

8990-C/2013, de 1 de julho, as regras de prescrição e de dispensa foram alteradas no 

seguinte [12, 13]: 

- A aposição das vinhetas médicas apenas é obrigatória nas receitas pré-

impressas, ou seja, nas receitas manuais; 
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- Na prescrição deixa de ser necessária a segregação de medicamentos de 

marca sem similar ou que não disponham de medicamento genérico similar 

comparticipado (original e licenças), bem como os que incluam justificação técnica. 

Assim, estas prescrições já não têm de ser efetuadas em receita médica isolada; 

- Na ocorrência de produtos esgotados por falha de produção ou importação a 

nível do laboratório, o prazo de validade das receitas pode não ser respeitado, 

devendo estar devidamente justificado esse motivo na própria receita.  

 

Após a validação da receita médica procede-se à recolha dos medicamentos, à 

leitura ótica dos respetivos códigos de barras e à seleção do organismo responsável 

pela comparticipação, efetuando-se a venda. A finalização da cedência dos 

medicamentos decorre com a impressão, no verso da receita, do documento para 

efeitos de faturação, no qual estão presentes a identificação da farmácia, o regime de 

comparticipação aplicado e o valor da respetiva comparticipação, os códigos 

representativos de cada medicamento, o preço total de cada medicamento, o valor 

total da venda e o encargo do utente. O verso da receita tem de ser assinado pelo 

utente e pelo farmacêutico, ou seu colaborador devidamente habilitado, carimbado e 

datado.  

Na FNA, existe um sistema de vales de desconto que podem ser descontados, 

num intervalo de tempo definido, em qualquer produto da farmácia, exceto fórmulas 

artificiais, fraldas e produtos do protocolo da Diabetes Mellitus. Este sistema promove 

a fidelização dos clientes, tornando a FNA a farmácia de eleição na escolha dos 

utentes. Por cada venda é emitida uma fatura, na qual consta a identificação do 

utente, que é carimbada e assinada pelo responsável pelo atendimento. 

O procedimento anteriormente descrito é o mais comummente efetuado, no 

entanto podem surgir situações particulares nas quais é necessário adotar outros 

métodos. Por exemplo, quando um utente necessita de um medicamento mas não 

possui receita médica é efetuada uma venda suspensa, na qual o medicamento é 

pago na totalidade até regularização da situação e consequente reembolso do valor 

correspondente à comparticipação aplicada. Estes casos surgem pontualmente e com 

utentes cujo tratamento é prolongado. Também é possível proceder a vendas a 

crédito a pessoas ou empresas com acordo prévio com a farmácia. No caso da FNA 

esta opção é apenas concedida a alguns lares de 3ª idade e colégios da zona da 

Maia. 
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Escalão A 

(90%) 

Escalão B 

(69%) 

Escalão C 

(37%) 

Escalão D 

(15%) 

5.1.2. ENTIDADES E REGIMES DE COMPARTICIPAÇÃO 

O Decreto-Lei n.º 103/2013, de 26 de julho procede à terceira alteração ao Decreto 

-Lei n.º 48-A/2010, de 13 de maio, referindo-se à aprovação do regime geral das 

comparticipações do Estado no preço dos medicamentos [14]. Os escalões de 

comparticipação variam de acordo com as indicações terapêuticas do medicamento, a 

sua utilização, as entidades que o prescrevem e ainda com o consumo acrescido para 

doentes que sofram de determinadas patologias. A comparticipação do Estado no 

preço dos medicamentos de venda ao público é fixada de acordo com os seguintes 

escalões: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em determinados casos, os utentes poderão beneficiar de uma maior 

comparticipação através do regime especial que prevê dois tipos de comparticipação: 

em função dos beneficiários e em função das patologias ou de grupos especiais de 

utentes (Anexo 7). De acordo com o Decreto-Lei n.º 48-A/2010, de 13 de maio 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% para os pensionistas 

cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal 

garantida em vigor no ano civil transato ou 14 vezes o valor do indexante dos apoios 

sociais em vigor, quando este ultrapassar aquele montante [15]. A comparticipação do 

Estado no preço dos medicamentos para os beneficiários do regime especial de 

comparticipação de medicamentos é de 95% para o conjunto dos escalões, para os 

medicamentos cujos PVP’s sejam iguais ou inferiores ao 5º preço mais baixo do grupo 

homogéneo (GH) – conjunto de medicamentos com a mesma composição qualitativa e 

quantitativa em substâncias ativas, forma farmacêutica, dosagem e via de 

administração – em que se inserem. As receitas pertencentes ao regime de 

comparticipação especial devem conter a letra “R”, no campo relativo aos dados do 

utente, ou a letra “O” sendo, no último caso, obrigatória, a menção ao despacho que 

consagra o respetivo regime. 
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Alguns utentes beneficiam da complementaridade de duas entidades, na qual o 

subsistema em questão é responsável por uma percentagem da comparticipação, 

garantindo menos encargos para o utente. Nestes casos é necessário tirar uma 

fotocópia da receita, a qual é remetida para o subsistema. 

Durante o meu Estágio lidei com uma grande diversidade de organismos, o que 

exigiu de mim particular atenção de forma a proceder à correta seleção do regime de 

comparticipação em causa. 

 

5.2. RECEITUÁRIO E FATURAÇÃO  

A conferência de receituário é uma atividade rigorosa e de extrema importância 

para o controlo da despesa do SNS. No contexto da conferência de medicamentos 

comparticipados pelo SNS, a entrada em funcionamento do Centro de Conferência de 

Faturas (CCF) permite a clarificação das diversas regras de conferência que são 

aplicadas e que atualmente fazem parte da legislação relacionada. Na FNA, a 

verificação do receituário rege-se criteriosamente pelo conjunto de procedimento 

definidos pelo Manual de Relacionamento de Farmácias, desenvolvido pelo CCF, cuja 

versão mais recente entrou em vigor a 30 de setembro de 2013 [16].  

A organização das receitas consiste no agrupamento das receitas por 

organismo de comparticipação e, por lote, sendo cada lote constituído por 30 receitas. 

Na presença de algum erro é fundamental proceder à sua correção, o que pode 

implicar o contacto com o utente. Cada lote é identificado através dos Verbetes de 

Identificação de Lote (Anexo 8), e para o conjunto dos lotes é elaborada uma Relação 

de Resumo de Lotes (Anexo 9) que condensa toda a informação referente a um 

determinado organismo. No caso das receitas prescritas no âmbito do SNS, a 

documentação é enviada para o CCF; as receitas prescritas no âmbito de outras 

entidades são enviadas para a Associação Nacional de Farmácias (ANF). Em ambos 

os casos, o valor das comparticipações é adiantado às farmácias pela ANF. 

Quando são detetados erros numa receita, o valor referente a ela não é pago à 

farmácia e a receita é devolvida à farmácia para correção. Se a correção for exequível 

a receita volta a ser enviada no mês seguinte, caso contrário a farmácia perde o direito 

de receber o valor da comparticipação. 

 

6. PROTOCOLO DA DIABETES MELLITUS 

A Diabetes Mellitus é uma doença crónica e de grande prevalência em Portugal, 

cujo controlo farmacológico tem de ser feito regularmente, assim como a sua 

monitorização e autovigilância. No âmbito do Programa Nacional de Controlo da 
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Diabetes Mellitus foram implementados protocolos de colaboração entre o Ministério 

da Saúde e parceiros do setor, visando a melhoria da acessibilidade dos doentes 

diabéticos aos dispositivos para a monitorização dos níveis de glicemia, bem como 

agulhas, seringas, lancetas e tiras-teste [17]. Com a publicação do Despacho n.º 4294-

A/2013, de 22 de março, verificou-se uma redução de 15% nos PVP’s dos produtos 

mencionados [18]. A comparticipação do Estado mantém-se no valor de 85% em 

relação às tiras-teste e total comparticipação nas agulhas, seringas e lancetas.  

No ato da dispensa destes produtos, o farmacêutico deve sempre incentivar a 

monitorização regular dos níveis de glicemia e a adesão à terapêutica. 

 

7. MEDICAMENTOS GENÉRICOS 

De acordo com o Decreto‐Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, medicamento 

genérico é definido como “um medicamento que apresenta a mesma composição 

qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja 

bioequivalência com o medicamento de referência haja sido demonstrada através de 

estudos apropriados” [10]. Para que um medicamento seja considerado genérico terão 

de estar reunidas, em simultâneo, requisitos como: 

- Ser essencialmente similar ao medicamento de referência; 

- Terem caducado os direitos de propriedade industrial relativos às respetivas 

substâncias ativas e processo de fabrico; 

- Não se invocarem a seu favor indicações terapêuticas diferentes em relação ao 

medicamento de referência já autorizado.  

Um medicamento genérico deve conter, na sua cartonagem, a identificação do 

princípio ativo, nome do titular de AIM, dosagem, forma farmacêutica e ainda a sigla 

"MG" [10].  

Durante o Estágio na FNA fui confrontada com situações nas quais me solicitaram 

prontamente o medicamento genérico e outras em que se evidenciava um completo 

descrédito do medicamento genérico face ao correspondente de marca. Estas 

opiniões tão díspares continuam a ter por base a ideia generalizada de que o que é 

barato não tem qualidade. Deste modo, o farmacêutico deve esclarecer, de forma 

clara, o porquê da discrepância de preços, assegurando a segurança e eficácia dos 

medicamentos genéricos. De facto, a comercialização destes produtos traduz-se numa 

significativa redução dos encargos, quer dos consumidores, quer do SNS. 

 

Para efeitos de comparticipação do Estado, o preço de referência (PR) de cada 

GH é determinado a partir da média dos 5 PVP’s do grupo mais baixos no mercado. O 
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valor máximo de comparticipação do Estado é estabelecido através de um sistema de 

escalões de comparticipação sobre o PR do respetivo GH. Assim, medicamentos cujo 

PVP exceda o PR são comparticipados com base no PR, mas em medicamentos cujo 

PVP não exceda o PR a comparticipação já tem como base o PVP em vigor. 

 

8. MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA (MNSRM) E 

AUTOMEDICAÇÃO 

A automedicação corresponde à 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. A utilização de MNSRM deverá ser limitada no tempo e de acordo com as 

informações veiculadas no folheto informativo. Esta prática pode traduzir-se em 

benefícios, quer para o indivíduo, na resolução de problemas menores de saúde de 

forma mais rápida, e com menor dispêndio de recursos financeiros, quer para a 

sociedade, aliviando a pressão sobre o SNS [19]. 

O farmacêutico possui um papel de destaque nestas situações, tendo a 

responsabilidade de educar e informar os utentes, promovendo o uso racional dos 

medicamentos. A indicação farmacêutica traduz o ato pelo qual o farmacêutico se 

responsabiliza pela escolha de um MNSRM, assim como a indicação de medidas não 

farmacológicas que facilitem o processo de melhoria do estado de saúde. Uma 

interação dinâmica entre o farmacêutico e o utente é extremamente importante e exige 

o estabelecimento de um diálogo simples, direto e adaptado ao perfil do utente, tendo 

sempre presentes os princípios éticos e deontológicos da profissão, bem como o limite 

da extensão do conhecimento, encaminhando o utente para o seu médico assistente 

quando necessário. A indicação farmacêutica é sem dúvida uma das áreas da 

atividade farmacêutica que mais conhecimento e espírito crítico exigem, impondo uma 

permanente atualização do conhecimento, tão importante para a qualidade técnico-

científica do farmacêutico. 

Durante o Estágio na FNA, deparei-me com algumas situações nas quais o utente 

recorria à farmácia à procura de aconselhamento para condições específicas como 

alergias, tosse, herpes, diarreia, obstipação, cefaleias, entre outras. 

 

9. MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES 

A prescrição de medicamentos que contêm substâncias estupefacientes ou 

psicotrópicas tem obrigatoriamente de ser realizada no modelo de receita médica 
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aprovado pelo Despacho n.º 15700/2012, de 30 de novembro, sob prejuízo da sua 

comparticipação não ser efetuada [20]. Os psicotrópicos e estupefacientes são 

substâncias extremamente importantes e com benefícios comprovados em inúmeras 

situações de doença. No entanto, estas substâncias também estão habitualmente 

associadas a atos ilícitos, nomeadamente ao tráfico e consumo de drogas. Deste 

modo, é necessário que se estabeleça um rigoroso controlo destas substâncias por 

parte das autoridades competentes. O Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, inclui, 

em anexo, tabelas contendo as plantas, substâncias e preparações sujeitas a controlo, 

de acordo com os efeitos nocivos que podem provocar no consumidor [21].  

 

9.1. AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISPENSA 

O Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro estipula as regras relativas 

ao controlo do mercado lícito de psicotrópicos e estupefacientes [22]. A aquisição de 

medicamentos estupefacientes e psicotrópicos segue os mesmos requisitos que a 

aquisição dos restantes produtos farmacêuticos. No entanto, no que diz respeito ao 

transporte, receção e armazenamento são necessárias precauções extra. Estes 

medicamentos são acondicionados, isoladamente, em contentores de transporte e 

acompanhados por uma guia de requisição em duplicado. Estas guias são 

devidamente numeradas e datadas, incluindo a designação e a quantidade dos 

produtos enviados. Quando os produtos são rececionados, as guias de requisição têm 

de ser carimbadas e assinadas pelo DT ou pelo farmacêutico adjunto, indicando o 

respetivo número de inscrição da Ordem dos Farmacêuticos (OF). O documento 

original é arquivado na farmácia por um período mínimo de 3 anos e o duplicado é 

enviado para o fornecedor. 

Tal como já foi referido anteriormente, o armazenamento destes medicamentos 

requer condições de segurança especiais e, na FNA, estes são guardados numa 

gaveta devidamente fechada e selada. 

Também a dispensa destes medicamentos segue algumas especificações. No 

SPharm é exigido o preenchimento de vários campos para que a venda possa ser 

concretizada, nomeadamente: 

- Nome do médico prescritor; 

- Número da receita médica; 

- Nome e morada do utente; 

- Nome, data de nascimento, número e validade do documento de identificação 

do adquirente. 
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A cedência destes medicamentos é finalizada com a impressão de um documento, 

o qual é anexado à cópia da receita. A farmácia tem de conservar, em arquivo próprio, 

a documentação relativa à dispensa destes produtos, durante, pelo menos, 3 anos. É 

também de caráter obrigatório a realização do registo de movimentos (entradas e 

saídas) destes produtos (Anexo 10). 

Todos os procedimentos associados à aquisição, armazenamento e dispensa de 

psicotrópicos e estupefacientes têm como principal objetivo evitar extravios ou 

situações de abuso e dependência, sendo o INFARMED a entidade responsável pelo 

controlo dos movimentos destes medicamentos nas farmácias. 

 

10. OUTROS PRODUTOS EXISTENTES NA FARMÁCIA NOVA DE ALFENA 

 

10.1. PRODUTOS COSMÉTICOS E DE HIGIENE CORPORAL (PCHC) 

De acordo com o estabelecido no Decreto-lei n.º 296/98, de 25 de setembro, um 

PCHC corresponde a qualquer substância ou preparação destinada a ser posta em 

contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, destinando-se a limpar, 

proteger, perfumar, modificar o seu aspeto, manter a integridade dessa(s) zona(s) e 

corrigir os odores corporais [23]. 

A FNA possui uma grande oferta em relação a estes produtos, apostando em 

gamas bem conhecidas e conceituadas como Avène®, Aveeno®, Boots®, Caudalie®, 

Ducray®, Elancyl®, Galènic®, ISDIN®, Klorane®, Lierac®, Mustela®, Phyto®, Piz Buin®, 

SebaMed®, e Uriage®. 

Esta grande diversidade implica que haja um conhecimento sólido sobre as 

particularidades de cada produto, de forma a proporcionar um aconselhamento 

adequado a diferentes situações. Neste sentido, participei em ações de formação que 

permitiram ampliar o meu conhecimento nesta área, não esquecendo o auxílio 

indispensável dos colegas em casos mais específicos. 

 

10.2. MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS HOMEOPÁTICOS 

A homeopatia é uma forma de terapia alternativa que se baseia no princípio da 

cura pelo semelhante, ou seja, que o tratamento de determinada doença se dá a partir 

da diluição e dinamização da mesma substância que produz o sintoma num individuo 

saudável [24]. De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, os 

medicamentos homeopáticos são medicamentos obtidos a partir de substâncias 

denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, podendo conter vários 

princípios [10]. Os medicamentos homeopáticos preparados de acordo com uma 
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fórmula magistral ou um preparado oficinal estão excluídos do âmbito do Decreto-Lei 

previamente referido, sendo aplicadas as boas práticas de fabrico a observar na 

preparação de medicamentos manipulados. 

A eficácia destes produtos é ainda muito contestada e são necessários mais 

estudos que demonstrem que de facto estes são providos de benefícios clínicos [24]. 

Estes produtos continuam, por isso, a suscitar um ceticismo geral no seio da 

comunidade científica. 

Na FNA, a expressão de vendas de medicamentos homeopáticos é relativamente 

baixa encontrando-se, porém, à disposição do utente alguns produtos como o 

Oscillococcinum® indicado no alívio de estados gripais, o Homeovox® utilizado em 

situações de cansaço das cordas vocais, perda de voz ou rouquidão, o Notta® utilizado 

no alívio de estados de tensão nervosa ligeira, e o Tonsan® utilizado no tratamento de 

tosse seca e para fluidificação de secreções brônquicas espessas. 

 

10.3. PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL 

De acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 74/2010, de 21 de junho, os produtos 

para alimentação especial são queles que, devido à sua composição ou a processos 

especiais de fabrico são adequados ao objetivo nutricional pretendido [25]. Estes 

produtos estão indicados em casos particulares, nomeadamente: 

- Pessoas cujo processo de assimilação ou metabolismo se encontrem 

perturbados; 

- Pessoas que se encontram em condições fisiológicas especiais, lactentes ou 

crianças até aos 3 anos de idade em bom estado de saúde. 

 

Na FNA encontra-se disponível uma panóplia de produtos para alimentação especial, 

de diversas marcas comerciais, como: 

- Leites para lactentes, de transição e crescimento para crianças saudáveis; 

- Leites para fins medicinais específicos (anti-obstipantes, anticólica, 

hipoalergénicos, antidiarreicos, anti-regurgitantes, para bebés permaturos); 

- Farinhas lácteas e não lácteas; 

- Produtos sem açúcar indicados para diabéticos; 

- Produtos à base de proteínas ou hidratos de carbono para estados fisiológicos 

específicos; 

- Produtos hipossódicos ou assódicos para doentes hipertensos. 
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Durante o meu Estágio constatei que os utentes que recorriam à farmácia para 

adquirir leites artificiais solicitavam, essencialmente, leites para fins medicinais 

específicos, como por exemplo, fórmulas sem lactose.  

 

10.4. SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 136/2003, de 28 de junho, os suplementos 

alimentares são géneros alimentícios que se destinam somente a complementar e/ou 

suplementar o regime alimentar normal, uma vez que constituem fontes concentradas 

de determinadas substâncias com efeito nutricional ou fisiológico, podendo ser 

comercializados em forma doseada idêntica à de medicamentos [26].  

Na FNA tive oportunidade de aconselhar alguns suplementos alimentares, 

destacando sempre o facto de que estes não substituem um regime alimentar 

equilibrado e variado. 

 

10.5. PRODUTOS FITOTERAPÊUTICOS 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, um medicamento à 

base de plantas contém, 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 [10]. Na FNA existe uma vasta gama de produtos 

fitoterapêuticos, os quais se apresentam sob a forma de infusões, cápsulas, 

comprimidos ou ampolas e estão indicados para diversas situações (perturbações do 

sono, cansaço, fadiga, infeções urinárias, distúrbios gastrointestinais e 

emagrecimento). 

O farmacêutico ocupa uma posição privilegiada e crucial no aconselhamento deste 

tipo de produtos aos utentes, uma vez que existe uma ideia generalizada de que o que 

é natural é completamente inócuo. É por isso importante destacar a possibilidade de 

ocorrência de interações entre estes produtos e os medicamentos ditos convencionais. 

A utilização acrescida destes produtos conciliado com o facto de ainda não se 

encontrarem completamente elucidados os mecanismos pelas quais a maioria das 

interações ocorre, bem como o facto de o farmacêutico ser um profissional habilitado e 

que estabelece um contacto intrínseco com os utentes, foram as razões que me 

levaram a escolher o tema “Hypericum perforatum L. e interações com medicamentos 

convencionais” para a minha dissertação de final do curso. 
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10.6. PRODUTOS E MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO 

O Decreto-Lei n.º 148/2008, de 29 de julho define medicamento veterinário como 

toda a substância, ou associação de substâncias, 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 [27]. Os medicamentos veterinários constituem um 

importante recurso na defesa da e manutenção do bem-estar dos animais, 

assegurando também a proteção da saúde pública. 

Os produtos veterinários mais requisitados na FNA são antiparasitários (de uso 

interno e externo), antibióticos e anticoncecionais. No ato da dispensa destes 

produtos, caso não haja uma indicação veterinária, é necessário ter em conta o peso 

do animal, a finalidade do tratamento e a sua duração. Além disso, deve ser 

ressalvada a importância das práticas de higienização e da regularização do plano de 

vacinação. 

 

10.7. DISPOSITIVOS MÉDICOS (DM) 

Segundo o Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de junho, DM é qualquer instrumento, 

aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em 

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

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

bom funcionamento do DM, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja 

alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua 

função possa ser apoiada por esses meios, destinado pelo fabricante a ser utilizado 

em seres humanos para fins de: 

- Diagnóstico, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença, lesão ou 

deficiência; 

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

- Controlo da conceção [28]. 

Os DM’s dividem-se em 4 classes de risco (I, IIa, IIb, III), tendo em conta a 

vulnerabilidade do corpo humano e atendendo aos potenciais riscos decorrentes da 

conceção técnica e do fabrico, presentes no anexo IX do Decreto-Lei referido [28]. 

Durante o Estágio, contactei com vários tipos de DM’s, nomeadamente material de 

penso, drenos, cateteres, sistemas para aplicação parentérica, artigos de puericultura, 

termómetros, preservativos, material ortopédico, sacos coletores de urina, lancetas, 

canetas de insulina, dispositivos para medição de glicemia capilar, entre outros. 

Devido a esta grande diversidade de produtos é fundamental que o farmacêutico tenha 



FARMÁCIA NOVA DE ALFENA 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO 
2012/2013 

 

28 
 

um conhecimento generalizado sobre cada DM para poder explicar aos utentes o seu 

correto modo de utilização. 

 

10.8. MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

Os medicamentos manipulados compreendem qualquer fórmula magistral ou 

preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico. O Decreto-lei n.º 176/2006, de 30 de agosto estabelece a distinção entre 

fórmula magistral e preparado oficinal [10]: 

Fórmula magistral – qualquer medicamento preparado numa farmácia de oficina 

ou serviço farmacêutico hospitalar, segundo uma receita médica e destinado a um 

determinado doente. 

Preparado oficinal – qualquer medicamento preparado segundo as indicações 

compendiais de uma farmacopeia ou de um formulário oficial, numa farmácia de 

oficina ou em serviços farmacêuticos hospitalares, destinado a ser dispensado 

diretamente aos doentes assistidos por essa farmácia ou serviço. 

Apesar de atualmente se presenciar a uma redução substancial das solicitações de 

medicamentos manipulados surgem, pontualmente, situações em que esta constitui a 

melhor alternativa, nomeadamente em pediatria e dermatologia. Tal como já 

mencionado, a FNA possui um laboratório devidamente equipado e adequado à 

preparação de medicamentos manipulados. Durante o Estágio observei e auxiliei na 

preparação de soluções de minoxidil a 5%, bem como de suspensões de trimetoprim a 

1%.  

Na preparação de um medicamento manipulado, o farmacêutico deve cumprir as 

boas práticas de fabrico, bem como confirmar a segurança do medicamento, 

relativamente à dose da(s) substância(s) ativa(s), e à existência de interações que 

condicionem a ação do medicamento ou a segurança do utente [29]. O farmacêutico 

deve supervisionar as operações de pesagem, medição de volumes, manuseamento 

de substâncias perigosas, acondicionamento e rotulagem, de forma a assegurar que o 

produto final corresponda aos critérios de qualidade estabelecidos. Neste sentido, é 

elaborada, para cada preparação de um medicamento manipulado, uma ficha de 

preparação, na qual são indicadas as matérias-primas utilizadas, descritos os 

procedimentos laboratoriais realizados e registados os resultados dos testes de 

controlo de qualidade (Anexo 11). O medicamento preparado deve ser devidamente 

acondicionado e no rótulo (Anexo 12) deve constar: 

- Nome do utente; 

- Fórmula do medicamento manipulado; 
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- Número de lote atribuído;  

- Prazo de utilização; 

- Condições de conservação; 

- Via de administração; 

- Posologia; 

- Identificação da farmácia e do DT. 

 

À ficha de preparação é anexado o documento com o cálculo do preço do 

manipulado em questão (Anexo 13). 

O cálculo do PVP dos medicamentos manipulados, regulado pela Portaria n.º 

769/2004, de 1 de julho, tem por base a seguinte equação [30]: 

 

PVP = (Valor das matérias-primas + Valor do material de embalagem + Honorários) x 1,3 (IVA a 6%) 

 

 

11. SERVIÇOS E CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS NA FNA 

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

prestar diversos serviços de promoção da saúde e do bem-estar geral dos utentes, 

entre os quais se destacam:  

- Apoio domiciliário 

- Primeiros socorros; 

- Administração de medicamentos; 

- Utilização de meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica; 

- Administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação, como 

por exemplo a vacina da gripe; 

- Programas de cuidados farmacêuticos; 

- Campanhas de informação; 

- Colaboração em programas de educação para a saúde [5]. 

 

11.1. EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

Os programas de educação para a saúde são extremamente importantes, 

proporcionando uma maior instrução e esclarecimento dos utentes em relação ao seu 

bem-estar geral. A implementação destes programas visa a prevenção da doença, 

mas acima de tudo, a promoção da saúde, promovendo a adoção de estilos de vida 

saudáveis e práticas de saúde adequadas. Nestes programas é também transmitido 
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conhecimento que suporta as escolhas dos utentes, aumentando a sua capacidade de 

decisão em relação ao seu estado de saúde (empowerment).  

Durante o meu Estágio foi-me proposta a possibilidade de elaborar um trabalho 

que incidisse num tema atual, que representasse uma situação passível de surgir no 

contexto da Farmácia Comunitária e que fosse suscetível de intervenção farmacêutica. 

Nesse sentido, em conjunto com outra colega de Estágio, elaborei um trabalho 

intitulado “Alimentação no 1º ano de vida”, no qual foi destacada a importância do 

aleitamento materno, como regime alimentar exclusivo até aos 6 meses de vida, mas 

também a, por vezes, inevitável transição entre esse tipo de alimentação e fórmulas 

artificiais concebidas para mimetizar o leite materno. Focámos também a nossa 

pesquisa na importância da diversificação alimentar, decorrente da introdução gradual 

e progressiva de alimentos, promovendo a implementação de uma alimentação 

saudável e equilibrada desde a infância. Foi ainda elaborado um folheto que sumariza 

o trabalho apresentado, de forma clara e objetiva, para distribuição na farmácia 

(Anexo 14). 

 

11.2. DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS E FISIOLÓGICOS 

A FNA tem ao dispor dos utentes uma grande diversidade de serviços, entre os 

quais se destacam: 

- Avaliação do IMC; 

- Medição da pressão arterial; 

- Monitorização de parâmetros bioquímicos no aparelho Reflotron Plus 

desenvolvido pela Roche®; 

- Pesagem de bebés; 

- Realização de testes de gravidez e análises à urina; 

- Avaliação de parâmetros cutâneos através do aparelho Multi Skin Test Center 

MC 750; 

- Administração de injetáveis; 

- Consultas de nutrição quinzenais. 

 

É importante ressalvar que todas as atividades executadas seguem procedimentos 

normalizados e constituem um despiste que poderá orientar o médico assistente num 

possível diagnóstico. 

Estes serviços são realizados por um farmacêutico ou técnico devidamente 

habilitado. Esta personalização dos serviços transmite ao utente uma maior confiança 
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nos métodos utilizados e no resultado obtido, permitindo também o esclarecimento de 

dúvidas e o aconselhamento dirigido à situação em causa. 

A avaliação do IMC corresponde ao quociente entre o peso (em Kg) do e o 

quadrado da sua altura (em m). O valor do IMC corresponde à medida do grau de 

obesidade uma pessoa, sendo por isso utilizado no despiste de pré-obesidade e 

obesidade. 

Na FNA, a medição da pressão arterial é totalmente gratuita e realizada através 

de esfigmomanómetro e estetoscópio. Em Portugal, a hipertensão arterial é uma 

condição que atinge cerca de 42% dos adultos, nível que nos situa claramente acima 

da média dos países com economias de mercado [31]. Desta forma, a determinação 

da pressão arterial é extremamente importante, tendo sido algo que efetuei com 

frequência durante o meu Estágio. Foi possível verificar que grande parte dos utentes 

apresentava valores acima dos limites de referência, o que se devia essencialmente a: 

- Não adesão à terapia anti-hipertensora; 

- Consumo excessivo de sal; 

- Sedentarismo; 

- Ansiedade e outros fatores emocionais. 

 

Na FNA são determinados inúmeros parâmetros bioquímicos, tais como 

colesterol, triglicerídeos, ácido úrico, glicemia, entre outros. A medição destes 

parâmetros é efetuada através da recolha de uma amostra de sangue em tubo capilar 

para posteriormente proceder à sua análise em tira reagente num aparelho que 

funciona com base no princípio da fotometria de reflectância. Os resultados estão 

disponíveis de imediato, o que possibilita a discussão destes com o utente, reforçando 

uma correta adesão à abordagem terapêutica e a implementação/ manutenção de 

hábitos de vida saudáveis. 

 

A FNA tem ao dispor do utente uma balança que permite fazer o controlo da 

evolução do peso do bebé, aspeto que não deve ser esquecido. Este controlo é 

essencial e permite ter uma ideia do estado nutricional e de desenvolvimento da 

criança. 

 

A FNA procede à realização de testes de gravidez recorrendo a dispositivos de 

diagnóstico que se baseiam na deteção de Gonadotrofina Coriónica Humana (hCG) na 

urina. A hCG é uma hormona produzida pelas células trofoblásticas. No início da 

gravidez, as concentrações de hCG no soro e na urina da mulher aumentam 
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rapidamente, sendo um bom marcador para testes de gravidez. A deteção desta 

hormona baseia-se num imunoensaio cromatográfico rápido e com grande 

seletividade, especificidade e precisão. Para que o teste seja positivo têm de surgir 

duas bandas, uma relativa à amostra e outra ao controlo. A presença da banda 

controlo é obrigatória, independentemente do resultado, caso contrário o teste não é 

válido. O resultado é depois comunicado à utente, em privado. 

 

Na FNA são também realizadas, em situações pontuais, análises à urina com 

tiras de teste Combur-Test®. Estas tiras apresentam um baixo limite de deteção, o que 

faz com que mínimas alterações patológicas na urina se tornem visíveis. O 

reconhecimento precoce de alterações permite que o farmacêutico encaminhe o 

utente ao médico assistente, acelerando o início do tratamento. 

 

A administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação é 

também realizada na FNA por colaboradores devidamente habilitados para essa 

tarefa.  

 

As consultas de nutrição realizam-se quinzenalmente e são conduzidas por um 

nutricionista que presta um atendimento individualizado aos utentes. Desde a 

introdução destas consultas, foi possível constatar uma enorme adesão a estas por 

parte dos utentes mais assíduos da farmácia.  

 

12. INTERAÇÃO FARMACÊUTICO-UTENTE E FARMACOVIGILÂNCIA 

A interação farmacêutico-utente é um ato de extrema importância, através do qual 

se procede ao aconselhamento e à educação para a saúde. A comunicação constitui, 

por isso, a peça-chave da interação farmacêutico-utente, a qual deve ser clara, 

objetiva e adaptada ao perfil do utente. 

Antes de qualquer medicamento ser autorizado, tem de ser alvo de estudos 

rigorosos que comprovam que o medicamento possui segurança e eficácia aceitáveis. 

Esses estudos permitem detetar as reações adversas mais frequentes no entanto, 

podem existir algumas reações adversas raras ou de aparecimento tardio, que por 

esse motivo podem não ser detetadas durante a fase experimental do medicamento. 

Desta forma, as funções do farmacêutico não se encerram no ato da dispensa de 

medicamentos, sendo de extrema importância a deteção de possíveis reações 

adversas despoletadas pela toma de determinados medicamentos. A partir do 

momento em que se procede à venda do medicamento, uma nova fase experimental é 
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iniciada. A Farmacovigilância tem como objetivos melhorar a qualidade e segurança 

dos medicamentos, em defesa do utente e da saúde pública, através da deteção, 

avaliação e prevenção de reações adversas a medicamentos. 

O Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, veio estabelecer que a 

Farmacovigilância constitui um dever das farmácias, sendo por isso fundamental que o 

farmacêutico disponibilize, logo que possível, a informação necessária ao INFARMED 

[7].  

 

13. PROTEÇÃO AMBIENTAL – VALORMED 

A VALORMED é responsável pela gestão dos resíduos 

de embalagens e medicamentos fora de uso. As 

especificidades dos medicamentos aconselham a que exista 

um processo de recolha seguro, evitando-se, por razões de 

saúde pública, que os resíduos de medicamentos não sejam 

de tão fácil acesso como qualquer outro resíduo urbano. A 

implementação deste sistema integrado de recolha de 

embalagens e medicamentos constitui também um 

importante incentivo à reciclagem, apelando ao lado 

responsável do cidadão. 

A FNA possui à disposição do utente um contentor de 

recolha de embalagens e medicamentos fora de uso, 

promovendo e sensibilizando a população a cumprir as boas práticas ambientais 

relacionadas com os medicamentos (Figura 5). 

 

 

 

 

 

  

Figura 5 – Contentor 
VALORMED. 
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14. CONCLUSÃO 

No decorrer destes 6 meses de Estágio, nos quais contactei com a realidade do 

farmacêutico no contexto da Farmácia Comunitária, constatei a importância e a 

responsabilidade que esta atividade engloba. Todo o suporte teórico e prático 

transmitido e consolidado ao longo dos 5 anos de formação foram imprescindíveis 

para que o Estágio fosse concretizado com sucesso. Ainda assim, a atualização 

constante dos conhecimentos foi indispensável para poder dar uma resposta clara e 

objetiva às exigências dos utentes. 

O processo de adaptação foi substancialmente simplificado pela fácil e rápida 

integração na equipa de trabalho que me acolheu e apoiou durante todo o meu 

percurso. 

Em todas as minhas intervenções tentei sempre prestar um serviço de qualidade, 

que correspondesse às expectativas dos utentes e dos colegas. Assumi sempre uma 

posição crítica em relação ao meu desempenho, de modo a corrigir os meus erros e a 

agilizar todos os procedimentos realizados.  

Foi possível constatar que, desde que ingressei no MICF até ao momento em que 

nos encontramos, o ramo da Farmácia Comunitária sofreu grandes transformações e 

está atualmente a atravessar inúmeras dificuldades, tornando-se por isso imperiosa a 

implementação de medidas necessárias para garantir a sustentabilidade do setor, de 

forma a não pôr em causa o acesso dos cidadãos aos medicamentos. As farmácias 

são atualmente reconhecidas como espaços de atuação do farmacêutico que se têm 

adaptado às circunstâncias para melhor responder às necessidades da sociedade 

atual, reafirmando o objetivo fulcral que rege a atividade farmacêutica: garantir e 

proporcionar o bem-estar dos cidadãos, prestando cuidados de qualidade. 

De facto, foi possível constatar que as funções assumidas pelo farmacêutico na 

sociedade portuguesa atual ultrapassam o seu papel enquanto técnico do 

medicamento. O farmacêutico desempenha um papel fundamental na promoção da 

saúde e prevenção da doença, sensibilizando os utentes para o uso racional dos 

medicamentos.  

Sem dúvida que estes meses constituíram uma aprendizagem contínua que 

contribuiu significativamente para o meu crescimento pessoal e profissional. 
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ANEXOS 

 
  



 

 

ANEXO 1 – Fatura de uma encomenda. 

 
 

  



 

 

 ANEXO 2 – Mapa de validades.  

 
  



 

 

ANEXO 3 – Nota de devolução. 

 

 
  



 

 

ANEXO 4 – Nota de crédito. 

 

  
  



 

 

ANEXO 5 – Exemplar de uma receita manual. 

 

  



 

 

ANEXO 6 – Exemplar de uma receita eletrónica. 

 
 

  



 

 

ANEXO 7 – Patologias e medicamentos abrangidos pelo regime especial de 

comparticipação. 

PATOLOGIA ESPECIAL ÂMBITO COMPARTICIPAÇÃO LEGISLAÇÃO 

PARAMILOIDOSE Todos os medicamentos 100% 
Desp. 4 521/2001 (2ª Série),  

de 31/1/2001 

LÚPUS 
Medicamentos 

comparticipados 
100% 

Desp. 11 387-A/2003 (2ª Série), 

de 23/5 

HEMOFILIA 
Medicamentos 

comparticipados 
100% 

Desp. 11 387-A/2003 (2ª Série), 

de 23/5 

HEMOGLOBINOPATIAS 
Medicamentos 

comparticipados 
100% 

Desp. 11 387-A/2003 (2ª Série), 

de 23/5 

DOENÇA DE 

ALZHEIMER 

Lista de medicamentos 

referidos no anexo ao 

Desp. nº 13020/2011 (2ª 

Série), de 20 de 

Setembro 

37%  

(quando prescrito  

por neurologistas 

ou psiquiatras) 

Desp. n.º 13020/2011, de 20/09 

PSICOSE MANIACO- 

DEPRESSIVA 

Priadel 

(carbonato de lítio) 
100% Desp. 21 094/99, de 14/9 

DOENÇA 

INFLAMATÓRIA 

INTESTINAL 

Lista de medicamentos 

referidos no anexo ao 

Desp. nº 1234/2007 (2ª 

Série), de 29 de 

Dezembro de 2006 

90% (quando 

prescrito por médico 

especialista 

Desp. n.º 1234/2007, de 

29/12/2006, alterado pelo Desp. 

n.º 19734/2008, de 15/07, 

Desp. n.º 15442/2009, de 

01/07, Desp. n.º 19696/2009, 

de 20/08,  Desp. n.º 5822/2011, 

de 25/03 e Desp. n.º8344/2012, 

de 12/06 

ARTRITE REUMATÓIDE 

E  

ESPONDILITE 

ANQUILOSANTE 

Lista de medicamentos 

referidos no anexo ao 

Desp. n.º 14123/2009 

(2ª Série), de 12 de 

Junho 

69% 

Desp. n.º 14123/2009 (2ª 

Série), de 12/06, alterado pelo 

Desp. n.º 12650/2012, de 20/09 

DOR ONCOLÓGICA 

MODERADA A FORTE 

Lista de medicamentos 

referidos no anexo ao 

Desp. nº 10279/2008 (2ª 

Série), de 11 de Março 

de 2008 

90% 

Desp. nº 10279/2008, de 11/03, 

alterado pelo Despa. n.º 

22186/2008, de 19/08, Desp. 

n.º 30995/2008, de 21/11, 

Desp. n.º 3285/2009, de 19/01, 

Desp. n.º 6229/2009 de 17/02, 

Desp. n.º 12221/2009 de 14/05, 

Declaração de Retificação n.º 

1856/2009, de 23/07, Desp. n.º 

5725/2010 de 18/03, Desp. n.º 

12457/2010 de 22/07 e Desp. 

n.º 5824/2011 de 25/03 

DOR CRÓNICA NÃO 

ONCOLÓGICA 

MODERADA A FORTE 

Lista de medicamentos 

referidos no anexo ao 

Desp. nº 10280/2008 (2ª 

Série), de 11 de Março 

de 2008 

90% 

Desp. nº 10280/2008, de 11/03, 

alterado pelo Despacho n.º 

22187/2008, de 19/08, Desp. 

n.º 30993/2008, de 21/11, 

Desp. n.º 3286/2009, de 19/01 



 

 

e Desp. n.º 6230/2009, de 

17/02, Desp. n.º 12220/2009, 

de 14/05, Desp. n.º 5726/2010 

de 18/03, Desp. n.º 12458/2010 

de 22/07 e Desp. n.º 5825/2011 

de 25/03 

PROCRIAÇÃO 

MEDICAMENTE 

ASSISTIDA 

Lista de medicamentos 

referidos no anexo ao 

Desp. n.º 10910/2009, 

de 22 de Abril 

69% 

Desp. n.º 10910/2009, de 22/04 

alterado pela Declaração de 

Retificação n.º 1227/2009, de 

30/04, Desp. n.º 15443/2009, 

de 01/07, Desp. n.º 5643/2010, 

de 23/03, Desp. n.º 8905/2010, 

de 18/05 e Desp. n.º 

13796/2012, de 12/10 

PSORÍASE 
Medicamentos para a 

Psoríase 
90% Lei n.º 6/2010, de 07/05 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 8 – Verbete de identificação do lote. 

 

 
 



 

 

ANEXO 9 – Resumo de relação de lotes. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 10 – Registo de movimentos de psicotrópicos e estupefacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 11 – Ficha de preparação de uma solução de minoxidil a 5%. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 12 – Rótulo da solução de minoxidil a 5%. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 13 – Cálculo do PVP da solução de minoxidil a 5%. 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 14 – Panfleto subordinado ao tema: “Alimentação no 1º ano de vida”. 

 

 

 

 




