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1. Introdução 

 

     O estágio curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas constitui a 

última etapa da formação. Tem como objetivo proporcionar ao estudante o primeiro 

contacto com o ambiente profissional do farmacêutico. 

     Esta experiência possibilita, além da aprendizagem prática de conceitos adquiridos 

ao longo de anos de estudo académico, de novos conhecimentos proporcionados no 

âmbito da relação paciente-farmacêutico. Estas novas noções de carácter prático, 

apenas são adquiridas com a experiência diária, através de questões colocadas pelos 

utentes e, além de contribuírem para a formação constante do farmacêutico, são 

essenciais para a manutenção da saúde pública, uma das funções deste profissional 

de saúde.   

     Neste relatório de estágio pretendo expor, de forma objetiva, as atividades que 

realizei durante o meu estágio na Farmácia Dolce Vita e que contribuíram para o meu 

crescimento como profissional. 
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2. Organização do espaço físico e funcional da farmácia 

 

2.1. Caracterização geral da Farmácia Dolce Vita 

 

     A Farmácia Dolce Vita localiza-se no Centro Comercia Dolce Vita Porto, na Rua 

dos Campeões Europeus de Viena, loja 18.  

     A farmácia encontra-se próxima de algumas instituições de saúde como o Centro 

de Saúde de Campanhã, Clinica Saúde Atlântica e Clinica Dentária Smile Up. 

 

2.2. Horário de funcionamento 

 

     A Farmácia Dolce Vita encontra-se aberta ao público, de segunda a quinta-feira, 

das 9 horas até às 22 horas. Sexta-feira e sábado o horário de funcionamento é das 9 

horas até às 23 horas, e ao domingo e feriados, das 10 horas até às 20 horas. 

Periodicamente, a farmácia realiza serviço permanente durante 24 horas, segundo o 

Mapa de Turnos enviado pela AFP. Nestes dias, a farmácia encontra-se aberta desde 

as 9 horas da manhã até às 9 horas do dia seguinte. Neste período, o vocábulo 

«farmácia» ou o símbolo «cruz verde» devem estar iluminados durante a noite. 

 

2.3. Espaço exterior 

 

     A Farmácia Dolce Vita localiza-se no piso inferior do centro comercial, com duas 

vias de acesso interiores e uma de acesso exterior. É facilmente identificada 

exteriormente, onde está visível o vocábulo “Farmácia” e o símbolo “cruz verde”, bem 

como a placa identificativa da farmácia, o nome da diretora técnica e o horário de 

funcionamento. É nesta zona de acesso exterior que se encontra o postigo de 

atendimento durante as noites de serviço. 

     A entrada principal da farmácia situa-se no interior do centro comercial, próxima da 

entrada do supermercado Continente. A entrada secundária constitui uma via de 

acesso dos fornecedores e equipa técnica, com ligação ao parque, e destina-se 

essencialmente à entrega de encomendas e operações de BackOffice. 

 

2.4. Espaço interior 

 

     O espaço interior da farmácia está organizado de forma a atender às necessidades 

dos utentes e funcionários, segundo o Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de Agosto. Está 

dividido em várias áreas individualizadas de acesso restrito à equipa técnica e 
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reservadas ao público com o intuito de garantir a segurança e acessibilidade dos 

produtos, bem como a privacidade e comodidade do pessoal e dos utentes da 

farmácia. 

 

2.4.1. Locais abertos ao público 

 

     Na entrada da farmácia encontra-se um dispensador de senhas que facilita a 

organização do atendimento e possibilita aos utentes a análise dos produtos expostos 

nos lineares da farmácia durante o tempo de espera.  

     Os expositores e lineares são dispostos ao longo das paredes da farmácia, com 

produtos de carácter variado. Compreendem produtos de puericultura (chupetas, 

boiões, biberões, produtos para a higiene do bebé, extratores de leite, papas, etc.), 

produtos capilares (máscaras, champôs, bálsamos, ampolas, etc.), produtos para o 

homem (bálsamo hidratantes, espumas para barbear, etc.), e produtos de 

dermocosmética. Os produtos dermoscosméticos compõem uma vertente importante 

desta farmácia em particular, com variedade de produtos e marcas disponíveis, entre 

as quais: Galenic®, Lierac®, Caudalie®, Babé®, Klorane®, Rene Furterer®, Ducray® 

Phyto®, Avene®, Uriage®, La Roche Posay® e A-Derma® (Anexo 1- figura 1). 

     Além dos expositores e lineares, estão presentes, no centro da farmácia, duas 

gôndolas iluminadas onde são dispostos os produtos pretendidos, habitualmente de 

campanhas promocionais, sazonais, ou novidades (Anexo 1 – figura 2).  

     A zona de atendimento ao público é composta por dois balcões principais, um com 

três postos de atendimento, e o outro com dois. Na entrada da farmácia existe ainda 

um outro posto de atendimento, usualmente destinado ao atendimento e 

aconselhamento a consumidores de produtos de dermofarmácia e cosmética e artigos 

de puericultura. Cada posto é equipado com computadores embutidos, leitores de 

ótica, impressora, multibanco e caixa necessários para concretização da venda. Estão 

também dispostos pequenos expositores com produtos, bem como folhetos 

informativos destinados aos utentes (Anexo 1 – Figura 3).  

     Atrás dos balcões de atendimento encontram-se lineares que permitem a 

exposição de medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) geralmente de 

elevada rotação sazonal: para tratamento da tosse seca e expetorantes, de dores de 

garganta, descongestionantes nasais, antigripais, produtos de higiene íntima, 

repelentes de insetos, dispositivos médicos (escovas de dentes, esfigmomanómetro 

digital, colutórios, pastas dentífricas), produtos capilares, suplementos alimentares e 

produtos para emagrecimento. Por baixo destes lineares encontram-se gavetas 

deslizantes que permitem armazenar produtos de elevada rotatividade e que 
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necessitam de acesso rápido e fácil. Na zona de atendimento, encontra-se ainda um 

tensiómetro, onde o utente pode facilmente medir a pressão arterial de forma 

autónoma se assim o desejar, dotado de um banco amovível, de modo a facilitar o 

acesso a utentes com cadeira de rodas. 

      

2.4.2. Locais restritos ao grupo de trabalho 

 

i) Local de receção de encomendas 

 

     Esta área é composta por um computador ligado a um leitor ótico, impressora 

normal e de etiquetas. É nesta zona que as encomendas são regularizadas e os 

preços atualizados e marcados nos produtos de venda livre. É também neste local que 

são guardados todos os documentos referentes às transações destes produtos. Aqui 

estão também disponíveis revistas farmacêuticas, o Prontuário Terapêutico atualizado, 

circulares e outras fontes de informação para leitura dos funcionários, bem como toda 

a legislação em vigor que é afixada na parede frontal.  

 

ii) Local de armazenamento de medicamentos 

 

     É composta por gavetas deslizantes, separadas de acordo com a forma 

farmacêutica (comprimidos, xaropes, cremes/pomadas, gotas, aerossóis, injetáveis, 

supositórios e óvulos), segundo a ordem alfabética, dosagem, e segundo o modelo 

FIFO (“first in, first out”). Está também presente um armário onde são guardados 

produtos diversos como seringas, compressas, soro fisiológico, frascos de amostras 

de urinas esterilizados, etc. Para o armazenamento de insulinas e outros fármacos que 

requerem baixas temperaturas é utilizado um frigorífico. Para acondicionar produtos 

com aproximação do prazo de validade ou danificados é usada uma pequena estante. 

A temperatura e humidade desta zona são controladas recorrendo ao uso de um 

termo-higrómetro, de forma a manter as condições ideais à conservação dos 

medicamentos aqui guardados. 

 

iii) Instalações sanitárias 

 

     A farmácia possui duas casas de banho: uma situada no piso superior, provida de 

chuveiro, usada pelos funcionários, e outra no piso inferior, perto do gabinete, que 

pode ser usada pelos utentes quando necessário. 
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iv) Escritórios 

 

     No andar superior da farmácia encontram-se dois escritórios. Um dos escritórios é 

dedicado à administração/gestão da farmácia. É aqui que estão arquivados todos os 

documentos administrativos da farmácia. Serve ainda para receber delegados de 

informação medica, fornecedores e/ou parceiros institucionais. O outro escritório é 

ocupado pela contabilista e destina-se à realização de operações financeiras e de 

contabilidade. 

      

v) Armazém 

 

     Localiza-se no piso superior e destina-se ao acondicionamento dos produtos que 

correspondem a excedentes de stock. São organizados em prateleiras dispostas pelas 

paredes do armazém. Compreendem medicamentos, produtos de dermocosmética, 

fraldas, leites, artigos ortopédicos, etc. (Anexo 1 – figura 4). 

 

vi) Laboratório 

 

     Constitui uma área ampla, bem iluminada, munida de lavatório e bancada de 

trabalho. Encontra-se no piso superior e destina-se à preparação de manipulados Os 

reagentes encontram-se armazenados nos armários aí existentes, bem como todo o 

material de laboratório necessário: provetas, almofarizes, pipetas, balança analítica, 

espátulas, etc.  

 

vii) Quarto 

 

     O quarto é o local onde o farmacêutico pode repousar durante a noite de serviço. 

Esta divisão tem comunicação para o local onde se encontram os cacifos de todos os 

funcionários.  

 

viii) Gabinetes de atendimento ao utente 

 

     A farmácia possui dois gabinetes de atendimento localizados perto da entrada, que 

permitem um atendimento individualizado e com mais privacidade. Um dos gabinetes 

destina-se à realização de testes bioquímicos e determinações de parâmetros 

biológicos. É nesta divisão que são efetuadas consultas de nutrição e dietética em 

determinados dias da semana. O outro gabinete reserva-se ao aconselhamento 
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personalizado em dermocosmética e onde são realizados outros eventos de carácter 

cosmético, como campanhas de diagnóstico capilar e minifaciais. É aqui que são 

acondicionadas as amostras e testers das marcas com que a farmácia trabalha.  

 

3. Recursos Humanos 

 

    De acordo com os artigos 23º e 24º do Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de Agosto, a 

equipa de uma farmácia deve ser subdividida em quadro Farmacêutico e quadro não 

Farmacêutico. Na Farmácia Dolce Vita, o corpo técnico distribui-se pelos dois quadros 

e é constituído pelos seguintes funcionários: 

     • Dr.ª Susana Cristina Duarte Moreira – Diretora Técnica. 

     • Dr.ª Joana Simões Rego – Farmacêutica Grau IV. 

     • Dr.º Pedro Jorge de Jesus Miranda - Farmacêutico Grau IV.  

     • Dr.ª Andreia Sofia Teixeira da Costa – Técnica de Farmácia. 

     • Sr.ª Maria José Teixeira Fonseca Lima – Técnica de Farmácia Grau I. 

     • Sr. Alberto Leitão De Matos Carvalho – Técnico Auxiliar de Farmácia. 

     • Sr.ª Vânia Sofia Ferreira Mota – Conselheira Dermocosmética. 

     • Sr.ª Maria Adriana Peixoto Ribeiro – Encarregada da Limpeza. 

     • Dr.ª Raquel Moreira – Contabilista. 

 

4. Perfil do Utente 

 

     O leque de utentes servido pela Farmácia Dolce Vita é bastante diversificado, 

abrangendo utentes de todas as idades e de todos os níveis socioecónomicos. A 

farmácia conta com utentes fidelizados, que recorrem à farmácia há alguns anos e 

conhecem bem a equipa de trabalho, com utentes fortuitos e com um grupo de utentes 

que procura produtos de dermocosmética. 

 

5. Sistema Informático 

 

     A implementação dos sistemas informáticos apresenta vantagens na organização e 

gestão da farmácia entre as quais: diminuição do tempo gasto na realização das 

tarefas descritas, diminuição da probabilidade de ocorrência de erro, aumento da 

segurança de todas as operações efetuadas e aumento da qualidade dos serviços 

farmacêuticos prestados. Na Farmácia Dolce Vita, o suporte informático existente é o 

WinPhar (5.07.01). Este programa é bastante completo e de fácil utilização. Possui 

informações úteis relativas aos medicamentos como a posologia, contraindicações e 
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interações medicamentosas entre medicamentos da mesma venda. Executa os 

cálculos para as diversas entidades comparticipadoras de acordo com a percentagem 

de comparticipações e faz a aplicação de portarias ou despachos para determinadas 

doenças consoante o medicamento receitado. É ainda realizada a atualização 

automática dos stocks após a concretização da venda. 

 

6. Aprovisionamento e Gestão de Stock 

 

6.1. Aquisição de produtos farmacêuticos 

 

     A aquisição dos produtos farmacêuticos deve ser feita, fundamentalmente, tendo 

em conta as necessidades específicas da farmácia, isto é, deve existir um stock em 

armazém adequado à procura. Uma criteriosa gestão de stocks e um bom serviço de 

aprovisionamento tem importância crucial, pois minimiza a imobilização de capital, o 

excesso de produtos e permite a reposição de stocks, evitando a sua rutura e 

facilitando a sua atualização através de novos produtos lançados no mercado. 

     As aquisições por parte da farmácia devem, portanto, respeitar determinados 

parâmetros: 

     • As características dos utentes, os seus hábitos e preferências; 

     • A época do ano (produtos sazonais como os solares, antigripais...); 

     • Dias de serviço (dias em que se espera maior movimento); 

     • Hábitos de prescrição dos médicos existentes na área; 

     • Localização da Farmácia (urbana ou rural); 

     • A avaliação científica do Farmacêutico, principalmente no caso dos OTCs, entre 

outros. 

     Atualmente a Farmácia Dolce Vita trabalha com apenas três fornecedores, 

Cooprofar, OCP Portugal e Cofanor. Geralmente é dada preferência a um fornecedor, 

o fornecedor principal, com recurso aos restantes em caso dos produtos estarem 

esgotados ou não estarem comercializados por este.  

     Sempre que possível, a farmácia realiza encomendas diretamente ao laboratório de 

determinados produtos em grandes quantidades, uma vez que os preços de faturação 

são inferiores e há ainda a possibilidade de obtenção de descontos ou bonificações 

superiores. Nos casos em que são necessários artigos em quantidades reduzidas e há 

alguma urgência na entrega, são efetuados os pedidos aos distribuidores grossistas 

que enviam os medicamentos ou produtos farmacêuticos a curto prazo sem exigência 

de quantidades mínimas, com a possibilidade de efetuar várias encomendas por dia. 
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     A escolha do fornecedor é decisiva para o aprovisionamento da farmácia, isto 

porque os fornecedores apresentam diferenças significativas quanto à rapidez e 

disponibilidade de entrega, ao número de entregas diárias, condições de pagamento, 

aos descontos e bonificações, entre outros.  

     A Farmácia Dolce Vita, envia uma listagem de produtos para os seus fornecedores 

via modem várias vezes por dia. No entanto caso se verifique ser necessário algum 

produto que não conste da encomenda, efetua-se por telefone o pedido ao fornecedor 

escolhido, sendo estas encomendas denominadas encomendas diretas. 

 

6.2. Elaboração, transmissão, receção e conferência de uma encomenda 

 

     O sistema informático WinFar® tem a capacidade de criar uma proposta de 

encomenda automaticamente assim que o stock é atualizado após a venda de um 

produto, quando este atinge o “ponto de encomenda” (quantidade mínima do produto 

em stock). O operador responsável pelas encomendas analisa a proposta, podendo 

realizar alterações às quantidades a encomendar, acrescentar ou retirar produtos da 

encomenda. Quando a encomenda é aprovada é remetida via modem ao armazenista 

correspondente. Como referido anteriormente, os pedidos também são realizados via 

telefone e correspondem aos casos de produtos necessários que a farmácia não 

consegue disponibilizar de forma imediata, sendo esta a maneira mais rápida de 

receber os produtos em questão. 

     Após a entrega da encomenda por parte do armazenista ou laboratório procede-se 

à receção da mesma. Trata-se de uma tarefa de grande importância, através da qual é 

feita a avaliação de uma série de parâmetros, como a integridade da embalagem, 

código, DCI ou nome comercial, forma farmacêutica, dosagem, validade e PVP, bem 

como a apreciação da fatura: se os produtos encomendados e enviados estão de 

acordo com o que foi pedido e faturado. Todas as encomendas vêm acompanhadas 

por uma fatura original, um duplicado e uma guia de remessa, emitida 

obrigatoriamente pelo respetivo fornecedor.  

     O programa WinFar® dispõe da função “Receção de Encomendas” que permite dar 

entrada das encomendas no sistema e assim atualizar os stocks. Com o auxílio do 

leitor ótico, procede-se à leitura dos códigos de barra dos produtos individualmente, é 

conferido o número de embalagens recebido, o preço de venda à farmácia (PVF), os 

prazos de validade e as margens aplicadas aos produtos sem preço de venda ao 

público (PVP) definido. Uma vez terminada a receção da encomenda que inclua 

psicotrópicos, estupefacientes ou benzodiazepinas, o documento da aquisição é 

enviado em duplicado a fim de ser reenviado para o fornecedor a confirmar a sua 
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receção. A cópia deve ser arquivada na farmácia durante três anos, tendo em conta a 

legislação em vigor. 

     No final da receção da encomenda são impressas etiquetas normais ou de alarme 

onde está obrigatoriamente presente o Preço de Venda ao Público do medicamento ou 

produto farmacêutico, quando este está exposto. 

     A receção de encomendas foi a minha primeira função no primeiro dia de estágio 

na farmácia. No fim da tarefa, esta era verificada por alguém da equipa técnica que 

conferia e finalizava a receção. 

 

6.3. Armazenamento 

 

     Imediatamente após a receção da encomenda, os produtos rececionados são 

armazenados. Esta fase é de grande importância na formação de um estagiário pois 

permite a familiarização com as marcas comercias, com a orgânica da farmácia e uma 

melhor localização do produto nas fases posteriores do estágio. 

     Um armazenamento correto contribui para uma otimização da organização e 

gestão da farmácia. É importante acessibilidade e visibilidade dos artigos disponíveis. 

As condições devem ser adequadas aos produtos armazenados, geralmente 

implicando um ambiente seco, fresco, arejado e ao abrigo da luz. A organização deve 

respeitar a regra do “first in, first out”, os produtos mais antigos devem ser os primeiros 

a sair. Os medicamentos sujeitos a receita médica obrigatória devem ser armazenados 

num local menos acessível aos utentes, enquanto os produtos cuja venda depende da 

visibilidade pelo utente, devem ser colocados em áreas privilegiadas na zona de 

atendimento; ao cumprimento de preceitos legais – os psicotrópicos e estupefacientes 

devem ser armazenados em locais de difícil acesso a todos aqueles que não fazem 

parte dos recursos humanos da farmácia. 

 

6.4. Controlo dos Prazos de Validade 

 

     O prazo de validade consiste no período de tempo durante o qual o teor em 

substância ativa não é reduzido em mais de 10% da sua dosagem quando conservado 

nas condições adequadas. O controlo destes prazos de validade assegura que os 

medicamentos disponíveis na farmácia se encontram nas condições apropriadas e 

previne a ocorrência de prejuízos económicos. 

     No início de cada mês o sistema informático emite uma listagem com todas as 

especialidades cujo prazo de validade expira nos três meses seguintes. Estas listas 

são distribuídas pela equipa da farmácia, ficando a cargo de cada um verificar a 
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validade de cada produto nela contido. Outro método de verificação de prazos utilizado 

na farmácia consiste na nomeação dos membros do corpo técnico da farmácia que 

ficam responsáveis por verificar cada produto individualmente numa zona pré-

estabelecida. Os produtos que se encontrem com prazo inferior ao estipulado 

inicialmente devem ser separados e guardados numa estante situada no BackOffice 

para este efeito. É efetuada uma nota de devolução que acompanha o produto que é 

devolvido ao fornecedor. Aqueles produtos cuja devolução não for aceite, são 

posteriormente sujeitos a um processo de destruição e depois inseridos como perdas 

existenciais. 

 

6.5. Devoluções 

 

     As devoluções de produtos são feitas aos respetivos fornecedores ou a laboratórios 

em determinadas situações, entre as quais: a existência de produtos com um prazo de 

validade expirado ou reduzido; embalagem danificada ou incompleta; mau estado de 

conservação e de apresentação do produto; envio de quantidades erradas do produto; 

produto pedido por engano; produto não pedido ou trocado; recolha de produtos ou 

lotes a retirar do mercado; entre outras. 

     Na execução informática de devoluções, o programa WinFar emite uma nota de 

devolução na função “Devoluções”. Nesta opção consta a identificação do 

fornecedor/laboratório/farmácia para o qual se vai devolver o artigo, o número da nota 

de devolução, o nome comercial e código do produto, a quantidade, a origem do 

produto e o motivo da devolução. Após a regularização da devolução, o programa 

atualiza automaticamente os stocks. A regularização da devolução geralmente passa 

por reposição de crédito. No caso do fornecedor não aceitar a devolução, o produto 

devolvido retorna à farmácia. Estes casos são assumidos como quebras e constituem 

perdas irreversíveis para a farmácia.  

 

7. Especialidades Farmacêuticas 

 

     De acordo com o Decreto-lei n.º 72/91 de 8 de Fevereiro, entende-se por 

especialidades farmacêuticas “todo o medicamento preparado antecipadamente e 

introduzido no mercado com denominação e acondicionamento próprios”. Estas 

constituem a maioria dos produtos disponíveis na farmácia, cabendo ao farmacêutico 

a promoção do seu uso racional, seguro e eficaz pelo utente, de modo a garantir um 

tratamento com qualidade, eficácia e segurança.  
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     Na Farmácia Dolce Vita, as especialidades farmacêuticas encontram-se 

armazenadas em gavetas deslizantes e prateleiras, ordenadas por forma farmacêutica 

e por ordem alfabética. Nas gavetas deslizantes os produtos estão organizados por 

ordem alfabética, da seguinte forma: Formas sólidas para administração oral 

(excetuando os pós, granulados e pílulas contracetivas); Formas sólidas de aplicação 

tópica na pele (pomadas, cremes, geles); Gotas orais; formas de uso oftálmico 

(pomadas e colírios), de uso otológico e de uso no sistema respiratório (gotas nasais, 

nebulizadores); Formas de aplicação vaginal (cremes, óvulos, etc.); Formas de uso 

rectal (supositórios, clisteres); Formas para administração parenteral e protocolos 

pertencentes ao programa de controlo da Diabetes Mellitus. No armário superior 

encontram-se organizadas as ampolas bebíveis; Formas líquidas e de preparação 

extemporânea de administração oral; Colutórios e Líquidos e loções de uso cutâneo e 

capilar. Os MNSRMO encontram-se na sua grande maioria dispostos em prateleiras 

situadas por detrás do balcão na zona de atendimento, de acordo com a sua variação 

sazonal, bem como as pílulas contracetivas; Pós e granulados para administração oral 

e Suplementos alimentares. Como já referido anteriormente, as especialidades 

farmacêuticas que requerem condições especiais de conservação estão armazenadas 

no frigorífico. 

 

7.1. Produtos de Uso Veterinário 

 

     Estes produtos são definidos como sendo “preparações farmacêuticas constituídas 

por uma substância ou mistura de substâncias, apresentando uma dosagem 

determinada, destinadas a serem aplicadas nos animais, no tratamento ou prevenção 

das doenças e seus sintomas, na correção ou modificação das funções orgânicas 

quando administradas de forma adequada”. Todo medicamento de uso veterinário tem 

que apresentar no exterior da embalagem a indicação “uso veterinário”. 

     Na Farmácia Dolce Vita, não existe procura relevante de produtos de uso 

veterinário. Os produtos disponíveis integram aqueles destinados principalmente a 

cães e gatos, como desparasitantes internos e externos e produtos de higiene que são 

armazenados em prateleiras separadas dos restantes medicamentos. 

  

7.2. Acessórios de Farmácia 

 

     Define-se acessório de farmácia, como “qualquer instrumento, aparelho, máquina, 

engenho para implantação, reagentes in vitro, ou qualquer outro produto semelhante, 

que seja destinado a aplicação no homem ou animal, no diagnóstico, tratamento e 
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prevenção das doenças e seus sintomas e na correção ou modificação da estrutura ou 

funções orgânicas, mas que não atinge quaisquer dos fins a que é destinado através 

da ação química dentro ou sobre o organismo, nem depende de ser metabolizado para 

atingir esses fins”. 

     Na Farmácia Dolce Vita existe um leque bastante heterogéneo de acessórios de 

farmácia, tais como: Artigos para mães – discos de amamentação, bombas de tirar 

leite, etc.; Artigos para grávidas – cintas, soutiens, etc.; Artigos de puericultura – 

biberões, tetinas, chupetas, brinquedos didáticos, aspiradores nasais, etc.; Material de 

penso – algodão, gaze, compressas, ligaduras, fitas adesivas, pensos rápidos, etc.; 

Material ortopédico – meias, pés elásticos, pulsos elásticos, meias elásticas com 

vários graus de compressão, etc.; Outros – seringas, termómetros, preservativos, 

sacos de água quente e de gelo, pinças, dedeiras, escovas de dentes, coletores de 

urina, irrigadores, cânulas rectais, meios de diagnóstico rápido (ex. Predictor® - teste 

de gravidez), entre outros. 

 

7.3. Produtos de Cosmética e Higiene Corporal 

 

     Segundo o Decreto-lei nº 296/98 de 25 de Setembro, a designação de produto 

cosmético e de higiene atribui-se a “qualquer substância ou preparação destinada a 

ser posta em contacto com as diversas partes do corpo humano, designadamente 

epiderme, sistema 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 e/ou proteger ou os manter em bom estado 

e/ou corrigir os odores corporais”. 

     Este Decreto-lei estabelece as regras a que devem obedecer os requisitos de 

qualidade, a rotulagem e a publicidade, a colocação no mercado e o fabrico e 

acondicionamento dos produtos cosméticos e de higiene corporal e faz uma listagem 

dos produtos que integram nesta designação. 

     Devido ao elevado desenvolvimento desta área verificado nos últimos anos, este 

tipo de produtos assume um importante papel na Farmácia. O farmacêutico deve 

assumir uma constante atualização de conhecimentos nesta área de forma a 

responder da melhor forma às características do mercado, especialmente no que toca 

às necessidades individuais dos utentes. Na Farmácia Dolce Vita estes produtos 

ocupam um lugar de destaque junto do utente, dada a elevada extensão dos lineares 

dedicados a este tipo de produtos que estão dispostos estrategicamente em locais 

facilmente acessíveis e organizados de forma a serem facilmente identificados. 
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7.4. Produtos de Nutrição e Dietética 

 

     Considera-se produto dietético “todo o produto de natureza alimentar que, 

possuindo valor nutritivo exclusivo ou predominante, se distingue dos géneros 

alimentícios correntes pela sua composição particular e pelas modificações de ordem 

física, química ou biológica ou de outras resultantes do seu processo de fabrico”. 

Estes produtos destinam-se a complementar ou substituir parcialmente os alimentos 

habituais ou a satisfazer necessidades especiais dos utentes com condições 

metabólicas anormais. 

     Segundo o Decreto-lei 227/91 de 19 de Junho, os géneros alimentícios de regimes 

alimentares especiais incluem: Leites de transição e outros alimentos 

complementares; Preparados para lactentes; Géneros alimentícios com valor 

energético baixo ou reduzido, destinados a regimes hipocalóricos; Alimentos 

medicinais destinados a fins medicinais específicos; Alimentos pobres em sódio; 

Alimentos sem glúten; Alimentos adaptados a esforços musculares intensos e 

Alimentos destinados a pessoas com perturbações ao nível do metabolismo dos 

glúcidos. 

     Estes produtos devem ser armazenados em locais que assegurem a máxima 

qualidade do produto na altura da sua utilização por parte do utente. Aquando da 

dispensa do produto, deve ser realizado aconselhamento personalizado ao utente de 

forma a ser feito o seu uso apropriado e racional. 

 

7.5. Produtos Fitoterapêuticos 

 

     Esta é uma classe de produtos que faz uso das propriedades curativas e 

preventivas das plantas, apresentando-se na sua grande maioria na forma de cápsulas 

e chás de várias marcas. São requisitados para situações tão variadas como quadros 

de ansiedade, cansaço físico e mental, obesidade e obstipação. 

     Nesta matéria, o farmacêutico tem um importante papel na promoção do seu uso 

adequado, não indiscriminado, indicando não só o produto mais adequado a cada 

situação bem como um conjunto de hábitos de vida saudáveis que em paralelo 

contribuirão para a resolução do problema. É também importante intervir no sentido de 

alertar o utente para o facto de apesar de estes serem produtos “naturais” não são no 

entanto isentos de contraindicações ou interações medicamentosas. 
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7.6. Produtos Homeopáticos 

 

     De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006 de 30 de Agosto, são considerados 

produtos homeopáticos “aqueles que, contendo uma ou mais substâncias, sejam 

obtidos a partir de produtos ou composições denominados matérias-primas 

homeopáticas, de acordo com o processo de fabrico homeopático descrito na 

Farmacopeia Europeia ou, quando dela não conste, nas farmacopeias de qualquer 

Estado membro da união Europeia.” 

     O meu contacto com estes produtos durante o estágio foi bastante reduzido, 

resultando apenas de pedidos circunstanciais por parte de alguns utentes. 

 

7.7. Manipulados 

 

      Manipulados são preparações farmacêuticas elaboradas manualmente na 

Farmácia, segundo a arte de manipular, a partir de matérias-primas aí existentes, 

utilizando material de laboratório adequado e respeitando as Boas Práticas de 

Farmácia. Os manipulados dividem-se em: 

     - Fórmulas Magistrais: medicamentos preparados numa farmácia segundo as 

indicações de uma receita médica e destinado a um determinado doente; 

     - Fórmulas Oficinais: medicamentos preparados numa farmácia segundo as 

indicações de uma Farmacopeia. 

     A manipulação exige do farmacêutico, ou técnico, rigor e cuidado no que se refere 

à qualidade das matérias-primas utilizadas, à higiene do material utilizado e sua 

operacionalidade e à boa execução das várias operações. Os métodos usados na 

manipulação devem ser planificados e inscritos em ficha de produção. Dada a grande 

evolução da Indústria Farmacêutica, hoje em dia os manipulados não têm grande 

representatividade, tratando-se quase exclusivamente de fórmulas magistrais de 

aplicação dermatológica. No entanto a sua preparação continua a justificar-se por 

vários motivos: No caso de medicamentos instáveis que não podem ser 

comercializados como especialidades farmacêuticas; Possibilitam o ajuste terapêutico 

às necessidades individuais de cada doente e resolvem problemas de dosagem de 

certos princípios ativos. 

     O acondicionamento do manipulado depende do tipo de produto, sendo necessário 

atender ao estado físico, de forma farmacêutica, volume e quantidade a acondicionar. 

Este pode ser feito em caixas, frascos ou papéis. Independentemente do tipo de 

acondicionamento, o produto tem de ser sempre devidamente rotulado, devendo 

constar a seguinte informação: Nome e endereço da Farmácia; Nome do(a) Director(a) 
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Técnico(a); Fórmula do manipulado (incluindo a quantidade de cada constituinte); Data 

da preparação e prazo de validade, preço da fórmula e outras informações especiais 

(ex.: Agitar antes de usar; Inflamável, Tóxico, Uso Externo, Uso Veterinário), caso se 

apliquem.  

     Na Farmácia Dolce Vita são requisitados manipulados com alguma frequência. Os 

manipulados mais procurados compreendem formas dermatológicas (pomadas, 

cremes, etc.) e soluções de minoxidil a 5% usada em utentes no combate à alopécia. 

 

8. Dispensa de Medicamentos 

 

      A dispensa de medicamentos é o ato profissional em que o profissional de 

farmácia, após avaliação da medicação e da situação em causa, cede medicamentos 

ou substâncias medicamentosas aos doentes mediante prescrição médica ou em 

regime de automedicação ou por indicação farmacêutica, acompanhada de toda a 

informação indispensável para o correto uso dos medicamentos, protegendo o doente 

de possíveis resultados negativos associados à medicação.     

     Frequentemente, a farmácia configura o local de primeira escolha do utente que 

aqui recorre quando necessita de informações e orientação na área da saúde, bem 

como, constitui o último contacto do utente com os profissionais de saúde antes do 

início da toma de uma medicação. Desta forma, os farmacêuticos têm o dever de 

assegurar a máxima qualidade dos serviços que prestam. 

     O farmacêutico deve promover o uso racional dos medicamentos pelos utentes, 

deve adotar uma atitude critica em relação às receitas médicas e fornecer toda a 

informação necessária, de forma clara e concisa, para um uso correto, seguro e eficaz 

dos medicamentos. 

     Os medicamentos de uso humano são classificados em dois grupos principais: 

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) e Medicamentos Sujeitos a 

Receita Médica (MSRM). Estes últimos podem ainda ser classificados em: 

Medicamentos de receita médica não renovável; Medicamentos de receita médica 

renovável e Medicamentos de receita médica restrita, de utilização reservada a certos 

meios especializados.  

     Durante o estágio na Farmácia Dolce Vita, devido ao facto de ter iniciado o 

atendimento ao balcão após um mês do início do estágio, tive a oportunidade de lidar 

com inúmeras situações que envolvessem receitas. No meu ponto de vista, esta fase 

constitui, sem dúvida, a fase mais interessante e aquela que mais contribui para a 

aprendizagem prática do exercício das funções do farmacêutico.  
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8.1. Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica Obrigatória 

 

     De acordo com o Estatuto do Medicamento, o Decreto-lei nº176/2006 de 30 de 

Agosto, os medicamentos sujeitos a receita médica devem ser dispensados mediante 

apresentação de receita médica. Podem ser classificados em: Medicamentos de 

receita médica renovável, que se destinam a determinadas doenças ou a tratamentos 

prolongados. A receita médica renovável é composta por um original (1ª via) e duas 

autocopiáveis (2ª e 3ª vias); Medicamentos sujeitos a receita médica especial, que se 

referem a medicamentos que preenchem uma das seguintes condições: contêm uma 

substância classificada legalmente como estupefaciente ou psicotrópico, nos termos 

da legislação aplicável; possam, em caso de utilização anormal, dar origem a riscos de 

abuso medicamentoso, criar toxicodependência ou ser utilizados para fins ilegais; 

Medicamentos de receita médica restrita, de utilização reservada a certos meios 

especializados sendo, por isso, a maioria reservada ao uso exclusivo hospitalar. 

     Geralmente, os medicamentos são prescritos em receita médica “normal” ou não 

renovável, com uma validade específica de 30 dias. Destina-se a tratamentos de curta 

ou média duração.  

     Para a prescrição de medicamentos em receita médica é necessário o 

cumprimento de determinadas regras decretadas por lei, nomeadamente: A prescrição 

de um medicamento inclui obrigatoriamente a respetiva Denominação Comum 

Internacional (DCI) da substância ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, e dimensão 

da embalagem; feita por via eletrónica, sem prejuízo de excecionalmente poder ser 

feita por via manual; Em cada receita podem ser prescritos até quatro medicamentos 

distintos, não podendo o número total de embalagens prescritas ultrapassar o limite de 

duas de cada medicamento, nem o total de quatro embalagens, salvo as duas 

exceções seguintes: A prescrição de medicamentos para dispensa ao público em 

quantidade individualizada, sujeita a regulamentação própria; Podem ser prescritas 

numa receita até quatro embalagens do mesmo medicamento no caso de os 

medicamentos prescritos se apresentarem sob a forma de embalagem unitária, 

entendendo-se como tal aquela que contém uma unidade de forma farmacêutica na 

dosagem média usual para uma administração; A prescrição de medicamentos 

contendo uma substância classificada como estupefaciente ou psicotrópica não pode 

constar de receita onde sejam prescritos outros medicamentos. 

     A receita médica resultante da prescrição por via eletrónica só é válida se 

preencher na totalidade os seguintes elementos: 

     • Número da receita; 

     • Local de prescrição; 
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     • Identificação do médico prescritor; 

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

     • Entidade financeira responsável; 

     • Se aplicável, referência ao regime especial de comparticipação de medicamentos; 

     • DCI da substância ativa; 

     • Dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de embalagens; 

     • Se aplicável, designação comercial do medicamento; 

     • Se aplicável, identificação do despacho que estabelece o regime especial de 

comparticipação de medicamentos; 

     • Data de prescrição; 

     • Assinatura do prescritor. 

     A prescrição de medicamentos pode, excecionalmente, ser realizada por via 

manual nas seguintes situações: falência do sistema informático; inadaptação 

fundamentada do prescritor; previamente confirmada e validada anualmente pela 

respetiva Ordem profissional; prescrição ao domicílio, e prescrição de até um máximo 

de 40 receitas médicas por mês. A receita manual deve mencionar situação de 

exceção para que seja válida à luz da sua comparticipação. Assim sendo, a situação 

de exceção deve ser identificada pelo prescritor na receita, abaixo do logótipo do 

Ministério da Saúde, através da inserção da palavra “EXCEPÇÃO” seguida da menção 

à alínea correspondente a situação excecional a), b), c) ou d) no artigo 8.º da portaria 

n.º 137-A/2012 de 11 de Maio.  

      Além disso, a prescrição de medicamentos por via manual implica a aposição de 

vinhetas na receita médica referentes à identificação do prescritor e do local de 

prescrição, identificação da especialidade médica, se aplicável, contacto telefónico do 

prescritor e não é admitida mais do que uma via. 

  

8.2. Medicamentos Genéricos  

 

     Estes medicamentos são definidos no Decreto-lei 242/2000 como reunindo 

cumulativamente as seguintes especificações: Serem essencialmente similares a um 

medicamento de referência, de acordo com o previsto nas seguintes alíneas do artigo 

2º. Medicamentos essencialmente similares referrem-se a todos os medicamentos 

com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, sob a 

mesma forma farmacêutica e para os quais, sempre que necessário, foi demonstrada 

bioequivalência com o medicamento de referência, com base em estudos de 

biodisponibilidade apropriados. Medicamentos de referência constituem o 

medicamento cuja substância ativa foi autorizada e comercializada pela primeira vez 
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no mercado com base em documentação completa, incluindo resultados de ensaios 

químicos, biológicos, farmacêuticos, toxicológicos e clínicos; Terem caducado os 

direitos de propriedade industrial relativos às substâncias ativas ou processo de 

fabrico; Não se invocarem a seu favor, indicações terapêuticas diferentes 

relativamente ao medicamento de referência já autorizado. 

     O profissional deve informar sempre o utente da substituição do que foi prescrito 

pelo médico. As farmácias devem ter disponíveis para venda no mínimo três 

medicamentos com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, de 

entre os que correspondem aos cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo, 

devendo dispensar o de menor preço, exceto se for outra a opção do utente. No 

entanto, existem um conjunto de situações em que o direito de opção do utente por 

medicamentos genéricos não é permitida, designadamente quando o medicamento 

prescrito contém uma sustância ativa para qual não exista medicamento genérico 

comparticipado ou para a qual só exista original de marca e licenças ou quando o 

médico prescritor assinala uma das seguintes exceções:  Prescrição de medicamento 

com margem ou índice terapêutico estreito, conforme informação prestada pelo 

INFARMED; Suspeita fundamentada, previamente reportada ao INFARMED, de 

intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa, 

mas identificado por outra denominação comercial; Prescrição de medicamento 

destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com duração estimada 

superior a 28 dias. 

     Quando a receita médica não especifica a dimensão da embalagem do 

medicamento comparticipado, deve ser dispensada a embalagem de menor dimensão 

disponível no mercado. É também permitida a dispensa de embalagens com dimensão 

até 50% superior, tendo em consideração também o esquema terapêutico do utente, 

no caso da prescrita não estar comercializada. No momento da dispensa, o 

profissional de farmácia deve assegurar-se das condições de estabilidade do 

medicamento, verificar o estado e a dimensão da embalagem, o prazo de validade e 

garantir a qualidade dos medicamentos e outros produtos de saúde. 

     Aquando do processo de venda, é inserida toda a informação no computador 

segundo os critérios do programa utilizado, nomeadamente o código do medicamento, 

a quantidade, o organismo de comparticipação, o número da receita e, se aplicável, o 

local da prescrição e código do beneficiário do organismo comparticipação. A 

percentagem de comparticipação dos medicamentos varia conforme o organismo de 

comparticipação, o grupo de medicamentos a que pertence e nos casos sujeitos a 

portarias especiais. O cálculo das respetivas comparticipações é realizado pelo 

WinFar®, que emite os seguintes documentos após concretização da venda: 
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Documento para faturação: impresso no verso da receita médica e contém a 

identificação da farmácia e do diretor técnico; data da dispensa; código de 

identificação do operador; o organismo de comparticipação; o código do(s) 

medicamento(s) em caracteres e código de barras; número de embalagens, dosagem 

e forma farmacêutica; preço total de cada medicamento; valor total da receita; o 

encargo do utente em valor, por medicamento e total; valor da comparticipação do 

organismo, por medicamento e total; entre outros. A fatura é impressa pelo sistema 

informático entregue ao utente para efeitos dos Rendimentos das Pessoas Singulares 

(IRS). No caso da receita médica ser abrangida por dois organismos de 

comparticipação são emitidos dois documentos de faturação. A receita é fotocopiada 

(em simultâneo com o cartão de beneficiário, quando aplicável). A receita original é 

enviada para o organismo de comparticipação primário e a cópia para o organismo 

secundário.  

     Na retificação final da receita, o documento de faturação deve ser rubricado pelo 

operador, datado e carimbado. O utente deve rubricar nos campos referentes à 

confirmação de que lhe foi dispensada a medicação e transmitida toda a informação 

relevante à terapêutica e direito de opção, se aplicável. O recibo antes de ser entregue 

ao utente deve ser carimbado e assinado pelo operador. 

 

8.3. Dispensa e Controlo de Produtos Estupefacientes e Psicotrópicos  

  

     Os Psicotrópicos e Estupefacientes são medicamentos com funções sedativas, 

narcóticas e euforizantes suscetíveis de causar dependência e toxicomania. Estas 

características transformam estes medicamentos num bom alvo de tráfico criminoso, 

pelo que o controlo da sua aquisição e cedência é muito rigoroso, numa tentativa de 

assegurar que o seu uso se limite às situações clínicas para as quais estão indicados.  

     Estes medicamentos exigem do farmacêutico uma especial atenção no que se 

refere ao seu aprovisionamento, armazenamento, cedência e registo. Compete ao 

INFARMED fiscalizar todas as fases destes medicamentos desde o cultivo ao trânsito 

e à detenção de qualquer título e uso das plantas. A cedência de medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos só pode fazer-se mediante a apresentação de um 

modelo de receita médica especial. 

     No caso da receita conter, além da prescrição do psicotrópico, outros 

medicamentos, o utente terá que optar entre aviar o psicotrópico ou os restantes 

medicamentos. Aquando da realização da dispensa do psicotrópico, solicita-se o 

bilhete de identidade do adquirente e regista-se informaticamente todos os campos 

indicados relativos ao doente, ao adquirente, médico e ao medicamento. No final do 
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processo, é impresso um documento de faturação no verso da receita, anexadas a um 

documento de estupefacientes e psicotrópicos. Seguidamente efetua-se uma cópia da 

receita para anexar outro documento de estupefacientes e psicotrópicos. A cópia é 

arquivada na farmácia, enquanto a receita original é enviada para a ARS. Os 

duplicados das receitas e o comprovativo do envio para o INFARMED são arquivados 

na farmácia durante 3 anos. 

 

8.4. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

 

     Segundo o Estatuto do Medicamento, os medicamentos que não exigem prescrição 

médica são aqueles que não reúnem as condições previstas para serem incluídos nos 

MSRM. Geralmente não estão associados interações graves com outros 

medicamentos e reações adversas perigosos. Dentro deste grupo estão 

medicamentos que permitem aliviar sintomas incómodos e curar algumas doenças de 

maneira simples e sem gastos de uma consulta médica. Na Farmácia Dolce Vita, os 

medicamentos não sujeitos a receita médica, que são alvo de maior procura pelos 

utentes são: descongestionantes, antigripais, pastilhas para alívio das dores de 

garganta, analgésicos, antinflamatórios, antidiarreicos, laxantes, produtos para picadas 

de insetos e queimaduras. 

     Há determinados grupos de doentes que requerem cuidados especiais e a quem a 

cedência de MNSRM pode estar desaconselhada ou limitar-se a casos particulares, 

nomeadamente: Mulheres grávidas e/ou a amamentar; Lactentes, Crianças e Idosos; e 

Doentes Crónicos, como seja Hipertensos, Insuficientes Cardíacos, Respiratórios, 

Renais ou Hepáticos, Diabéticos, Asmáticos e Epilépticos. 

      

9. Automedicação 

 

     Ao uso dos medicamentos, principalmente no que respeita a MNSRM, está 

frequentemente associado o fenómeno de automedicação, fomentado pela elevada 

disponibilidade de fármacos seguros e eficazes, especialmente os de venda livre. 

Neste âmbito, a função do farmacêutico está altamente relacionada com a cedência de 

informação esclarecedora a todos os utentes, no sentido de os elucidar acerca do 

facto do medicamento dever ser apenas usado quando estritamente necessário, e da 

importância do cumprimento da posologia aconselhada, durante o período de tempo 

estipulado. Os utentes devem ser também alertados para as consequências do uso 

irracional dos medicamentos, e ter em consideração que a terapêutica aconselhada 
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pelo farmacêutico é individualizada, ou seja, cada caso deve ser alvo de apreciação 

por parte do farmacêutico. 

 

10. Gestão e Contabilidade na Farmácia Dolce Vita 

 

     Após a dispensa do MSRM ao utente, o operador é responsável por uma 

conferência primária das suas receitas médicas e uma conferência secundária por um 

outro operador. Este processo tem como fim detetar e corrigir possíveis erros que 

possam pôr em causa a terapêutica do doente ou resultar em perdas monetárias para 

a farmácia, com a máxima brevidade. Entre os erros afirmados anteriormente estão: a 

falta da assinatura, data ou carimbo da farmácia no documento para faturação, o 

medicamento prescrito não corresponde ao medicamento, a receita ter vencido o 

prazo de validade; ausência da assinatura que comprova o direito de opção, se 

aplicável, do utente; entre outros. 

     Depois da conferência primária e secundária, as receitas são separadas e 

organizadas por organismos, séries e lotes de 30 receitas, sendo atribuído um número 

dentro de cada lote. Quando um lote é completado, procede-se ao fecho do lote e 

emissão do respetivo verbete de identificação através do WinFar®. O verbete de 

identificação do lote é carimbado e os lotes envolvidos por este. Já dito anteriormente, 

os lotes reunidos correspondem a um só organismo de comparticipação para o 

subsistema que se está a efetuar a faturação. 

     Seguidamente, quando são fechados todos os lotes de todos os organismos 

referentes ao dito subsistema, é necessário emitir uma relação resumo de lotes para 

cada organismo. 

     A relação resumo de lotes contém alguns dados como: nome e código da farmácia 

(número de código atribuído pelo INFARMED); mês e ano da respetiva fatura; número 

da folha, relativo ao total de folhas da relação resumo de lotes; dados informativos, 

discriminados por lotes e transcritos dos respetivos verbetes de identificação (tipo e 

número sequencial do lote; importância total dos lotes correspondente ao PVP; 

importância total dos lotes paga pelos utentes; importância total dos lotes a pagar pelo 

Estado). Este é impresso em quadruplicado, sendo uma cópia enviada para a 

contabilidade, em duplicado para o Centro de Conferência de Faturas (CCF) e a última 

cópia para arquivo na farmácia. 

     Posteriormente emite-se uma fatura referente ao organismo principal. A fatura 

contém alguns dados como: identificação da entidade adquirente, que terá de 

corresponder à Administração Regional de Saúde da área da farmácia; nome e código 

da farmácia (número de código atribuído pelo INFARMED); número da fatura; data da 
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fatura, correspondente ao último dia do mês da dispensa dos medicamentos; 

indicação de fatura “original” (uma vez que é obrigatório o envio de uma fatura em 

duplicado); número de identificação fiscal da farmácia; total do número de lotes; total 

do número de lotes, por tipo. Esta é impressa em quintuplicado de modo a enviar uma 

cópia para a Finafarma, duas para o CCF (já referido anteriormente), outra para a 

contabilidade e a cópia final é arquivada na farmácia. 

     Este processo é efetuado até ao último dia do mês, correspondendo ao momento 

do fecho da faturação e mudança da série. Posteriormente as receitas são enviadas 

para a: Administração Regional de Saúde (ARS), colocadas numa caixa de cartão, são 

e entregues a partir do dia 6 de cada mês, caso as receitas tenham o SNS como 

entidade comparticipante, têm de ser enviadas até 10 dias do mês seguinte; e para a 

Associação de Farmácias de Portugal (AFP): para o caso das receitas possuírem 

outras entidades comparticipadoras (SAMS, por exemplo), compete à AFP depois 

distribuir os lotes pelas entidades e proceder ao pagamento das comparticipações à 

farmácia. 

     A ARS devolverá à farmácia 2 cópias da fatura global, devidamente carimbados 

como comprovativos da receção, uma das quais será enviada à AFP até ao dia 15 do 

respetivo mês. O CCF procede à conferência das receitas e caso detete incorreções 

devolve a receita com os motivos da devolução num prazo de 100 dias. Caso a 

farmácia não concorde com o motivo da devolução, a receita é novamente enviada à 

ARS ou ao Serviço de Retificação de Receituário da AFP. Todavia, a farmácia deverá 

emitir uma nota de crédito com o valor total das comparticipações das receitas 

devolvidas. 

 

11. Serviços de Saúde Prestados à Comunidade  

 

     No contexto do sistema de saúde, a farmácia representa um papel muito importante 

na comunidade. A farmácia presta um serviço comunitário e como tal é importante 

estar na vanguarda na prestação de serviços a fim de contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida da população. 

 

11.1. Farmacovigilância  

 

     O Decreto-lei nº. 307/2007, de 31 de Agosto designa, no Artigo 7º, o dever de 

farmacovigilância para todas as farmácias, colaborando com o INFARMED na 

identificação, quantificação, avaliação e prevenção dos riscos do uso de 
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medicamentos comercializados, com o intuito de serem estabelecidas possíveis 

reações adversas. 

     Em face do disposto, as farmácias comunitárias constituem parte integrante do 

Sistema Nacional de Farmacovigilância que coloca ao dispor de médicos, enfermeiros 

e farmacêuticos, fichas de Notificação de Reações Adversas de Medicamentos onde 

se registam as suspeitas de reação adversa a um medicamento (RAM) mediante um 

preenchimento minucioso, que obedece a regras para que a notificação seja válida. 

Assim, cada notificação só é validada se apresentar no mínimo: Um doente 

identificável; Um médico identificado; Um medicamento suspeito e Uma reação 

adversa. 

     Os restantes campos da ficha são também adequadamente preenchidos, e a 

notificação é enviada no impresso RSF anexo para o Departamento de 

Farmacovigilância do INFARMED, em Lisboa. 

     Para complementar o sistema de farmacovigilância em funcionamento, o 

INFARMED elabora uma publicação, o Boletim de Farmacovigilância onde se podem 

encontrar novos dados de segurança de medicamentos. 

 

11.2. Determinação de Parâmetros Fisiológicos e Bioquímicos 

 

     A Farmácia Dolce Vita tem ao dispor dos seus utentes a determinação de alguns 

parâmetros bioquímicos e fisiológicos nomeadamente o colesterol, triglicerídeos, 

glicémia, testes de gravidez, a medição da pressão arterial e pulsação e pesagem de 

bebés em balança apropriada. 

     No momento da medição destes parâmetros, o farmacêutico deve questionar o 

utente sobre a sua condição atual de forma a perceber se os valores resultantes estão 

dentro dos parâmetros normais, de forma a aconselhar o utente relativamente ao uso 

apropriado da medicação, do estilo de vida da melhor e da necessidade de consultar o 

médico nos casos em que se justificar.  

 

11.3. Valormed 

 

     A ValorMed® consiste na sociedade gestora do Sistema Integrado de Gestão de 

Resíduos de Embalagens e de Medicamentos fora de uso. Surgiu da necessidade de 

ter um sistema seguro e eficaz de remoção e tratamento dos resíduos de embalagens 

e medicamentos com vista à redução de desperdícios e proteção ambiental.  

     A farmácia Dolce Vita constitui um ponto de recolha destes resíduos, sendo que 

cada profissional da farmácia tem o dever de sensibilizar o utente para as boas 
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práticas ambientais, estimulando a entrega de embalagens e medicamentos fora de 

uso. 

     Os resíduos recolhidos são colocados em contentores próprios para a recolha, que 

são selados e identificados e posteriormente recolhidos pelos armazenistas, que 

posteriormente é recolhido pela ValorMed®. 
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12. Conclusões 

 

     O estágio curricular representa o culminar de cinco anos de formação teórica, o 

encerrar de uma etapa importante na vida académica, e só por este facto, está repleto 

de significado para cada estudante.  

     Nestes últimos seis meses apliquei conceitos teóricos, adquiri conhecimentos 

novos e desenvolvi competências sociais de extrema importância para um 

farmacêutico.  

     O contacto diário com os utentes foi a fase do estágio mais interessante do meu 

ponto de vista. Esta proximidade levou-me a reconhecer que esta profissão embarca 

uma carga humana muito relevante, que o farmacêutico detém muita responsabilidade 

em todas as suas ações de forma que a sua função vai muito além da venda de 

medicamentos.  

     O farmacêutico surge na sociedade como um profissional multifacetado, com 

competências que lhe permitem exercer a promoção da saúde pública através da 

gestão de conhecimentos científicos adquiridos, obrigado a uma constante formação 

de modo a manter um elevado nível de eficiência. Durante o estágio, na sequência do 

surgimento de situações novas, fui constatando que todos os dias aprendia algo mais, 

e que eram colocadas novas questões, o que é extremamente estimulante e 

desafiante. Apesar de ter aprendido muito neste período, acabo com a noção que 

ainda existe muito para aprender, e que a vertente prática da farmácia é complexa e 

muito interessante.  

     Desta forma, concluo referindo que esta experiência foi altamente recompensadora 

e que a minha admiração pelos farmacêuticos com quem contactei me motivou ainda 

mais para o exercício da profissão que escolhi. 
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14. Anexos 

 

 

Figura 1 – Lineares 

 

Figura 2 – Gôndola 

 

Figura 3 – Balcão de Atendimento 
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Figura 4 – Armazém 

 


