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1. Introdução 

Ao longo das últimas décadas o papel do farmacêutico tem evoluído no sentido de, 

muito mais do que o mero ato da dispensa, proporcionar aos utentes uma série de 

serviços e um conjunto de informações credíveis, sustentadas e atualizadas, tornando-se 

cada vez mais responsável pela garantia de segurança e eficácia da terapêutica de cada 

utente bem como pela identificação precoce de sinais e sintomas de doença [1]. 

A conjuntura económica atual e alteração profunda do setor farmacêutico verificada 

nos últimos anos, impõem às farmácias e aos farmacêuticos um contexto particularmente 

difícil, obrigando nos dias de hoje o farmacêutico a ser dotado não só de uma 

sensibilidade social especialmente apurada mas também de uma capacidade de gestão 

excecional, quer ao nível dos recursos financeiros quer ao nível do capital humano. 

Detentor de um capital de confiança ímpar por parte dos utentes e com um contacto 

privilegiado com estes, o farmacêutico exerce com dinamismo um papel especialmente 

relevante na promoção da saúde, pondo em prática as competências científicas, técnicas 

e humanas, adquiridas ao longo da sua formação [2]. 

Após cinco anos de estudo e aprofundamento do conhecimento teórico inerente às 

diversas áreas afetas às Ciências Farmacêuticas, a experiência prática do exercício da 

profissão é parte indispensável do processo de formação que colocará à disposição da 

população um profissional de saúde especialista do medicamento, com um background 

científico sólido e abrangente. 

A aquisição de competências técnicas adicionais e a familiarização com a realidade 

diária da farmácia comunitária requer em absoluto o contacto com o dia-a-dia da 

profissão em cenário real. Com a realização do estágio é possível complementar e 

colocar em prática o conhecimento adquirido, experienciando uma série de vivências 

essenciais ao enquadramento na profissão e exercício pleno das competências que lhe 

são inerentes, designadamente técnicas, científicas e deontológicas, colocando sempre o 

doente como o centro da atividade do farmacêutico. 

Neste sentido, de 14 de maio a 13 de novembro de 2013 tive oportunidade de 

realizar o meu estágio em farmácia comunitária na farmácia Hórus, em Guimarães, e 

culminar assim com uma experiência incrivelmente enriquecedora a minha formação. 

1.1. Objetivo 

Este relatório tem como objetivo descrever todas as atividades inerentes ao 

funcionamento diário de uma farmácia comunitária, descrevendo o enquadramento legal 

aplicável bem como as competências técnicas, científicas e deontológicas necessárias, 

numa perspetiva de aprendizagem e adaptação a este contexto, com uma reflexão critica 

ao nível das dificuldades, dos desafios e da evolução verificados ao longo deste estágio. 
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2. Organização do espaço físico e funcional da farmácia 

2.1. Enquadramento, localização e espaço exterior 

Esta farmácia, com quase noventa anos de existência, goza por parte dos utentes de 

enorme prestígio e credibilidade, acumulados ao longo de décadas, quer pela outrora 

famosa produção de diversos produtos manipulados, como ilustra a figura 1 (anexo 1), 

quer sobretudo pela competência e profissionalismo que são, juntamente com uma 

permanente boa-disposição e simpatia, apanágio da farmácia Hórus. 

Fundada por Manuel Jesus de Sousa, formado em Ciências Bromatológicas, a 

farmácia Hórus mantém não só a localização original mas também grande parte dos 

traços e singularidades estruturais uma vez que está integrada num conjunto de edifícios 

históricos da cidade. Sita na Praça do Toural, nº 26, desfruta de uma localização 

privilegiada no coração da cidade, o que se reflete numa grande transversalidade no que 

respeita à população-alvo que reúne não só clientes habituais, maioritariamente com 

idade mais avançada, mas também clientes ocasionais de todas as faixas etárias, 

provenientes quer do concelho quer das mais diversas geografias dada a acentuada 

componente turística da cidade. 

Apesar de instalada num edifício antigo que impõe por isso algumas limitações 

estruturais, tal como ilustra a figura 2 (anexo 1) a farmácia Hórus apresenta um espaço 

exterior adequado, facilmente identificável, com uma fachada limpa e em boas condições 

de conservação, fazendo-se o acesso principal dos utentes ao nível da rua garantindo 

assim o fácil acesso à farmácia de todos os cidadãos, incluindo pessoas de mobilidade 

reduzida, em conformidade com a legislação em vigor e as Boas Práticas de Farmácia 

para a farmácia comunitária (BPF) [3, 4]. 

Além da designação da farmácia e da direção técnica, pude constatar que apresenta 

também no espaço exterior uma cruz verde que permanece iluminada durante a noite em 

que está de serviço permanente. É ainda possível identificar a informação relativa às 

farmácias do município em regime de serviço permanente e respetiva localização, bem 

como outras informações consideradas relevantes para os utentes, nomeadamente de 

serviços prestados pela farmácia. 

A farmácia Hórus dispõe ainda de um guarda-vento que permite maior conforto aos 

utentes, bem como um sistema de proteção que visa impedir a intrusão e o furto. A 

superfície vidrada existente proporciona uma boa iluminação natural no espaço de 

atendimento ao público, bem como permite identificar uma montra direcionada para o 

exterior que é renovada periodicamente segundo um critério de sazonalidade (por 

exemplo, publicidade a protetores solares na época de maior exposição solar) e/ou de 

acordo com o interesse comercial da farmácia. No decorrer do estágio tive a 
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oportunidade, em diversas ocasiões, de presenciar a reformulação da mesma, podendo 

assim perceber os critérios de escolha bem como a disposição dos diferentes 

componentes para exponenciar a sua visibilidade e atratividade.  

Com vista à satisfação das necessidades dos seus utentes, a farmácia tem um 

horário de funcionamento das 9h às 13h e das 14,30h às 19,30h de segunda a sexta-feira 

e ainda das 9h às 13h aos sábados. O mesmo encontra-se afixado na porta, de forma 

visível, dando assim cumprimento às disposições do Decreto-Lei (DL) n. º 307/2007, de 

31 de agosto, alterado pelo DL 171/2012, de 1 de agosto, e às Portarias n.º 277/2012, de 

12 de setembro, e n.º 14/2013, de 11 de janeiro [3, 5-7]. 

De acordo com estas portarias, nos dias de serviço permanente, que se verificam de 

nove em nove dias, a farmácia mantem-se em funcionamento ininterrupto desde a hora 

de abertura até à hora de encerramento do dia seguinte, podendo haver lugar à cobrança 

de um valor máximo de 2,5€ acrescido ao preço de venda ao público (PVP) pela 

dispensa de medicamentos não prescritos em receita médica do próprio dia ou do dia 

anterior [6, 7]. Durante o período noturno o atendimento é efetuado através de um postigo 

a fim de garantir maior segurança no ato de dispensa [4]. 

2.2. Espaço interior e equipamento 

No decorrer do estágio pude verificar a importância da organização do espaço 

interior da farmácia bem como a importância de o mesmo estar em conformidade com as 

BPF e com o DL n.º 307/2013, de 31 de agosto, que estabelece o regime jurídico das 

farmácias de oficina [3, 4], a fim de efetivamente garantir as condições e ambiente 

adequados à prestação de um serviço de qualidade e excelência. 

Assim, a farmácia Hórus é composta por quatro pisos distintos, correspondendo o 

primeiro à área de atendimento ao público, representada na figura 3a), na qual se 

encontra um balcão composto por três postos de atendimento contíguos, devidamente 

equipados com computador, impressora e leitor ótico de códigos de barras.  

 Esta é uma zona bem iluminada e climatizada, podendo identificar-se ao nível do 

balcão diferentes informações/folhetos informativos, relativos tanto ao funcionamento da 

farmácia como a questões de interesse dos utentes. Existe ainda nesta sala uma balança 

automática, uma cadeira e água potável disponíveis para os utentes.  

Em local bem visível e em conformidade com o DL n.º 307/2007, de 31 de agosto, 

pode também observar-se uma placa com o nome do diretor técnico. 

No espaço que antecede e ladeia o balcão de atendimento, representado na figura 

3b) (anexo 1), bem como na zona por detrás do mesmo existem ainda diversos 

expositores que apresentam normalmente produtos de dermocosmética, puericultura e 

suplementos vitamínicos, sendo estes continuamente reorganizados atendendo não só a 
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um critério de sazonalidade mas também a uma estratégia de marketing. No decurso do 

estágio pude acompanhar a renovação e reorganização destes expositores, colaborando 

inclusive com a mesma, podendo assim perceber a relevância de adequar o tipo de 

produtos às especificidades sazonais, como por exemplo, ter expostos em zona de maior 

destaque associações antigripais como Cêgripe® ou Ilvico N® nos meses de 

outono/inverno e, por contraste, produtos venotrópicos nos meses de maior calor. 

Numa zona mais interna da farmácia, que se prolonga desde a área por detrás do 

balcão até ao segundo piso, encontram-se armazenados em estantes fixas e gavetas 

deslizantes medicamentos genéricos (MG) e éticos segundo a forma farmacêutica e/ou 

via de administração e dispostos por ordem alfabética, como ilustram as figuras 3 c) e 3d) 

do anexo 1. Durante o estágio pude verificar que esta proximidade relativamente ao 

balcão de atendimento permite muitas vezes confirmar com o utente por exemplo qual o 

laboratório do fármaco que costuma fazer, tornando assim mais célere e eficaz a 

dispensa, aumentando o grau de satisfação do utente.  

Nesta zona intermédia, que contempla ainda um telefone e listas de contactos e 

informações úteis relacionadas com as necessidades correntes da farmácia, como sejam 

os contactos dos fornecedores ou notas informativas relevantes, encontram-se também 

as escadas de acesso ao segundo piso e ainda um extintor. 

No segundo piso tem lugar uma zona de atendimento individual, representada na 

figura 4 (anexo 1), em ambiente mais resguardado onde são também efetuadas 

determinações bioquímicas e administração de injetáveis. Neste piso, além de uma zona 

secundária de armazenamento em estantes de medicamentos e outros produtos, existe 

um frigorífico para armazenamento de medicamentos cuja conservação se deve fazer a 

temperatura entre 2ºC e 8ºC, como são exemplo alguns colírios como o Saflutan®, 

vacinas não incluídas no plano nacional de vacinação e insulinas.  

A farmácia dispõe também de um armazém anexo ao edifício principal que além de 

constituir, naturalmente, um local de armazenamento quer de medicamentos quer de 

outros produtos e artigos, é também utilizado para a prestação de serviços associados à 

farmácia, como são exemplo consultas de audiologia e nutrição. 

No terceiro piso encontra-se um espaço destinado sobretudo à gestão das 

encomendas, equipado com computador, impressora e afins, bem como uma zona de 

escritório destinado à gestão administrativa da farmácia. 

Existe ainda um quarto piso que contempla uma zona de vestiários, equipada com 

cacifos e instalações sanitárias bem como uma sala destinada a outros serviços 

associados à farmácia como consultas de podologia e fisioterapia.  
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2.3. Propriedade, direção técnica e recursos humanos 

O DL n.º 307/2007, de 31 de agosto, alterado pela Lei n.º 16/2013, de 8 de fevereiro, 

estabelece que podem ser proprietárias de farmácias pessoas singulares ou sociedades 

comerciais [3, 8], como é o caso da farmácia Hórus.  

A direção técnica é da responsabilidade da Dr.ª Cláudia Afonso, dando assim 

cumprimento ao disposto no Artigo 20.º do Capítulo III do mesmo DL que estabelece a 

obrigatoriedade de que a direção técnica da farmácia seja assegurada, em permanência 

e exclusividade, por um farmacêutico diretor técnico, sendo a sua atividade 

“independente, técnica e deontologicamente, no exercício das respetivas funções, da 

proprietária da farmácia, sem prejuízo das situações de identidade entre a propriedade e 

a direção técnica da farmácia” [3]. Este diploma prevê ainda a designação e registo junto 

da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (Infarmed), do ou dos 

farmacêuticos que substituam o diretor técnico nas suas ausências e impedimentos [3]. 

Em consonância com o disposto no artigo 23.º do Capítulo IV do DL n.º 307/2007, de 

31 de agosto, pude constatar que a farmácia Hórus dispõe no seu quadro de dois 

farmacêuticos além do farmacêutico diretor técnico, embora a alteração a este DL 

introduzida pela Portaria n.º 171/2012, de 1 de agosto, permita a dispensa, em 

determinadas condições da obrigatoriedade do segundo farmacêutico.  

Em conformidade com o DL referido, o quadro da farmácia Hórus é maioritariamente 

composto por farmacêuticos, fazendo parte deste, além da farmacêutica diretora técnica, 

os farmacêuticos Dra. Manuela Machado e Dr. Luís Soares, dispondo ainda na sua 

equipa de um técnico de diagnóstico e terapêutica, o Sr. Manuel Fernandes. Durante o 

meu período de estágio estiveram ainda na farmácia Hórus a técnica de diagnóstico e 

terapêutica Débora Pinto e as estagiárias Carina Abreu e Helena Neves, cujo convívio e 

partilha de experiências e conhecimento considero muito positivo e enriquecedor.  

A integração na equipa de trabalho e, sobretudo, a capacidade de trabalho em 

equipa é na minha opinião essencial para o desempenho de qualquer atividade 

profissional. Além de toda a atenção e abertura de que beneficiei por parte de toda a 

equipa, foi sem dúvida um privilégio poder fazer parte da mesma. Além da competência, 

profissionalismo e excelência demonstrada por todos os profissionais são também 

características da farmácia Hórus a boa disposição permanente, a simpatia e o empenho 

em estabelecer e cultivar com todos os utentes uma relação de confiança, proximidade e 

disponibilidade que não só cativa naturalmente o utente como dignifica e valoriza ainda 

mais a profissão farmacêutica. 

Foi por isso particularmente satisfatório e motivador aprender a lidar com a realidade 

da farmácia comunitária num contexto que alia a idoneidade, seriedade e 
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responsabilidade inerentes ao ato farmacêutico com um estado de espirito 

permanentemente alegre e disponível. Faz para mim todo o sentido que a execução de 

todas as tarefas com o maior rigor e concentração não implique um tom grave e uma 

postura severa, mas pelo contrário uma atitude aberta e positiva, garantindo sempre o 

máximo respeito e consideração pelos utentes e colegas de profissão. 

Pude igualmente perceber a importância de não só desempenhar as minhas tarefas 

com o maior brio mas fazer também o que está ao meu alcance para facilitar e melhorar o 

desempenho de toda a equipa. 

3. Sistema informático 

Atualmente, a gestão diária de uma farmácia torna indispensável o armazenamento 

e processamento de dados a nível informático, particularmente no que respeita à gestão 

de stocks e ao processamento da informação relativa às prescrições médicas.  

A farmácia Hórus utiliza o Sifarma®, uma aplicação distribuída pela associação 

nacional das farmácias (ANF), que permite a gestão de cada produto desde a sua 

entrada até à saída e de acordo com as suas especificidades, gerando stocks mínimos e 

máximos e de acordo com as saídas propondo encomendas para posterior aprovação. 

Permite ainda a gestão dos prazos de validade e a etiquetagem de produtos de venda 

livre bem como a consulta rápida de contra indicações e interações medicamentosas no 

contexto da venda. 

Durante o meu período de estágio pude aprender a trabalhar com duas versões do 

software Sifarma® - Clássico e 2000, o que me permitiu identificar as limitações da 

primeira e verificar as alterações introduzidas na versão mais recente que apresenta um 

visual bastante mais apelativo, permite trabalhar de forma mais intuitiva e introduz 

melhorias significativas em vários campos relativamente à versão anterior. 

Pude experimentar na fase inicial do estágio algumas dificuldades, no que respeita 

especialmente ao contexto da venda, que fui ultrapassando com a prática e, sobretudo, 

com a ajuda de todos os profissionais da farmácia Hórus, sentindo-me ao fim de algum 

tempo perfeitamente à vontade com o funcionamento do sistema, sendo inclusive capaz 

de identificar e corrigir erros cometidos quer a nível do tipo de venda (suspensa, a 

crédito, etc.) quer relativamente à faturação de receituário. Com a introdução na farmácia 

da versão mais recente tive a oportunidade de adaptar-me às alterações introduzidas, 

sendo que após uma fase de adaptação consegui rapidamente assimilar o 

processamento de dados nesta nova versão da aplicação tornando-me capaz de 

executar todas as tarefas correntes (venda, pesquisa, proposta de encomenda, receção 

de encomenda, faturação de receituário, entre outras). 
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Durante o período de estágio, e após uma fase inicial de maior insegurança, pude 

aumentar gradualmente a celeridade e eficácia com que utilizava o sistema informático, 

utilizando as teclas de atalho para diversas funções, como por exemplo selecionar o tipo 

de venda a processar através das teclas “F2”, “F3” ou “F5” consoante se tratasse de uma 

venda sem comparticipação, com comparticipação ou suspensa, respetivamente, aceder 

à informação cientifica relativa ao produto utilizando as teclas de atalho “Ctrl” + “V” ou 

colocar o valor da venda a crédito, no caso dos clientes com conta corrente atribuída, 

utilizando a tecla “F9” no ecrã de pagamento. 

Destaco ainda a possibilidade de através desta aplicação ser possível obter 

informação estatística muito interessante e relevante para a gestão da farmácia, como 

por exemplo sobre a sazonalidade dos produtos, vendas, horários de maior afluência, etc.  

4. Biblioteca e fontes de informação 

Por forma a garantir o melhor serviço aos utentes o farmacêutico deve dispor de 

fontes de informação atualizadas, organizadas e facilmente acessíveis, quer impressa 

quer em suporte digital [4]. 

Além de exemplares do prontuário terapêutico, índice nacional terapêutico, 

formulário galénico e algumas farmacopeias, a farmácia Hórus dispõe de conexão à 

internet nos postos de atendimento que permitem igualmente o rápido acesso a fontes de 

informação como a base de dados INFOMED disponibilizada pelo Infarmed. 

Além das referidas fontes, o próprio sistema informático Sifarma® disponibiliza 

informação completa e facilmente acessível sobre indicações, contraindicações, 

interações, posologia e precauções com a utilização do medicamento. 

Ao longo de todo o estágio, estas fontes foram para mim muito importantes pois 

permitiram o esclarecimento de dúvidas e a rápida obtenção de informação relevante 

sobre diversos medicamentos. 

5. Gestão de stocks, encomendas e aprovisionamento 

A gestão de stocks representa o conjunto de procedimentos que permite definir que 

produtos encomendar, em que momento e em que quantidade, garantindo uma margem 

de segurança para que cada artigo assegure um nível de serviço satisfatório para o 

cliente, sem comprometer a disponibilidade financeira da farmácia e a capacidade de 

retorno associada a cada produto. No decorrer do estágio pude verificar o quão essencial 

e simultaneamente delicada é atualmente esta área da gestão corrente da farmácia uma 

vez que a disponibilidade do produto pretendido contribui inequivocamente para a 

satisfação e fidelização do cliente, refletindo-se o desempenho nesta área nos resultados 

comerciais e financeiros da farmácia. 
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5.1. Fornecedores 

Considerando a dinâmica significativa que caracteriza o fluxo de medicamentos, é 

essencial para a farmácia garantir em permanência e numa base diária a reposição de 

stocks. Para isso a farmácia trabalha normalmente com diferentes distribuidores 

grossistas que, mais do que uma vez por dia, todos os dias, entregam na farmácia as 

encomendas que esta, previamente e com a mesma frequência, envia. 

No caso particular da farmácia Hórus, os fornecedores principais foram, durante o 

meu período de estágio, a Alliance Healthcare, a Botelho & Rodrigues e A. Sousa & C.ª, 

Lda. Pude constatar a importância de trabalhar com diferentes armazenistas a fim de 

garantir a satisfação de todas as necessidades da farmácia e, simultaneamente, proceder 

à realização de encomendas de forma seletiva, a fim de garantir as melhores condições 

de compra, por exemplo, no que respeita a descontos e bonificações. 

Durante o estágio foi-me possível verificar igualmente a expansão progressiva de 

uma outra modalidade de encomenda, relacionada principalmente com a compra de MG, 

que se caracteriza pela aquisição em maior quantidade, e numa base mensal ou 

quinzenal, de medicamentos diretamente ao laboratório que detém a autorização de 

introdução no mercado (AIM), garantindo deste modo condições de desconto e/ou 

bonificação adicional associadas a uma compra que visa satisfazer as necessidades da 

farmácia a curto/médio prazo. Neste caso, a farmácia tem a possibilidade de comprar 

medicamentos em condições financeiramente vantajosas ainda que este cenário implique 

um investimento maior dado o volume superior da encomenda relativamente às 

encomendas do mesmo produto que seriam realizadas via armazenista. 

A seleção do fornecedor e, particularmente, do tipo de encomenda, prende-se 

maioritariamente com a relação custo/retorno inerente às condições financeiras que cada 

um oferece, com a disponibilidade de produtos e eficiência na entrega, mas também 

considerando a capacidade e disponibilidade financeira da farmácia bem como o espaço 

disponível para o armazenamento. 

Tive a possibilidade durante o estágio de contactar com os diferentes tipos de 

encomenda, e no caso das encomendas diretas com diferentes laboratórios, como a 

Generis®, Mylan®, Ratiopharm®, Krka®, Alter®, Sandoz®, toLife®, Sanofi®, Bene®, Merck® 

entre outros, recebendo a farmácia com frequência a visita de delegados de informação 

médica dos vários laboratórios que apresentam e negoceiam as condições de aquisição. 

5.2. Rotação de stock e ponto de encomenda 

A cada produto está associada, através da respetiva ficha no sistema informático, 

diversa informação, nomeadamente os níveis de stock mínimos e máximos, o fornecedor 

preferencial e as encomendas em curso, entre outras, que permitem gerir em 
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permanência a necessidade de aquisição do mesmo. Uma proposta de encomenda é 

gerada sempre que o stock desce até um nível pré fixado em função do histórico de 

vendas, correspondente ao stock mínimo, que se designa por ponto de encomenda. 

Conforme a procura é maior ou menor, este ponto é atingido mais ou menos 

rapidamente. Esta gestão deve adaptar-se às flutuações da procura variando o tempo 

entre encomendas ou a quantidade a encomendar em função do número de vendas 

mensal e do respetivo histórico. 

Foi-me possível ao longo do estágio observar e dinâmica associada à rotação dos 

stocks e realização de encomendas, tendo assistido e participado na identificação de 

situações em que os níveis de stock necessitavam de ajustamento. Pude igualmente 

verificar que no contexto económico atual e considerando a diversidade de produtos 

crescente, designadamente pela expansão do mercado de MG, os níveis de stock 

máximo e mínimo tendem a aproximar-se. 

5.3. Realização de encomendas 

A realização de encomendas requer uma análise e ponderação cuidadas, 

preferencialmente por alguém com experiência e conhecedor da realidade diária da 

farmácia que, com base nas propostas de encomenda geradas automaticamente pelo 

sistema informático e considerando as condições de compra oferecidas pelos diferentes 

fornecedores, elabora uma lista de produtos a encomendar e procede ao seu envio ao 

armazenista via modem no caso das encomendas diárias.  

Quando existe uma necessidade imediata da aquisição de determinado produto é 

possível contactar telefonicamente o ou os fornecedores, realizando-se uma encomenda 

instantânea que é entregue juntamente com a encomenda diária seguinte. No caso 

particular de alguns armazenistas é possível consultar a disponibilidade do produto e 

gerar uma encomenda instantânea através da ficha do produto no sistema informático.  

Relativamente às encomendas diretas aos laboratórios, estas são realizadas apenas 

periodicamente e enviadas normalmente através do próprio delegado de informação 

médica, ficando o pedido registado numa nota de encomenda que é comparada com a 

fatura correspondente no momento da sua receção. 

No decurso do estágio pude constatar a disponibilização, por parte de um laboratório 

em particular, da possibilidade de realização de encomendas diretas diárias, em 

quantidade mínima obrigatória de duas unidades e, naturalmente, adequada à satisfação 

das necessidades imediatas da farmácia, beneficiando das mesmas condições de 

bonificação. 

Durante este período tive a oportunidade de observar e contactar com a realização 

de encomendas e pude eu próprio proceder frequentemente à realização de propostas de 
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encomenda bem como de encomendas instantâneas quer por via telefónica quer 

diretamente por via informática, a fim de satisfazer necessidades imediatas dos utentes. 

Foi-me possível perceber a importância da gestão rigorosa e atenta desta área da 

farmácia por forma a tirar o máximo proveito dos recursos financeiros utilizados para a 

aquisição de produtos, garantindo a máxima rentabilidade dos bens adquiridos. 

5.4. Receção e verificação 

Na sequência dos pedidos efetuados, são entregues na farmácia, em contentores 

específicos ou em caixas de cartão identificadas os medicamentos encomendados. Estes 

são acompanhados da respetiva fatura (anexo 2), em duplicado, na qual consta a 

identificação do fornecedor e da farmácia à qual se destina, a identificação dos produtos, 

das quantidades enviadas, do preço de venda à farmácia (PVF), PVP (exceto nos 

produtos de venda livre), o valor bruto total da fatura, a taxa de Imposto sobre o Valor 

Acrescentado (IVA) respetiva e ainda o valor total resultante da aplicação da mesma.  

As encomendas diretas podem ser enviadas via armazenista ou serviço de 

transporte contratado para o efeito. No que respeita às encomendas que contêm 

psicotrópicos e/ou estupefacientes, estas são ainda acompanhadas de uma requisição 

específica para o efeito. Os produtos que exigem condições especiais de conservação 

entre os 2ºC e 8ºC são enviados em contentores térmicos. 

De acordo com as BPF devem existir na farmácia procedimentos e critérios para a 

verificação, aceitação ou rejeição do produto comprado [4]. As encomendas entregues 

são rececionadas através do sistema informático, sendo necessário confirmar o 

fornecedor e verificar cuidadosamente a quantidade, o estado de conservação dos 

produtos entregues, o prazo de validade, o PVF e o PVP. No caso dos produtos de venda 

livre, é atualizado o PVP em função do IVA e respetiva margem de comercialização.  

Uma vez verificada a concordância de valores entre a fatura e os produtos a 

rececionar, é confirmada a receção da encomenda após o tratamento dos produtos em 

falta, que poderão ser definidos como esgotados, transferidos para uma proposta de 

encomenda para outro fornecedor ou simplesmente retirados das propostas de 

encomenda. O Sifarma® 2000, ao contrário da versão anterior, permite a comunicação ao 

Infarmed dos produtos em falta. 

Quando a encomenda inclui medicamentos psicotrópicos e/ou estupefacientes é 

atribuído, por defeito, o código de identificação da fatura ao registo de entrada dos 

mesmos. A partir deste momento, os stocks são atualizados e a guia de receção gerada 

é impressa, anexada ao original da fatura e arquivada em local apropriado. 

Durante o período de estágio pude contactar diariamente com a receção e 

verificação de encomendas, detetando com relativa frequência inconformidades, como 
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por exemplo produtos com prazo de validade muito curto, PVP superior ao preço 

impresso na cartonagem (PIC) e/ou ao preço máximo autorizado (PMA), embalagem 

danificada, produtos em falta, entre outras situações. Nestes casos, contactava 

telefonicamente o fornecedor, emitia uma guia de devolução ou efetuava ambos os 

procedimentos consoante a situação, a fim de permitir a regularização da mesma. 

5.5. Marcação de preços  

Os preços e as margens de comercialização dos medicamentos são estabelecidos 

ao abrigo do enquadramento legal em vigor, nomeadamente do DL n.º 112/2011, de 29 

de novembro, alterado pelo DL n.º 152/2012, de 12 de julho, e pelo DL n.º 34/2013, de 27 

de fevereiro, que estabelece o regime de preços dos medicamentos de uso humano 

sujeitos a receita médica (MSRM) e dos medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM) comparticipados [9, 10].  

De acordo com a Lei nº 25/2011, de 16 de junho, é obrigatória a indicação do PVP 

na rotulagem dos medicamentos [11]. Para todos os produtos sem PVP indicado na 

embalagem, incluindo alguns MNSRM não comparticipados e outros produtos de saúde 

de venda livre, como artigos de dermocosmética e puericultura, é da responsabilidade da 

farmácia a definição do PVP, sendo este estabelecido em função do preço de aquisição, 

considerando a taxa de IVA a que o artigo está sujeito. 

5.6. Devoluções 

Quando se verifica alguma inconformidade na receção de uma encomenda há, 

geralmente, lugar a uma devolução ao fornecedor (anexo 3). Tal pode ocorrer por 

diversos motivos como o prazo de validade curto ou expirado de determinado produto, 

embalagem danificada, um erro de envio por parte do fornecedor, engano no pedido por 

parte da farmácia ou retirada do mercado pelo Infarmed ou pelo detentor da AIM. Nestes 

casos é emitida uma guia de devolução com os dados relativos ao produto em questão, 

como o nome, código e quantidade do produto a devolver, o PVF, PVP, a razão da 

devolução e ainda a identificação da fatura correspondente, do fornecedor e da farmácia. 

Em caso de aceitação da devolução, o fornecedor procede à sua regularização 

através do envio de novo produto, de outros produtos no mesmo valor ou da emissão de 

uma nota de crédito (anexo 4) com o valor correspondente. A regularização é 

materializada na farmácia através do sistema informático, sendo a nota de crédito a 

forma de regularização mais comum. 

Nos casos em que o fornecedor não aceita a devolução, a farmácia vê-se obrigada a 

suportar o prejuízo inerente à não comercialização do produto. 
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No decorrer do estágio foram diversas as situações com que me deparei que 

originaram a devolução do produto recebido. Tive oportunidade de contactar 

telefonicamente os fornecedores a fim de reportar a situação e, em diversas situações, 

estabelecer a forma mais conveniente de regularização. 

Pude igualmente por diversas vezes emitir guias de devolução, que são impressas 

em triplicado, sendo duas vias enviadas juntamente com o produto para o fornecedor e 

ficando a outra no arquivo da farmácia.  

5.7. Armazenamento 

Uma vez validada a receção da encomenda e, nos casos em que se aplica, efetuada 

a marcação do PVP, tem lugar a arrumação e armazenamento dos medicamentos e 

produtos de saúde recebidos. 

Embora constituindo uma tarefa menos atrativa se comparada com outras no 

contexto da farmácia comunitária, o armazenamento é, sem dúvida, essencial por 

condicionar significativamente não só a conservação dos produtos em condições 

adequadas mas também a facilidade, celeridade e eficiência da dispensa ao utente.  

No caso dos medicamentos que exigem condições especiais de armazenamento, 

nomeadamente no que respeita à temperatura, estes são, naturalmente, colocados no 

frigorífico imediatamente após a sua receção. Os que se classificam como 

estupefacientes são colocados numa gaveta não identificada. 

Todos os restantes são armazenados em local apropriado com temperatura inferior a 

25ºC, humidade inferior a 60%, luminosidade e ventilação adequadas. No que respeita 

aos produtos de venda livre, é frequente a sua exposição na zona envolvente do balcão 

de atendimento ao público por forma a dinamizar a venda.  

Na perspetiva de uma gestão racional dos stocks, é sempre recomendável adotar o 

princípio first expired-first out (FEFO) para produtos com prazo de validade e o princípio 

first in-first out (FIFO), quando não possuam prazo de validade definido. Ao longo do 

estágio pude colocar em prática estes princípios, arrumando os produtos da forma 

adequada, sendo que o controlo regular dos prazos de validade permite gerir em 

permanência esta questão. 

O processo de arrumação e armazenamento dos produtos recebidos contribuiu 

decisivamente, em particular na fase inicial do estágio, para a familiarização com o 

espaço da farmácia, os diferentes grupos terapêuticos, a existência de grupo homogéneo 

relativamente a cada substância ativa e as diferentes formas farmacêuticas da mesma.  

Este conhecimento do espaço da farmácia e dos medicamentos e produtos 

disponíveis revelou ser essencial para uma maior celeridade e eficiência no processo de 

atendimento ao público.  
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Durante o estágio pude assistir ainda à monitorização e registo dos valores de 

temperatura quer no espaço de armazenamento da farmácia quer no frigorífico, com 

recurso a termohigrómetros cujas leituras são periodicamente registadas e guardadas em 

arquivo a fim de garantir a conformidade das condições de conservação.  

5.8. Controlo dos prazos de validade 

O prazo de validade de um medicamento define-se como o período de tempo 

durante o qual as características químicas, físicas, microbiológicas, galénicas, 

terapêuticas e toxicológicas não se alteram ou sofrem modificações dentro de limites 

aceitáveis e bem definidos. O controlo dos prazos de validade é obviamente 

indispensável para a garantia da segurança e eficácia da terapêutica e é realizado em 

dois momentos distintos, diariamente aquando da receção e verificação das encomendas 

e mensalmente, através da emissão de uma lista de controlo dos prazos de validade por 

família (anexo 5), sendo que quando através deste procedimento se identifica um 

medicamento com o prazo de validade a expirar, o mesmo é sinalizado como passível de 

ser dispensado até determinada data considerando o esquema posológico da 

terapêutica, devolvido ao fornecedor se tal já não for possível e nos casos em que a 

validade expira, os produtos passam a constituir “quebras” e, consequentemente, 

representam um prejuízo para a farmácia.  

Durante o estágio realizei diariamente este procedimento de verificação do prazo de 

validade da receção de encomendas, sendo que procedia à alteração do mesmo nos 

casos em que o stock se encontrava no nível zero ou quando os produtos recebidos 

apresentavam um prazo de validade inferior aos que estavam já em stock. Pude também 

colaborar, mensalmente, com o controlo dos prazos de validade por famílias de 

medicamentos. 

5.9. Contagem física e inventário 

Pude verificar ao longo do estágio que se geram, por vezes, desacertos de stock 

decorrentes de erros inadvertidos na receção ou na dispensa de medicamentos. A 

ocorrência destas situações interfere naturalmente com a gestão dos stocks da farmácia 

pelo que a sua correção é importante. Tal pode ser feito através de uma contagem física, 

com um dispositivo próprio para o efeito, que permite atualizar a informação no sistema 

informático com base na quantidade real de produtos. 

Este procedimento pode ser realizado em qualquer momento para um número 

limitado de produtos, tal como pude assistir e participar durante o estágio, ou realizado 

para todos os produtos existentes na farmácia em simultâneo, o que corresponde a um 

inventário que é habitualmente realizado no final de cada ano.  
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6. Classificação dos produtos existentes na farmácia 

Em conformidade com o disposto no artigo 33.º do Capítulo VI do DL n.º 307/2007, 

de 31 de agosto, a farmácia pode fornecer ao público diversos produtos como 

medicamentos, dispositivos médicos, suplementos alimentares e produtos de 

alimentação especial, produtos fitofarmacêuticos, entre outros [3], que podem agrupar-se 

em diferentes categorias, como pude constatar ao longo do estágio. 

6.1. Medicamentos sujeitos a prescrição médica obrigatória 

De acordo com o artigo 113.º do Capítulo VII do DL n.º176/2006, de 30 de agosto, 

que estabelece o regime jurídico dos medicamentos de uso humano, os medicamentos 

podem ser classificados, quanto à dispensa ao público, em MSRM e MNSRM, podendo 

os primeiros ser ainda classificados como medicamentos de receita médica renovável, 

medicamentos de receita médica especial e medicamentos de receita médica restrita, de 

utilização reservada a certos meios especializados [12]. 

Segundo o artigo 114.º do mesmo diploma legal, consideram-se sujeitos a receita 

médica os medicamentos que “possam constituir um risco para a saúde do doente, direta 

ou indiretamente, mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam 

utilizados sem vigilância médica; possam constituir um risco, direto ou indireto, para a 

saúde, quando sejam utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins 

diferentes daquele a que se destinam; contenham substâncias, ou preparações à base 

dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; 

destinem-se a ser administrados por via parentérica” [12]. 

No caso dos MSRM que se destinam a tratamentos prolongados está prevista a 

modalidade de receita renovável que permite a sua aquisição por mais do que uma vez 

sem necessidade de nova prescrição médica, mas sem prejuízo, naturalmente, da 

segurança e controlo na sua utilização [12]. A validade deste tipo de receita médica é de 

6 meses, sendo composta por um original e duas vias autocopiáveis, podendo o médico 

validar apenas duas das três vias existentes. 

Sujeitos a receita médica especial estão os medicamentos que “contenham, em dose 

sujeita a receita médica, uma substância classificada como estupefaciente ou 

psicotrópico, nos termos da legislação aplicável; possam, em caso de utilização anormal, 

dar origem a riscos importantes de abuso medicamentoso, criar toxicodependência ou ser 

utilizados para fins ilegais; contenham uma substância que, pela sua novidade ou 

propriedades, se considere, por precaução, dever ser incluída nas situações previstas 

anteriormente” [12]. 

Verifiquei ao longo do estágio que muitos utentes tentam sucessivamente adquirir 

MSRM sem a apresentação da mesma, fundamentando normalmente o seu pedido com 
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o facto de ser um tratamento de continuidade e o valor da comparticipação pelo Estado 

não justificar a despesa com a marcação e comparecimento numa consulta médica. Este 

facto assume particular relevância e preocupação no que toca a solicitações, por 

exemplo, de benzodiazepinas, considerando o elevado grau de dependência a que estão 

associados estes fármacos. 

6.2. Medicamentos não sujeitos a prescrição médica obrigatória 

De acordo com o disposto no artigo 115.º do Capítulo VII do DL n.º176/2006, de 30 

de agosto, os medicamentos que não preencham qualquer das condições previstas na 

classificação dos MSRM não estão sujeitos a receita médica [12].  

À exceção dos casos previstos na legislação, os MNSRM não são comparticipáveis 

[12], podendo ser dispensados nas farmácias e nos locais de venda autorizados para o 

efeito, sendo o seu PVP sujeito ao regime de preços livres, ou seja, fixado a nível dos 

canais de distribuição e comercialização [13]. No caso de MNSRM comparticipados pelo 

Estado através do Serviço Nacional de Saúde (SNS), o seu PVP é fixado e apenas há 

lugar a comparticipação se adquiridos nas farmácias [13]. 

Tendo em conta a livre aquisição deste tipo de medicamentos, o aconselhamento e 

intervenção do farmacêutico assumem nestes casos particular importância. 

6.3. Produtos cosméticos e dermofarmacêuticos 

O Infarmed, em consonância com a legislação nacional e comunitária que 

regulamenta a colocação de produtos cosméticos no mercado português, nomeadamente 

o regulamento  (CE) n.º 1223/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 30  de  novembro de  2009 e o DL n.º 189/2008 de 24 de setembro, alterado pelo DL 

n.º 115/2009 de 18 de maio, define “produto cosmético” como “qualquer substância ou 

mistura destinada a ser posta em contacto com as partes externas do corpo humano, 

designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais 

externos ou com os dentes e as mucosas bucais, tendo em vista, exclusiva ou 

principalmente, limpá-los, perfumá-los, modificar-lhes o aspeto, protegê-los, mantê-los 

em bom estado ou corrigir os odores corporais” [14-16]. 

A área da cosmética e produtos de higiene tem experimentado ao longo dos últimos 

anos uma clara expansão, designadamente no contexto da farmácia, em consequência 

da crescente preocupação dos utentes com a sua imagem e bem-estar, aliada a uma 

maior procura de aconselhamento especializado por parte do farmacêutico a fim de 

encontrar a solução mais adequada ao perfil e necessidades específicas do utente.  

Esta área constituiu para mim particular desafio não só pela diversidade de produtos 

existentes mas também pela dificuldade em identificar com precisão a necessidade 
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específica do utente, o que dificultou na fase inicial a definição do tipo de produto mais 

adequado a cada utente. O contacto recorrente com as diferentes marcas comerciais e 

respetivas gamas através da observação do aconselhamento prestado em contexto de 

venda e consulta dos catálogos e folhetos informativos disponíveis e, sobretudo, a 

aprendizagem contínua que me foi proporcionada pela vasta experiência e amplo 

conhecimento e formação da equipa da farmácia Hórus, permitiram-me melhorar 

significativamente e adquirir novas competências nesta área importante de 

aconselhamento farmacêutico que representa atualmente uma indubitável mais-valia no 

contexto da farmácia comunitária. 

Consciente de que poderei desenvolver ainda muito mais as minhas competências 

nesta área, considero que consegui ao longo do estágio aumentar progressivamente a 

minha capacidade de perceber não só as preferências e necessidades de cada utente 

mas também as suas características fisiológicas ao nível, por exemplo, do tipo de pele 

(seca versus normal/mista, sensível, etc.). O contacto com produtos de diversas marcas, 

como Vichy®, Avene®, Uriage®, Bioderma®, entre outras, possibilitou-me um 

conhecimento muito mais abrangente deste segmento do mercado. 

6.4. Medicamentos e produtos manipulados e preparações extemporâneas 

Outrora imagem de marca da farmácia e dos farmacêuticos, os medicamentos 

manipulados sofreram um declínio progressivo da quota de mercado em consequência 

da industrialização da produção de medicamentos, constituindo nos dias de hoje uma 

realidade escassa no dia-a-dia da farmácia comunitária. 

No entanto, a fim de responder precisamente a algumas limitações inerentes à 

produção industrial de medicamentos, nomeadamente permitindo uma terapêutica 

individualizada e personalizada nos casos em que não está disponível comercialmente 

uma solução terapêutica adequada a determinado doente, os medicamentos 

manipulados continuam a representar uma opção válida na resolução de problemas 

específicos dos utentes. 

Segundo o DL n.º 95/2004, de 22 de abril que regula a prescrição e a preparação de 

medicamentos manipulados, “entende-se por medicamento manipulado qualquer fórmula 

magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico” [17]. Podendo ambos ser preparados a nível da farmácia de oficina ou dos 

serviços farmacêuticos hospitalares, no caso da fórmula magistral, o medicamento é 

“preparado segundo receita médica que especifica o doente a quem o medicamento se 

destina”, enquanto o preparado oficinal é “preparado segundo as indicações de uma 

farmacopeia ou de um formulário” [17]. 
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A Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho aprova as boas práticas a observar na 

preparação de medicamentos manipulados em farmácia de oficina e hospitalar por forma 

a garantir a sua qualidade [18].  

Os medicamentos manipulados podem ser comparticipados, designadamente se 

constarem do Despacho n.º 18694/2010, 18 de novembro [19], sendo que a receita 

médica não pode conter outros medicamentos prescritos além do manipulado.  

No decurso do estágio o contacto com medicamentos manipulados restringiu-se ao 

encaminhamento para a farmácia Serpa Pinto, no Porto, dos pedidos que chegavam à 

farmácia uma vez que a farmácia Hórus não se dedica, atualmente, à preparação deste 

tipo de medicamentos. 

No que concerne às preparações extemporâneas, devido à sua instabilidade, estas 

são preparadas previamente à sua utilização, habitualmente no ato da dispensa, e 

correspondem maioritariamente a pós para suspensão oral, que se destinam a ser 

reconstituídos com água purificada como é o caso de vários antibióticos, ou com outro 

solvente apropriado, como no caso do fármaco Viternum® 0,6 mg/ml (pó e solvente para 

solução oral) que apresenta também o solvente a utilizar. Durante o estágio tive a 

oportunidade de preparar diferentes antibióticos, como por exemplo o Clamoxyl® e o 

Zithromax® e também o Viternum®, utilizado normalmente como estimulante do apetite. 

6.5. Medicamentos e produtos homeopáticos 

A homeopatia constitui uma terapêutica alternativa que se baseia no princípio da 

cura pelo semelhante com recurso à administração de substâncias altamente diluídas e 

“dinamizadas” que produzem em indivíduos saudáveis sintomas idênticos aos que se 

pretendem tratar. Ainda que se trate de uma abordagem pouco fundamentada 

cientificamente e por isso mesmo bastante contestada, existem vários produtos e 

medicamentos homeopáticos disponíveis comercialmente. 

O DL n.º 176/2006, de 30 de agosto, considera como medicamento homeopático o 

“medicamento obtido a partir de substâncias denominadas stocks ou matérias-primas 

homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia 

ou, na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado membro, e que 

pode conter vários princípios” [12], classificando-os como MNSRM, salvo se preencherem 

qualquer dos requisitos que os inclua na categoria de MSRM. 

No decorrer do estágio apenas tive oportunidade de contactar com alguns produtos 

homeopáticos como Homeovox® ou Sedatif PC®, embora tivesse recebido algumas 

solicitações de outros produtos que não estavam disponíveis na farmácia. 
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6.6. Produtos dietéticos e para alimentação especial 

O DL n.º 74/2010, de 21 de junho, estabelece o regime geral aplicável aos géneros 

alimentícios destinados a uma alimentação especial, definindo-os como “aqueles que, 

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

claramente dos alimentos de consumo corrente, mostrando-se adequados às 

necessidades nutricionais especiais de determinadas categorias de pessoas” [20], 

nomeadamente indivíduos com perturbações do sistema digestivo ou do metabolismo, 

pessoas que se encontrem numa condição fisiológica especial, e lactentes ou crianças 

jovens em bom estado de saúde [21]. 

No caso particular das fórmulas para lactentes, o DL n.º 217/2008 de 11 de 

novembro caracteriza-os como “os únicos géneros alimentícios transformados que 

satisfazem integralmente as necessidades nutritivas dos lactentes durante os primeiros 

meses de vida, até à introdução de uma alimentação complementar adequada” [22]. 

No decurso do estágio foi muito restrito o meu contacto com este tipo de produtos, 

tendo ainda assim contactado nomeadamente com várias fórmulas para latentes, o que 

me permitiu tomar conhecimento da existência de diferentes produtos específicos para 

diversas situações, de várias marcas comerciais incluindo Aptamil®, Nutribén®, e 

Enfalac®, como leites hipoalergénicos ou antiregurgitação, por exemplo, outros 

desprovidos de lactose, e ainda farinhas com diferentes especificidades, estando estes 

produtos normalmente adaptados à idade dos bebés e crianças. 

6.7. Suplementos alimentares 

Este é um segmento em clara expansão ao nível da farmácia comunitária como 

consequência por um lado do interesse comercial da farmácia na sua venda e por outro 

do marketing significativo associado a estes produtos. Os suplementos alimentares 

compõem-se normalmente de diversos nutrientes, individualmente ou em associação, 

como vitaminas, fibras, sais minerais, aminoácidos, ácidos gordos, etc. Apresentam as 

mais diversas indicações, desde o fortalecimento capilar até ao reforço cognitivo, 

passando pela gravidez, falta de apetite ou fadiga generalizada. 

É considerável a procura deste tipo de produtos por parte dos utentes, com base 

muitas vezes em publicidade televisiva ou conselho de amigos e familiares, pelo que, tal 

como pude verificar no decorrer do estágio, compete ao farmacêutico prestar não só o 

aconselhamento adequado perante a necessidade especifica de cada utente mas 

também reforçar sempre a ideia de que este tipo de produtos não substitui uma 

alimentação completa e equilibrada e hábitos de vida saudáveis. 

Apesar de para alguns produtos ser ténue a distinção entre medicamento e 

suplemento alimentar, os suplementos têm um enquadramento legal próprio, ao abrigo do 
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DL n.º 136/2003, de 28 de junho, alterado pelo DL n.º 296/2007, de 22 de agosto, e são 

regulados por uma entidade totalmente independente do Infarmed [23, 24].  

Durante o período de estágio tive oportunidade de lidar com diversos suplementos 

alimentares como Acutil®, Matervita®, Piltone®, Memofante®, entre muitos outros, podendo 

em várias situações esclarecer, sugerir e aconselhar aos utentes determinado tipo de 

produto consoante a necessidade específica, reforçando sempre o carácter 

complementar destes produtos, que não substituem uma dieta equilibrada. 

6.8. Produtos fitoterapêuticos 

De acordo com o DL 176/2006 de 30 de agosto, um medicamento à base de plantas 

é “qualquer medicamento que tenha exclusivamente como substâncias ativas uma ou 

mais substâncias derivadas de plantas” e/ou “uma ou mais preparações à base de 

plantas” [12]. O mesmo diploma define como substâncias derivadas de plantas 

“quaisquer plantas inteiras, fragmentadas ou cortadas, partes de plantas, algas, fungos e 

líquenes não transformados, secos ou frescos e alguns exsudados não sujeitos a 

tratamento específico, definidas através da parte da planta utilizada e da taxonomia 

botânica, incluindo a espécie, a variedade, se existir, e o autor” [12]. 

Verifiquei durante o estágio que estes produtos e medicamentos beneficiam muitas 

vezes da preferência do consumidor com base na ideia subjacente de “natural” e por isso 

desprovido de contraindicações ou efeitos secundários pelo que a sua dispensa deve ser 

sempre acompanhada do aconselhamento devido, até porque tratando-se na maioria de 

MNSRM torna-se particularmente importante promover a sua utilização segura e eficaz. 

Ao longo do estágio tive um contacto significativo com estes produtos, procurados 

frequentemente pelos utentes, em diferentes formas farmacêuticas, particularmente em 

situações de stresse e ansiedade ou obstipação intestinal. Tive assim oportunidade de 

dispensar por diversas vezes produtos como o Valdispert® no primeiro caso e 

Pursennide® ou Agiolax® no segundo caso, de obstipação. 

6.9. Produtos e medicamentos de uso veterinário 

O DL n.º 148/2008 de 29 de julho, alterado pelo DL n.º 314/2009 de 28 de outubro, 

entende por medicamento veterinário “toda a substância, ou associação de substâncias, 

apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em 

animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com 

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

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

fisiológicas” [25, 26].  
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A estes dois diplomas legais há a somar a Circular Informativa do Infarmed n.º 

151/CD/8.1.6 de 26 de julho de 2012, que apenas possibilita a dispensa de 

“medicamentos, medicamentos veterinários sujeitos a receita médico-veterinária e 

medicamentos veterinários preparados extemporaneamente (preparação 

medicamentosa, magistral ou oficinal) mediante a apresentação de uma receita médico-

veterinária” [27], contribuindo ainda mais para a diminuição progressiva da intervenção do 

farmacêutico nesta área. 

Durante o estágio foi de facto limitado o contacto com produtos e medicamentos 

veterinários, tendo ainda assim dispensado alguns produtos como Pilusoft®, Frontline 

Combo® e Drontal®, por exemplo. 

No âmbito desta área, gostaria de destacar a oportunidade que tive de prestar a uma 

utente o esclarecimento adequado após um pedido de Ben-u-ron® que referiu ser para o 

seu gato, tendo eu desaconselhando totalmente a sua utilização dada a elevada 

toxicidade do paracetamol para este animal. Posto isto, a utente manifestou a sua 

gratidão perante o esclarecimento uma vez que iria, inadvertidamente, colocar em risco a 

vida do animal. 

6.10. Dispositivos médicos 

Os dispositivos médicos (DM) distinguem-se dos medicamentos essencialmente pelo 

mecanismo de ação, atuando o DM tipicamente por meios físicos e o medicamento por 

meios farmacológicos, metabólicos ou imunológicos, embora possam ter ambos a mesma 

finalidade. Esta diferença fica bem patente na definição de DM contida no DL n.º 

145/2009, de 17 de junho, que classifica como “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 

dispositivo médico, 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, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; 

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

deficiência; estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; 

controlo da conceção” [28].  

No decurso do estágio pude constatar que os DM representam uma parte 

considerável dos produtos vendidos na farmácia, contribuindo em muitos casos 

significativamente para a promoção e melhoria das condições de saúde dos doentes.  
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Ao longo deste período pude contactar com diversos produtos incluídos nesta 

classificação, tão distintos como soluções para lentes de contacto, preservativos, 

ligaduras ou meias de compressão. Em alguns casos tive oportunidade de aprofundar 

significativamente o meu conhecimento relativo aos produtos em questão, 

particularmente na capacidade de aconselhar o utente na definição do produto mais 

adequado para si, sendo as meias de compressão o exemplo que melhor ilustra esta 

evolução, uma vez que passei a estar bastante mais à vontade com o aconselhamento 

relativo a estes produtos, não só em virtude do que aprendi na farmácia mas também de 

uma ação de formação em que estive presente com a restante equipa.  

7. Dispensa de medicamentos 

Esta é, incontornavelmente, a área de atuação farmacêutica mais significativa ao 

nível da farmácia de oficina, não só pelo ato de dispensa em si, mas por todos os aspetos 

que lhe são inerentes. O contacto privilegiado com os utentes e a assunção da 

responsabilidade pela eficácia e segurança da terapêutica prescrita ou recomendada 

vincula o farmacêutico a um compromisso de profissionalismo e competência com o 

utente. 

Desde logo, o código deontológico da Ordem dos Farmacêuticos (OF) estabelece no 

seu artigo 10.º que “a primeira e principal responsabilidade do farmacêutico é para com a 

saúde e o bem-estar do doente e do cidadão em geral, devendo pôr o bem dos indivíduos 

à frente dos seus interesses pessoais ou comerciais e promover o direito de acesso a um 

tratamento com qualidade, eficácia e segurança” [29]. 

No contexto da farmácia comunitária o papel do farmacêutico é essencial não só na 

promoção do uso racional do medicamento mas também na garantia da adesão à 

terapêutica, com a compreensão plena por parte do utente da forma e momento 

adequado de tomar a medicação. Para isso é fundamental estabelecer com o utente uma 

relação cordial e profícua, como pude verificar ao longo do estágio, através da 

comunicação verbal adequada a cada utente, com um discurso adaptado ao grau 

sociocultural e personalidade do doente, complementada sempre que necessário com 

uma comunicação escrita e visual [4]. 

Pude constatar no decorrer do estágio o quão importante é o ato de dispensa, 

exigindo do farmacêutico grande rigor, preparação técnica e científica de elevada 

qualidade e atualizada em permanência, e uma atenção permanente à possibilidade de 

ocorrência de interações medicamentosas e/ou efeitos secundários previsíveis, sobre os 

quais o utente deve ser convenientemente informado a fim de minimizar os efeitos 

indesejáveis e evitar a cessação terapêutica precoce. 
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7.1. Prescrição médica e validação da mesma 

A apresentação de uma receita médica é indispensável para a dispensa de MSRM, 

salvo as situações de exceção previstas [12]. A Lei n.º 11/2012, de 8 de março 

estabelece as novas regras de prescrição e dispensa de medicamentos, alterando o 

regime jurídico dos medicamentos de uso humano, aprovado pelo DL n.º 176/2006 [30]. 

Na sequência deste diploma que “define um novo contexto para a utilização de 

medicamentos, sustentando uma reforma substancial da prescrição médica” [31], é 

publicada a 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, bem como define as obrigações de 

informação a prestar aos utentes [31]. No âmbito da regulamentação desta portaria, o 

Despacho n.º 15700/2012, de 30 de novembro aprova os modelos de receita médica [32]. 

De acordo com estas novas regras, que visam o incentivo à utilização de 

medicamentos genéricos e a redução dos encargos com medicamentos, fomentando o 

acesso dos utentes aos medicamentos mais baratos, a prescrição de medicamentos 

inclui obrigatoriamente a denominação comum internacional (DCI) da substância ativa, a 

forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a posologia, podendo ainda incluir 

uma denominação comercial, por marca ou indicação do nome do titular da autorização 

de introdução no mercado [30, 31]. 

Em casos específicos previstos na legislação em vigor, o médico pode indicar na 

receita as justificações técnicas que impedem a substituição, por opção do utente, do 

medicamento prescrito [31]:  

Prescrição de medicamento com margem ou índice terapêutico estreito, de acordo 

com informação prestada pelo Infarmed, I. P.;  

Fundada suspeita, previamente reportada ao Infarmed, I. P., 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.  

Nos dois primeiros casos, o utente não pode exercer o direito de opção, podendo no 

último caso optar por um medicamento do mesmo grupo homogéneo com PVP inferior ao 

do medicamento prescrito, ficando a opção expressa por escrito na receita médica [31]. 

A prescrição de medicamentos é, obrigatoriamente, feita por via eletrónica, de 

acordo com o modelo de receita médica em vigor [32]. Durante praticamente todo o meu 

período de estágio esteve em vigor o modelo apresentado no anexo 6, que se distingue 

do anterior (anexo 7) essencialmente pela presença do símbolo com a designação 
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Governo de Portugal e pela identificação da receita através dum código com dezanove 

dígitos em vez dos anteriores onze dígitos. As receitas médicas prescritas 

eletronicamente de acordo com o modelo anterior continuam a ser aceites até ao término 

da validade. No início de novembro entrou em vigor um novo modelo de receita médica, 

mas que por falta de informação às farmácias, que não tinham ainda sido informadas 

da sua entrada em vigor, apenas a partir do dia 12 de novembro de 2013 existe, 

efetivamente, a obrigatoriedade da aceitação exclusiva das receitas prescritas 

segundo este novo modelo que, relativamente ao anterior, deixa de ter no canto 

inferior direito da receita a referência ao direito de opção do utente. 

Em casos excecionais, a prescrição pode ser feita por via manual [30] (anexo 8), 

designadamente nas situações de falência do sistema informático, de inadaptação 

fundamentada do prescritor, previamente confirmada e validada anualmente pela 

respetiva Ordem profissional, de prescrição ao domicílio e ainda noutras situações até um 

máximo de 40 receitas médicas prescritas por mês [31]. 

Em cada receita médica podem ser prescritos até quatro medicamentos distintos, 

com um máximo de duas embalagens por medicamento, e de quatro embalagens em 

cada receita [31]. Excetua-se o caso do medicamento se apresentar sob a forma unitária, 

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

dosagem média usual para uma administração, podendo, nesta situação, serem 

prescritas até quatro embalagens iguais, por receita [31].  

Nos casos em que a prescrição se destina a um pensionista abrangido pelo regime 

especial de comparticipação deve constar na receita a sigla “R” junto dos dados do 

utente. No caso de se tratar de um utente abrangido por um regime especial de 

comparticipação de medicamentos em função de patologia, deve constar na receita a 

sigla “O” junto dos dados do utente, sendo ainda obrigatória a menção ao despacho que 

consagra o respetivo regime [31]. A receita é válida por trinta dias a contar da data da sua 

emissão, ou por seis meses nos casos em que a receita pode ser renovável, contendo 

até três vias, com a indicação 1.ª, 2.ª e 3.ª via. 

A verificação da autenticidade da receita médica e da sua conformidade com as 

regras de prescrição em vigor é condição prévia essencial para a dispensa dos 

medicamentos prescritos. Esta só é válida se incluir o número da receita, local de 

prescrição, identificação do médico prescritor e respetiva assinatura, nome e número de 

utente ou de beneficiário de subsistema, entidade financeira responsável, referência ao 

regime especial de comparticipação de medicamentos e identificação do respetivo 

despacho, se aplicável, DCI da substância ativa, dosagem, forma farmacêutica, dimensão 

da embalagem, número de embalagens, designação comercial do medicamento quando 

aplicável, data de prescrição, e a menção às justificações técnicas (exceções previstas 
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na legislação) que impedem a substituição do medicamento prescrito com denominação 

comercial, nos casos em que tal se aplica [31].  

No caso da prescrição por via manual, além dos elementos obrigatórios na 

prescrição eletrónica deve constar da receita a vinheta identificativa do prescritor, a 

identificação da especialidade médica, se aplicável, e contacto telefónico deste [31]. No 

que respeita às receitas médicas prescritas manualmente em instituições de saúde 

públicas ou privadas por motivo de falência do sistema informático, estas devem conter 

ainda a vinheta identificativa do local de prescrição. 

Este processo de verificação e validação das receitas médicas fez, naturalmente, 

parte da minha rotina diária durante o estágio, tendo podido contactar com diferentes 

modelos de receita médica, quer por via de prescrição eletrónica quer manual e para 

todos os modelos identificar diversos casos de não conformidade com as regras de 

prescrição. Pude igualmente verificar a devolução à farmácia das receitas enviadas à 

entidade responsável pela sua conferência que apresentavam não conformidades, sendo 

necessário proceder à sua correção para posterior reenvio e nos casos em que não há 

possibilidade de correção, a farmácia não recebe o valor correspondente à 

comparticipação estatal. 

Ao longo do estágio senti uma melhoria clara na capacidade de verificar e validar o 

receituário, detetando mais facilmente eventuais inconformidades. 

7.1.1. Dispensa de psicotrópicos e estupefacientes 

Algumas substâncias apresentam pela sua natureza, além de propriedades 

terapêuticas, riscos acrescidos para a saúde pelo que estão sujeitas a um controlo e 

regulamentação especiais. Dada a sua ação ao nível do sistema nervoso central, 

apresentam potencial para induzir alterações funcionais e comportamentais e risco de 

dependência física e/ou psicológica, o que propicia o consumo abusivo e o tráfico. 

Embora amplamente utilizadas no tratamento de diversas patologias como ansiolíticos, 

analgésicos ou antitússicos por exemplo, as substâncias consideradas estupefacientes 

ou psicotrópicas estão compreendidas em tabelas, designadamente nas tabelas I a IV 

anexas ao DL n.º 15/93, de 22 de janeiro, regulamentado pelo Decreto Regulamentar n.º 

61/94, de 12 de outubro, beneficiando assim de um enquadramento legal próprio [33, 34].  

Compete ao Infarmed fiscalizar todas as atividades relacionadas com estes 

medicamentos, que requerem um controlo apertado, tal como pude verificar desde logo 

ao nível da distribuição com o envio junto da fatura de uma requisição (anexo 9), em 

duplicado, que contém a identificação do fornecedor e da farmácia, a identificação do 

medicamento, quantidade, data e o número de requisição, ficando o original arquivado na 
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farmácia, sendo o duplicado devolvido ao armazenista, após assinatura e aposição de 

carimbo pelo diretor técnico.  

Na receção de encomendas contendo estes medicamentos, é gerado e atribuído um 

código de registo de entrada e aquando da dispensa é atribuído um código de registo de 

saída. Mensalmente, é enviado ao Infarmed um balanço das entradas e saídas. 

Atualmente, a prescrição de medicamentos contendo uma substância classificada 

como estupefaciente ou psicotrópica constante das tabelas I e II anexas ao DL n.º 15/93, 

ou referidas no n.º 1 do artigo 86.º do DR n.º 61/94, é feita segundo o mesmo modelo de 

receita médica para os outros medicamentos, não podendo, no entanto, constar da 

receita onde sejam prescritos outros medicamentos [31].  

A portaria 137-A/2012 impõe ainda que, aquando da dispensa de medicamentos 

contendo uma substância assim classificada, o farmacêutico verifique a identidade do 

adquirente e fique registado no verso da receita o nome, número e data do bilhete de 

identidade ou da carta de condução, ou o nome e número do cartão de cidadão [31]. 

Além disto, a receita é fotocopiada, sendo anexado a esta cópia um registo de 

psicotrópicos, emitido juntamente com os restantes documentos de faturação. 

Durante o estágio tive oportunidade por diversas vezes de contactar com este tipo de 

medicamentos, observando sempre todos os cuidados e rigor no ato de dispensa, com o 

registo das informações obrigatórias relativas ao doente e ao adquirente.  

Tal como já antes mencionado, parece-me particularmente preocupante a procura 

sucessiva por diversos utentes de alguns medicamentos incluídos nesta categoria, 

principalmente fármacos benzodiazepinicos, sem a apresentação da receita médica 

respetiva, o que exige do farmacêutico rigor e responsabilidade acrescidos dada a 

elevada habituação associada a estes fármacos, sendo que esta perceção escapa muitas 

vezes ao utente que não entende a recusa do farmacêutico em dispensar este tipo de 

medicação. O PVP diminuto de grande parte destes fármacos favorece, na minha 

opinião, esta procura elevada, propiciada pelo contexto económico e social do país. 

7.2. Interpretação e avaliação farmacêutica 

Mais do que colocar à disposição do utente os medicamentos prescritos, compete ao 

farmacêutico assegurar que o doente recebe o medicamento adequado à sua condição 

clínica, na dose correspondente às suas necessidades individuais [4]. É nesta fase que 

idealmente são identificados e resolvidos precocemente problemas relacionados com os 

medicamentos (PRM) para evitar resultados negativos associados à medicação (RNM). 

No decorrer do estágio pude verificar que esta etapa exige particular atenção do 

farmacêutico não só à prescrição propriamente dita, no que toca à sua adequação e 

possibilidade de ocorrência de interações medicamentosas ou efeitos secundários 



   Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

Carlos Carneiro  - 26 - 

previsíveis, mas sobretudo à pessoa do doente, garantindo que ao sair da farmácia este 

se encontra perfeitamente esclarecido e informado sobre a sua medicação e consciente 

da necessidade e importância da sua utilização da forma correta. 

De acordo com a Lei n.º 11/2012, de 8 de março, as farmácias devem ter sempre 

disponíveis pelo menos três medicamentos de entre os que correspondem aos cinco 

preços mais baixos de cada grupo homogéneo, devendo dispensar o de menor preço 

[30], mas sempre com a possibilidade por parte do utente de fazer outra opção, o que se 

verifica frequentemente pois nos casos de tratamento de continuidade este prefere 

muitas vezes prosseguir a terapêutica com o mesmo medicamento, independentemente 

do seu custo. No caso dos clientes habituais da farmácia a identificação da medicação 

habitual através do histórico registado no sistema informático facilita o atendimento, 

aumentando o grau de satisfação do utente. 

O mesmo sistema informático, particularmente a versão Sifarma® 2000, permite o 

rápido acesso a informação relevante quanto à posologia e efeitos secundários mais 

frequentes de cada fármaco bem como à possibilidade de interações entre diferentes 

fármacos da mesma prescrição, facilitando assim o processo. 

Pude constatar no decorrer do estágio a importância de transmitir ao utente toda a 

informação e esclarecimentos necessários para garantir a segurança e efetividade do 

tratamento, adequando a forma de o fazer às características do utente. Depois de 

perceber pela prescrição em si e sempre que necessário junto do utente se era a primeira 

vez que fazia aquela medicação ou se tratava de uma terapêutica de continuidade, 

tentava transmitir verbalmente de forma clara toda a informação relativa à posologia, 

duração do tratamento e outra informação relevante, como possíveis efeitos secundários, 

complementando sempre que entendesse ser pertinente, por exemplo, com a inscrição 

na própria caixa do medicamento destas informações. 

Com o decorrer do estágio tornei-me mais capaz de, perante a prescrição médica, 

avaliar a necessidade e adequação do medicamento ao utente, da adequação da 

posologia, da capacidade do utente levar a cabo a terapêutica instituída e sempre que 

possível, tentei aferir a efetividade e seguridade da mesma por forma a garantir que o 

utente alcançava os objetivos terapêuticos. 

Deparei-me com algumas situações de PRM, principalmente por incumprimento da 

terapêutica por parte dos utentes, pois em muitos casos estes entendem, por exemplo, 

que uma vez que os níveis de colesterol ou os valores de tensão arterial estão normais já 

não necessitam de continuar com a terapêutica. Em todos estes casos procurava 

sensibilizar os utentes para a necessidade de continuar o tratamento a fim de garantir a 

efetividade da terapêutica.  
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Por várias vezes pude também identificar situações de erros de prescrição, com a 

posologia errada por exemplo, situações diversas de RNM por falta de efetividade da 

terapêutica, como no caso de utentes cuja tensão arterial permanecia descontrolada 

mesmo em tratamento de longo prazo, ou de uma utente que em tratamento com um 

antibiótico há cerca de duas semanas para uma infeção da cavidade oral se apresentou 

na farmácia em claro sofrimento com dores intensas decorrentes da infeção que 

permanecia não controlada. 

Nestes casos o aconselhamento prestado passava sempre por tentar resolver todos 

os PRM passíveis de resolução no âmbito das competências do farmacêutico ou 

encaminhamento imediato para o médico a fim de reavaliar e resolver a situação. 

Pude ainda identificar algumas situações de falta de seguridade, como por exemplo 

com um utente que se apresentava diariamente com valores tensionais baixos e sinais de 

hipotensão por posologia excessiva do fármaco anti-hipertensor. 

À prestação de toda a informação necessária ao utente, segue-se o processamento 

da receita médica, com a introdução no sistema informático da identificação e número de 

embalagens dos medicamentos a dispensar e, se aplicável, do organismo de 

comparticipação, sendo assim calculado o preço a cobrar ao utente. O atendimento é 

finalizado pela emissão da fatura e impressão, no verso da receita, das informações 

relativas ao ato da dispensa, onde constam os dados relativos à identificação da 

farmácia, data e identificação da venda, identificação do operador, número da receita e 

do respetivo lote, preço total de cada medicamento dispensado, valor total da receita, 

encargo do utente em valor por medicamento e respetivo total, comparticipação do 

Estado em valor por medicamento e respetivo total, número de registo dos medicamentos 

dispensados em carateres e código de barras. Existe ainda espaço dedicado à 

declaração por parte do utente da dispensa e prestação das devidas informações, bem 

como do exercício ou não do direito de opção.  

No verso da receita são ainda apostos o carimbo da farmácia, a assinatura do 

farmacêutico e a data da dispensa, após verificação da conformidade da dispensa 

efetuada. Caso seja detetada alguma inconformidade, o doente é contactado se a mesma 

lhe for, de alguma forma, prejudicial, seja por erro na medicação dispensada seja por 

cobrança de um valor errado, por forma a corrigir o erro. Nos casos em que as 

inconformidades dizem apenas respeito à informação impressa, sem prejuízo do utente, a 

correção é efetuada apenas ao nível do documento de faturação. 

Relativamente aos MSRM existe ainda a possibilidade da sua dispensa ser efetuada 

sem a apresentação da receita médica, pagando o utente o medicamento na sua 

totalidade, ficando esta dispensa associada no sistema informático a uma receita 

suspensa que é apresentada posteriormente, procedendo-se nesse momento à 
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regularização da dispensa com a devolução ao utente do valor relativo à comparticipação 

estatal. Esta modalidade permite, sobretudo, garantir ao utente a continuidade do 

tratamento nos casos em que a necessidade de adquirir a medicação está desfasada no 

tempo da consulta médica e respetiva prescrição. 

A modalidade de venda ou receita suspensa é igualmente utilizada quando, por 

algum motivo, não são dispensados ao utente no imediato todos os medicamentos 

constantes da prescrição médica, havendo, no entanto, neste caso lugar à introdução no 

sistema informático do organismo de comparticipação, procedendo-se à impressão do 

verso da receita aquando da sua regularização integral.  

7.3. Subsistemas de saúde e comparticipação de medicamentos 

No âmbito do papel social do Estado e como resultado da contribuição da população 

através dos impostos para as despesas com a saúde previstas no Orçamento do Estado, 

alguns medicamentos estão sujeitos a comparticipação pelo Estado de uma percentagem 

do seu PVP. A atual legislação prevê a possibilidade de comparticipação de 

medicamentos através de um regime geral e de um regime especial, o qual se aplica a 

situações específicas que abrangem determinadas patologias ou grupos de doentes.  

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

outubro, aprova o regime geral das comparticipações do Estado no preço dos 

medicamentos, com o objetivo de melhorar o acesso ao medicamento, tornar o sistema 

de comparticipações do Estado mais racional e eficiente e promover a generalização da 

utilização do medicamento genérico [35, 36]. 

A comparticipação de medicamentos prescritos aos utentes do SNS e aos 

beneficiários da Direcção-Geral de Proteção Social aos Funcionários e Agentes da 

Administração Pública (ADSE), enquadrados no regime geral de comparticipações, é 

estratificada em quatro escalões - A, B, C e D, aos quais corresponde uma 

comparticipação do PVP de 90%, 69%, 37% e 15%, respetivamente [35, 36]. 

No caso dos pensionistas com rendimento total anual inferior a 14 vezes a 

retribuição mínima mensal garantida em vigor no ano civil anterior, a comparticipação do 

Estado no preço dos medicamentos integrados no escalão A é acrescida de 5 % e nos 

escalões B, C e D de 15%. No caso dos medicamentos cujo PVP seja igual ou inferior ao 

quinto preço mais baixo do grupo homogéneo em que se inserem, os pensionistas 

abrangidos por este regime especial têm uma comparticipação de 95% [35, 36]. 

Os medicamentos destinados ao tratamento de determinadas patologias como 

Psoríase, Alzheimer ou Doença Inflamatória Intestinal beneficiam ainda de 

enquadramento legal próprio, usufruindo por isso de taxas de comparticipação 

acrescidas, constando da receita médica a menção ao diploma legal respetivo.  
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Há também a referir a existência de subsistemas cujos beneficiários gozam de uma 

percentagem adicional na comparticipação dos medicamentos, em virtude de um regime 

de complementaridade com o SNS de algumas entidades, como a Caixa Geral de 

Depósitos (CGD) ou os Serviços de Assistência Médico-Sociais (SAMS). Em relação aos 

subsistemas de saúde que substituíam o SNS como entidade responsável pela 

comparticipação como a ADSE, a Assistência na Doença aos Militares das Forças 

Armadas (ADM) ou o Sistema de Assistência na Doença da Guarda Nacional 

Republicana (SAD GNR), passaram, a partir de 1 de abril de 2013, a ter o pagamento das 

comparticipações do Estado na compra de medicamentos dispensados aos seus 

beneficiários ao encargo do SNS, de acordo com o Despacho n.º 4005/2013, de 18 de 

março e Despacho n.º 4631/2013, de 3 de abril [37, 38]. 

 O valor a pagar pelo utente por cada medicamento é calculado automaticamente 

pelo sistema informático após introdução do código relativo à entidade/regime de 

comparticipação. No decorrer do estágio fui aprendendo qual o código relativo a cada 

regime de comparticipação à medida que pude contactar com utentes beneficiários dos 

diferentes regimes. A título de exemplo, a tabela 1 apresenta a correspondência entre o 

código e o regime/entidade de comparticipação mais frequentes. 
 

Tabela 1 – Exemplo de regimes de comparticipação e respetivos códigos 

Código Entidade (s) / regime de comparticipação 

01 SNS 

48 SNS – Pensionistas 

45 SNS – Diplomas 

49 SNS – Pensionistas – Diplomas 

DS SNS – Protocolo da Diabetes 

AA SÃVIDA 

J1 SAMS 

O1 SAMS-QUADROS 

7.4. Medicamentos genéricos e sistema de preços de referência 

Por MG entende-se um medicamento com a mesma composição qualitativa e 

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

com o medicamento de referência tenha sido demonstrada por estudos de 

biodisponibilidade apropriados [12]. Pode observar-se no acondicionamento secundário 

dos MG a respetiva DCI, dosagem, forma farmacêutica e a sigla "MG". 

A Política de Saúde, e em particular do medicamento, evoluiu na última década no 

sentido de incentivar e favorecer a utilização massiva de MG, com a produção de 

numerosos diplomas legais que visam regulamentar a comparticipação do Estado no 

preço dos medicamentos no sentido de promover a opção por parte do utente de MG. 
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Neste contexto, é estabelecido o sistema de preços de referência que abrange os 

medicamentos comparticipados, prescritos no âmbito do SNS, e para os quais existem 

medicamentos genéricos autorizados, comparticipados e comercializados. O preço de 

referência (valor sobre o qual incide a comparticipação do Estado no preço dos 

medicamentos incluídos em cada grupo homogéneo de acordo com o escalão ou regime 

de comparticipação que lhes é aplicável) corresponde à média dos cinco PVP mais 

baixos praticados no mercado [35, 39].  

Cada grupo homogéneo engloba o conjunto de medicamentos com a mesma 

composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, forma farmacêutica, 

dosagem e via de administração, no qual se inclua pelo menos um medicamento 

genérico existente no mercado [39]. 

Até ao 20.º dia do último mês de cada trimestre civil, os preços de referência para 

cada um dos grupos homogéneos de medicamentos são atualizados [36]. O valor 

máximo da comparticipação é determinado de acordo com o escalão ou regime de 

comparticipação aplicável, calculado sobre o preço de referência do respetivo grupo 

homogéneo, sendo que nos casos em que o PVP do medicamento é igual ou inferior ao 

valor máximo da comparticipação, este fica gratuito para o utente [36]. 

Apesar do estágio ter decorrido durante um período de tempo limitado, pude 

aperceber-me do crescimento contínuo da quota de mercado dos MG. Apesar de alguma 

desconfiança manifestada por vezes pelos utentes, com base na incerteza quanto à 

efetividade dos MG, pude constatar que é crescente a preferência por estes 

relativamente aos medicamentos éticos, sobretudo pela diferença de preço. 

No entanto, a diversidade considerável de medicamentos dentro do mesmo grupo 

homogéneo gera, em alguns casos, bastante confusão ao utente que tem por um lado 

dificuldade em identificar qual o medicamento que costuma utilizar e por outro não 

compreende muitas vezes o significado prático da existência de um grupo homogéneo. 

Neste sentido, procurei durante o estágio prestar aos utentes o melhor 

esclarecimento possível quanto à utilização de MG bem como relativamente às 

diferenças de PVP dentro de cada grupo homogéneo, tentando possibilitar sempre ao 

utente uma decisão consciente e informada. 

Pude por diversas vezes identificar situações em que a existência de ideias pré-

concebidas sobre esta questão, nem sempre fiéis à realidade, levava à total rejeição da 

utilização de MG quando na verdade, ironicamente, a pessoa o utilizava já. 

7.5. Dispensa de MNSRM e outros produtos de saúde 

A dispensa de MNSRM ocorre normalmente como resultado de indicação 

farmacêutica ou de automedicação. Tal como pude observar ao longo do estágio, em 
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ambos os casos o farmacêutico assume um papel de elevada responsabilidade, pois 

depende da sua intervenção a garantia de que o utente recebe o medicamento adequado 

à sua condição e o utiliza de forma segura e eficaz. 

A capacidade de comunicação com o utente reveste-se também neste caso de 

importância capital a fim de permitir recolher, sintetizar e interpretar informação relevante 

para perceber quais as motivações e necessidades do utente, identificando os sintomas 

ou motivos de consulta ao farmacêutico, a duração do problema de saúde, a existência 

de outros sinais ou sintomas associados, outros problemas de saúde manifestados pelo 

doente e ainda quais os medicamentos que toma [4]. 

Nos casos em que o utente relata ao farmacêutico determinado problema solicitando 

aconselhamento para o mesmo, o farmacêutico responsabiliza-se pela seleção de um 

MNSRM e/ou adoção de eventuais medidas não farmacológicas a fim de “aliviar ou 

resolver um problema de saúde considerado como um transtorno menor ou sintoma 

menor, entendido como problema de saúde de carácter não grave, autolimitante, de curta 

duração, que não apresente relação com manifestações clínicas de outros problemas de 

saúde do doente” [4].  

Com base nas suas competências e conhecimento, e tendo sempre presente os 

protocolos e guidelines existentes, o farmacêutico pode dar um contributo inestimável 

para a melhoria da condição de saúde do utente. Ainda de acordo com as BPF nas 

situações em que considere não se tratar de transtornos menores e suspeite da 

necessidade de diagnóstico médico, o doente deverá ser encaminhado ao médico [4]. 

Foi recentemente publicado o DL n.º 128/2013, de 5 de setembro, que cria uma 

subcategoria de medicamentos não sujeitos a receita médica de dispensa exclusiva em 

farmácia (MNSRM-DEF) [40], o que faz para mim todo o sentido na perspetiva de garantir 

a segurança do utente e a eficácia da utilização destes fármacos, promovendo-se assim, 

efetivamente, o uso racional do medicamento. 

Relativamente à automedicação, o Despacho n.º 17690/2007, de 23 de julho, define 

este conceito como “a 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” e estabelece a lista 

de situações passíveis de automedicação [41]. 

Considerando a informação nem sempre correta em que se baseiam as opções 

inerentes à automedicação, também neste caso, mesmo que o tratamento decorra por 

iniciativa do utente, é importante que o farmacêutico avalie a necessidade e adequação 

do mesmo garantindo assim a segurança do doente. A adequação da opção terapêutica 

à necessidade efetiva do utente é também aqui essencial para a promoção e garantia do 

uso racional do medicamento, com todos os benefícios que lhe estão adjacentes. 
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Ao longo do estágio pude constatar que a solicitação por parte do utente de 

aconselhamento para o seu problema de saúde não só é gratificante para o farmacêutico, 

como implica da parte deste o maior rigor e preparação técnica e científica.  

Apesar de no início do estágio ter sentido alguma dificuldade em materializar o 

conhecimento adquirido ao longo destes cinco anos de estudo num aconselhamento 

adequado e completo ao utente, com o decorrer do tempo e a aquisição de maior prática 

e acima de tudo, capacidade para identificar as necessidades dos utentes e, 

simultaneamente, uma noção muito mais abrangente dos produtos e soluções 

terapêuticas disponíveis, consegui progressivamente e com a ajuda, obviamente, de 

todos os profissionais da farmácia, adquirir a autonomia necessária para apresentar ao 

utente as soluções mais adequadas para o seu problema. 

Esta evolução traduziu-se não só num aumento de confiança e segurança da minha 

parte neste capítulo mas também no reconhecimento da aquisição de competências 

novas e reforçadas por parte da equipa de trabalho. 

Pude contactar por exemplo com a procura por parte de vários utentes de 

antibióticos para situações de dor de garganta ou de dentes, perante as quais pude 

explicar a necessidade de restringir a utilização de antibióticos às situações devidamente 

justificadas e, em alternativa, sugeri a utilização de um anti-inflamatório e analgésico, 

como o ibuprofeno por exemplo, explicando que apenas faria sentido utilizar um 

antibiótico quando efetivamente diagnosticada uma infeção bacteriana. 

Tanto nestas situações como nas situações em que o próprio utente solicitava um 

anti-inflamatório, designadamente do grupo dos anti-inflamatórios não esteroides (AINE), 

pude reforçar a importância do momento mais adequada para a sua toma ser após as 

refeições a fim de reduzir os efeitos adversos gastrointestinais característicos.  

A título de exemplo, outra situação com a qual fui confrontado diversas vezes foi a 

procura de antitússicos, descongestionantes, combinações antigripais e afins, perante as 

quais tentei identificar sempre os sintomas efetivamente descritos e qual a duração e 

intensidade dos mesmos a fim de poder sugerir a solução mais adequada, tendo algumas 

vezes utentes que solicitavam, por exemplo, um xarope para a tosse quando o que 

descreviam efetivamente era apenas uma dor de garganta ou congestão nasal. 

Neste capitulo houve uma área em particular sobre a qual senti necessidade de me 

debruçar especialmente, sobretudo pela especificidade e atenção adicional que requer, 

que teve a ver com o aconselhamento para bebés e crianças, tendo conseguido ao longo 

do estágio progredir consideravelmente. 
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8. Contabilidade e gestão na farmácia 

O processamento de receituário e faturação permitem à farmácia o reembolso das 

comparticipações dos medicamentos dispensados. No verso das prescrições médicas 

encontra-se impresso o documento de faturação (anexo 10), o qual tem atribuído um 

número de receita e de lote, de acordo com o organismo de comparticipação.  

Após a conferência do receituário, onde se confirma se as receitas foram 

corretamente aviadas e faturadas, estas são separadas por organismo e agrupadas por 

lote, organizadas pelo número da receita, sendo cada lote constituído por 30 receitas 

(apenas o último lote do mês pode conter um número inferior). Uma vez completo um 

lote, é emitido o verbete de identificação respetivo (anexo 11), que contém a identificação 

da farmácia (nome e código da ANF), mês e ano, entidade e plano de comparticipação, 

número do lote, das receitas e de etiquetas, PVP, importância paga pelo utente e valor da 

comparticipação total. No último dia do mês a faturação é fechada informaticamente, 

iniciando-se a emissão de nova série de lotes. 

Tal como pude presenciar, aquando da emissão dos documentos relativos ao fecho 

da faturação, às receitas relativas ao SNS como organismo responsável pela 

comparticipação agrupadas por lotes e respetivos verbetes, junta-se uma relação de 

resumo dos lotes, o original e duas vias de uma fatura mensal emitida em quadruplicado 

e ainda uma nota de crédito/débito relativa à devolução de receituário do mês anterior 

[42], mais à frente detalhada. No dia 5 de cada mês (ou dia útil seguinte no caso de fim-

de-semana ou feriado) há a recolha na farmácia pelos CTT de toda a documentação 

acondicionada em volumes apropriados e identificados, e entrega no Centro de 

Conferência de Faturas do SNS na Maia, entidade afeta à Administração Regional de 

Saúde (ARS) responsável pela conferência do receituário [42].  

Por fax é enviado à ANF o original da fatura emitida, dado que é a entidade 

responsável pelo adiantamento do valor relativo às comparticipações. As receitas dos 

restantes organismos são enviadas via CTT para a ANF até ao dia 10 de cada mês, junto 

com a relação resumo de lotes, a fatura mensal em triplicado incluindo o original, uma 

cópia da nota de crédito/débito e o mapa comprovativo da entrega de receituário.  

Na farmácia ficam uma relação resumo de lotes, uma fatura, uma cópia da nota de 

crédito, um comprovativo do envio da fatura por fax à ANF e ainda um mapa 

comprovativo de entrega de receituário relativa aos outros organismos. 

Quando alguma das receitas enviadas apresenta qualquer tipo de erro ou 

inconformidade que impeça a comparticipação, há a devolução das mesmas à farmácia, 

acompanhadas da respetiva justificação, tendo a farmácia de elaborar uma de nota de 

crédito/débito correspondente ao montante total das comparticipações dessas receitas. 
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Nos casos em que há lugar à correção das receitas, estas são re-faturadas e enviadas no 

mês seguinte para nova conferência. 

Pude ainda assistir e proceder à realização diária, após encerramento da farmácia, 

do fecho de caixa, com todos os procedimentos implicados como a contabilização do 

valor recebido e verificação da concordância com o registo no sistema informático, e 

ainda à realização das seguranças que asseguram o armazenamento de todos os dados 

registados diariamente em suporte físico, designadamente num disco externo. 

Durante o estágio foi também possível perceber o registo e armazenamento de todos 

os dados relativos a vendas e fiscalidade, sendo mensalmente enviado às Finanças um 

ficheiro que reúne todos os movimentos financeiros. 

9. Outros cuidados de saúde prestados na farmácia 

A portaria n.º 1429/2007, de 2 de novembro define os serviços farmacêuticos que 

podem ser prestados pelas farmácias [43]. De facto, além da dispensa de medicamentos, 

a farmácia constitui um local de excelência de acompanhamento e promoção da saúde e, 

em simultâneo, de prestação de diversos serviços de utilidade incontornável. 

Neste contexto, a farmácia Hórus disponibiliza aos seus utentes diversos cuidados 

de saúde e serviços farmacêuticos, tendo grande parte destes, naturalmente, feito parte 

da rotina diária durante o meu estágio. 

9.1. Farmacovigilância 

A Organização Mundial de Saúde define farmacovigilância como a ciência e 

atividades relacionadas com a identificação, monitorização, avaliação, compreensão e 

prevenção de acontecimentos adversos ocorridos com medicamentos e outros produtos 

de saúde, com base em informação fornecida pelos profissionais de saúde e doentes e 

com o objetivo de aumentar a segurança no uso do medicamento, reunindo informação 

abrangente sobre a relação custo-benefício de cada fármaco [44]. 

O Sistema Nacional de Farmacovigilância, sob a alçada do Infarmed, permite e 

rápida notificação às autoridades competentes de reações adversas aos medicamentos 

(RAM), e prevê inclusive desde junho de 2012 a possibilidade dessa notificação ser 

efetuada pelos próprios doentes [45]. Este sistema tem vindo a ser permanentemente 

reavaliado e melhorado a nível europeu [46-48] e o farmacêutico, particularmente ao nível 

da farmácia comunitária, é obviamente um profissional de saúde especialmente atento a 

estas reações e com responsabilidade acrescida no que respeita ao reconhecimento e 

notificação destas situações [12]. 

Perante a identificação de uma RAM, o farmacêutico preenche uma ficha de 

notificação disponível no site do Infarmed enviando por correio a uma unidade de 
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farmacovigilância ou contactando-a diretamente por telefone, fax ou internet. A violação 

do dever de farmacovigilância por parte de uma farmácia é considerada uma 

contraordenação grave e punida com coima [12]. 

Ainda neste contexto, a partir de outubro de 2013, os medicamentos autorizados 

após 1 de janeiro de 2011 que contenham uma nova substância ativa, estão sujeitos a 

monitorização adicional por existir ainda pouca informação disponível relativamente aos 

mesmos, passando a constar do folheto informativo um triângulo invertido preto com a 

indicação “este medicamento está sujeito a monitorização adicional” [40, 49]. 

Durante o meu período de estágio não tive oportunidade de identificar ou presenciar 

a identificação de qualquer RAM passível de notificação, mas pude verificar qual a forma 

e vias adequadas para proceder à notificação destas situações. 

9.2. Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos  

Tive diariamente oportunidade de proceder à determinação de diferentes parâmetros 

fisiológicos e bioquímicos e, avaliando o resultado, prestar aos utentes o aconselhamento 

necessário à promoção de hábitos de vida saudáveis, quer no que respeita a alimentação 

quer relativamente à prática de exercício físico. 

As doenças cardiovasculares constituem a principal causa de morte em Portugal, 

nomeadamente por acidente vascular cerebral (AVC) e doença coronária (DC) [50]. 

Segundo o estudo português PAP, 21% da população tem excesso de peso e 16% são 

obesos, 20% são fumadores e 42% têm HTA [51]. Segundo os dados publicados no 

relatório anual do Observatório Nacional da Diabetes em 2013, a prevalência desta 

patologia tem aumentado, verificando-se numa parte significativa destes doentes a 

prescrição concomitante de fármacos anti-hipertensores e antidislipidémicos [52]. 

Tensão arterial 

A tensão arterial pode ser definida como a força exercida pelo sangue em circulação 

nas paredes arteriais, e varia consoante o individuo se encontra em repouso, em 

movimento ou em atividade física mais intensa.  

A elevação persistente dos valores tensionais, em várias medições e em diferentes 

ocasiões, da pressão arterial sistólica acima de 140 mmHg e/ou da pressão arterial 

diastólica acima de 90 mmHg define-se como hipertensão arterial (HTA) [50, 53], 

verificando-se normalmente nestes casos alguns fatores de risco predisponentes como a 

inatividade física, excesso de peso, tabagismo ou consumo excessivo de sal.  

Como pude verificar no decurso do estágio, através da avaliação regular da tensão 

arterial no âmbito da farmácia comunitária o farmacêutico chama a si a responsabilidade 

de identificar precocemente casos de HTA, monitorizar a eficácia da terapêutica anti-

hipertensora instituída e, em ambos os casos, encaminhar ao médico as situações que 
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assim o exijam. Paralelamente, a sensibilização dos utentes para a necessidade de 

cumprir com a terapêutica e, em simultâneo, adotar hábitos de vida e de alimentação 

saudáveis e adequados é essencial para a prevenção e tratamento da HTA [54]. 

A tensão arterial deve ser avaliada com o utente sentado, em repouso, em ambiente 

calmo e sem roupa ou objetos apertados no braço. Pude durante o estágio verificar 

diversas situações de HTA, tanto em indivíduos com terapêutica anti-hipertensora já 

instituída como em indivíduos sem qualquer acompanhamento, tendo em ambos os 

casos recomendado uma consulta médica a fim de monitorizar e reavaliar a situação. 

Numa situação específica, ao verificar numa utente polimedicada valores tensionais 

bastante elevados, associados a sintomas de indisposição generalizada, e depois de 

reportar a situação aos restantes profissionais da farmácia, contactei o serviço de 

emergência médica a fim de providenciar os cuidados adequados, tendo a utente sido 

encaminhada ao hospital. 

Glicemia 

Este parâmetro tem, obviamente, particular importância na prevenção, monitorização 

e tratamento da diabetes mellitus, que se define como uma doença metabólica crónica, 

caracterizada pelo aumento da glicémia em resultado da deficiência ou ausência na 

secreção/ação da insulina. 

Em Portugal, a prevalência desta patologia em 2011 é de 12,7% da população com 

idades compreendidas entre os 20 e os 79 anos, sendo que mais de um quarto da 

população portuguesa do escalão etário dos 60-79 anos tem diabetes [52]. Verifica-se 

também um crescimento acentuado do número de novos casos diagnosticados 

anualmente na última década [52]. 

A persistência de um nível elevado de glicose no sangue, mesmo na ausência de 

sintomas de alerta, resulta em lesões em diversos órgãos, particularmente nos rins, 

olhos, nervos periféricos e sistema vascular, frequentemente fatais. Na maioria dos 

países desenvolvidos, a diabetes é a principal causa de cegueira, insuficiência renal e 

amputação de membros inferiores, constituindo uma das principais causas de morte, 

principalmente por implicar um aumento significativo do risco de AVC e DC [52]. 

A determinação deste parâmetro é muito solicitada na farmácia, quer por indivíduos 

já diagnosticados com a patologia quer por outros indivíduos para despiste da mesma. 

Deve ser determinado em jejum ou ocasionalmente duas horas após a ingestão de 

alimentos, considerando-se que o valor normal de glicemia é inferior a 110 ou 140 mg/dl, 

respetivamente, sendo que para valores superiores, particularmente a 126 mg/dl no 

primeiro caso e 200 mg/dl no segundo, a situação deve ser encaminhada para o médico 

a fim de se poder confirmar o diagnóstico de diabetes ou situações de sensibilidade 

diminuída à ação da insulina. 
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Colesterol 

A prevalência significativa na população portuguesa de valores de colesterol 

elevados, nomeadamente colesterol total e LDL-colesterol, constitui um dos principais 

fatores de risco cardiovascular [55]. 

Além de sintetizado pelo organismo, o colesterol é obtido através da alimentação, 

nomeadamente pela ingestão de produtos animais, como a carne, os ovos, e os produtos 

lácteos, e constitui um elemento essencial para diversos processos, particularmente para 

a síntese das membranas celulares, hormonas, vitamina D e ácidos biliares. 

No entanto, a elevação do colesterol no sangue propícia a sua acumulação e 

depósito nas paredes dos vasos sanguíneos, levando ao desenvolvimento de placas 

ateroscleróticas que podem comprometer o fluxo sanguíneo através das artérias. O 

colesterol circula na corrente sanguínea ligado a proteínas, dando-se ao conjunto a 

denominação de lipoproteínas, sendo as de muito baixa e baixa densidade, VLDL e LDL, 

respetivamente, responsáveis pelo transporte e acumulação nas artérias enquanto as de 

alta densidade, HDL, transportam o colesterol no sentido inverso. 

De acordo com as guidelines, o valor normal de colesterol total deverá ser inferior a 

190 mg/dL para a generalidade da população e inferior a 175mg/dL em doentes com 

elevado risco cardiovascular [55]. 

A determinação dos valores de glicémia e colesterol total na farmácia Hórus é 

realizada com um fotómetro CR 3000®, sendo necessária a recolha de uma amostra de 

sangue capilar. Após limpeza e desinfeção, é realizada a punção do dedo com uma 

lanceta e recolhe-se uma amostra de sangue num tubo capilar, que é introduzido numa 

cuvete que contém já o reagente apropriado. Agita-se lentamente para evitar a formação 

de espuma e faz-se leitura do branco. Após adição da enzima respetiva, a cuvete é 

novamente agitada para promover a reação e procede-se à leitura no aparelho. A 

determinação da glicémia também é por vezes efetuada com aparelhos portáteis. 

No decurso do estágio, quer nos casos em que os valores se encontravam dentro do 

recomendado quer nos casos em que os valores se encontravam elevados, tentei sempre 

aconselhar os utentes por forma a promover uma alimentação mais equilibrada, com 

menos sal, menos açúcar, menos gorduras saturadas e maior ingestão de frutas e 

legumes, associada à prática de exercício físico regular por forma a prevenir as 

complicações decorrentes das doenças cardiovasculares [54]. 

9.3. Testes de gravidez 

Os testes de gravidez têm como fundamento a pesquisa da hormona Gonadotrofina 

Coriónica Humana (HCG) na urina. Este teste deve ser realizado a partir do primeiro dia 

de atraso da menstruação ou quinze dias após o período fértil, de preferência utilizando a 
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primeira urina da manhã por ser a mais concentrada. Após recolha da urina, algumas 

gotas são adicionadas ao teste e espera-se uns minutos (normalmente cerca de 5 

minutos) pelo resultado, sendo que o negativo corresponde a apenas uma banda controlo 

e o positivo corresponde a duas bandas, controlo e teste. 

Além de dispensar várias vezes testes de gravidez e prestar o aconselhamento 

adequado à sua utilização, durante o estágio tive ainda oportunidade de colaborar com 

uma utente na realização do teste gravidez uma vez que esta desconhecia o seu 

funcionamento, tendo para tal solicitado a recolha de uma amostra de urina em recipiente 

apropriado, efetuando de seguida o teste. 

9.4. Administração de vacinas  

No âmbito dos serviços farmacêuticos previstos na legislação encontra-se a 

possibilidade dos farmacêuticos devidamente habilitados administrarem aos utentes 

vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação.  

A coincidência de parte do período de estágio com a época de vacinação contra a 

gripe 2013/2014 permitiu-me contactar de perto com esta realidade e, inclusive, adquirir 

experiência adicional neste campo na sequência da formação em administração de 

vacinas e injetáveis que tive oportunidade de frequentar. 

9.5. Recolha de medicamentos e radiografias 

Tendo em conta a especificidade do medicamento enquanto resíduo foi criado um 

sistema integrado de recolha de embalagens e medicamentos fora de uso, Valormed, que 

surge da associação entre indústria farmacêutica, distribuidores grossistas e farmácias e 

assegura um processo de recolha seguro, evitando-se, por razões de saúde pública, o 

tratamento dos medicamentos fora de uso como qualquer outro resíduo urbano [55]. 

Tive oportunidade por diversas vezes durante o estágio de receber dos utentes 

medicamentos fora de uso que são depositados num contentor de cartão próprio com a 

identificação da Valormed que, uma vez completo, é selado, pesado e uma ficha de 

identificação é preenchida, sendo posteriormente recolhido por um armazenista que o 

reencaminha para tratamento. 

Verifica-se também anualmente uma campanha de recolha de radiografias sem valor 

diagnóstico que pretende angariar fundos monetários para a Associação Médica 

Internacional (AMI), pois cada tonelada de radiografias dá origem a cerca de 10Kg de 

prata, permitindo simultaneamente reunir recursos económicos para suportar a atividade 

da instituição e preservar o meio ambiente [56]. 

Neste caso as radiografias são igualmente acondicionadas em local próprio para o 

efeito e guardadas até recolha pela entidade responsável pela campanha. 
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10. Formação continua 

Durante o estágio pude também frequentar várias ações de formação, 

acompanhando os profissionais da farmácia Hórus, o que me permitiu não só confirmar a 

importância da formação contínua e atualização técnica e científica permanente mas 

também adquirir competências adicionais em diferentes áreas.  

Tive oportunidade de estar presente no ciclo de conferências “Eu Posso”, promovido 

pelo laboratório Mylan®, numa ação de formação com o título “Recomendações no 

diagnóstico e tratamento da doença venosa crónica”, patrocinado pela Servier® Portugal, 

numa outra sobre “Inovação em contraceção”, oferecida pela Gedeon Richter®, tendo 

ainda realizado, a título pessoal, um curso de administração de vacinas e injetáveis, 

creditado pela OF e que julgo ser da maior utilidade, tendo tido inclusive a oportunidade 

de pôr em prática as competências adquiridas neste âmbito ainda durante o estágio.  

11. Conclusão 

Num contexto generalizado de deterioração progressiva das condições de trabalho e 

asfixia da capacidade financeira das farmácias portuguesas, considero que o meu estágio 

constituiu uma indubitável mais-valia do ponto de vista profissional, permitindo igualmente 

um manifesto enriquecimento pessoal, com a convicção da melhoria futura das atuais 

condições da profissão e, acima de tudo, reforçando a certeza e a vontade de contribuir 

para essa melhoria. 

Tive oportunidade no decurso deste período de verificar as alterações na realidade 

diária da farmácia comunitária impostas pelo contexto atual, sendo que embora a 

primeira e primordial preocupação e obrigação da farmácia seja para com a saúde do 

utente, enquanto empresa do setor privado é inviável na ausência de um exercício 

financeiro positivo, isto é, depende em absoluto da obtenção de lucros. 

É possível constatar, por exemplo, que os constrangimentos impostos pela 

conjuntura económica atual associados ao crescimento exponencial da quota de mercado 

dos MG alteraram radicalmente os critérios utilizados na gestão de stocks da farmácia, 

obrigando a uma readaptação, uma gestão cada vez mais rigorosa e, ao mesmo tempo, 

com maiores desafios. 

Em todo o caso, pude constatar durante o estágio de forma inequívoca a nobreza e 

elevação inerentes à profissão farmacêutica e o contributo ímpar do farmacêutico 

enquanto profissional de saúde para a garantia e promoção da saúde das populações. 

Foi possível comprovar a importância de cada vez mais zelar pela valorização da 

profissão, chamando a nós a responsabilidade de acompanhar e monitorizar a efetividade 

e segurança da terapêutica de cada utente. Mais ainda, do farmacêutico é exigida 
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atualmente uma capacidade de gestão considerável dos recursos financeiros, materiais e 

humanos. 

Esta foi sem dúvida uma experiência em todos os aspetos gratificante, podendo não 

só complementar toda a formação adquirida ao longo do curso mas também evoluir 

significativamente no que respeita ao conhecimento e competências técnicas, científicas 

e deontológicas essenciais ao exercício da profissão. 

O contacto direto e privilegiado com os utentes constitui por um lado motivo de 

grande motivação pessoal mas por outro acarreta responsabilidade, rigor e idoneidade 

acrescidos, representando por isso um desafio diário e permanente. Foi com grande 

satisfação que construi com os utentes uma relação de cordialidade e confiança e, em 

muitos casos, de enorme carinho e consideração. Não há maior recompensa que a 

satisfação do utente e o reconhecimento pelo serviço prestado. 

Consegui, efetivamente, ao longo do estágio assimilar todos os procedimentos 

relacionados com a rotina diária da farmácia de oficina, como a dispensa de 

medicamentos e outros produtos, realização e receção de encomendas, faturação de 

receituário, etc., tendo inclusive a oportunidade de aprender a trabalhar com duas 

versões distintas do software Sifarma®, o que considero uma mais-valia. 

Pude experimentar durante este período uma evolução significativa ao nível da 

capacidade de aconselhamento e autonomia na sugestão de soluções para os problemas 

apresentados, embora com plena consciência de que a acumulação de experiência 

decorrente do exercício diário da profissão me permitirá continuar a progredir. 

Assim, encerro este percurso com a certeza do privilégio que foi completar a minha 

formação com o estágio na farmácia Hórus, tendo beneficiado da orientação e apoio de 

uma equipa excecional e permanentemente disponível em todo o processo de integração 

e iniciação à atividade farmacêutica no contexto da farmácia comunitária. Em conjunto 

com a qualidade da formação académica ao longo destes anos, considero estar na posse 

de todas as ferramentas para exercer plena e dignamente a profissão.  
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1. Imagens relativas à farmácia Hórus 

   

   
 
 
 
 
 
Figura 1: Produto manipulado  

produzido na farmácia Hórus. 

 

 
 

Figura 2: Espaço 

exterior da farmácia. 
  

    

 a)  b) 

 c)  d) 

Figura 3: Espaço interior da farmácia Hórus. 

a) zona de atendimento ao público; b) balcão de atendimento e expositores; c) e d) espaço de 
armazenamento de medicamento genéricos e éticos em gavetas deslizantes e prateleiras. 

 

Figura 4: 2º piso - zona de atendimento personalizado.  
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2. Exemplo de fatura  
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3. Exemplo de guia de devolução 
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4. Exemplo de nota de crédito 
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5. Controlo dos prazos de validade 
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6. Exemplo de receita médica de acordo com o anterior modelo 
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7. Exemplo de receita médica de acordo com o modelo em vigor 
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8. Exemplo de receita médica manual 
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9. Exemplo de guia de requisição de psicotrópicos e estupefacientes 
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10.  Exemplo de documento de faturação impresso no verso da receita 
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11.  Verbete de identificação do lote 

 

 

 


