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1. INTRODUÇÃO  

O estágio na Farmácia Henriques foi desenvolvido no âmbito do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas da Universidade do Porto e teve uma duração 

de 6 meses. 

Este estágio proporcionou-me a oportunidade de contactar com o mundo para 

o qual me tenho vindo a preparar durante os meus anos de formação académica 

superior. Acompanhada e orientada por toda a equipa da farmácia, pude, deste modo, 

contactar com a realidade profissional, no sentido de me preparar para o futuro. 

Durante estes 6 meses tive a oportunidade de realizar todas as tarefas relativas 

à prática de farmácia comunitária, nomeadamente o contacto com os medicamentos e 

outros produtos farmacêuticos, a receção e aprovisionamento de encomendas, 

atendimento ao balcão e aconselhamento farmacêutico, realização de testes 

bioquímicos e fisiológicos e organização e validação do receituário, entre outros. 

Este estágio possibilitou-me também, direta ou indiretamente, o contacto com 

outras empresas e instituições associadas à atividade farmacêutica, tal como os 

distribuidores grossistas. 

O presente relatório tem como objetivo retratar as atividades e tarefas 

desenvolvidas durante o estágio na Farmácia Henriques, assim como expor alguma 

das normas legais por detrás do exercício da atividade farmacêutica.  
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2. FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

As farmácias portuguesas constituem unidades de prestação de cuidados de 

saúde de “elevada diferenciação técnico-científica”.[1] Estas encontram-se sob direção 

técnica permanente de farmacêuticos e são sujeitas a legislação própria.[2]  

O principal objetivo das farmácias comunitárias é a cedência de medicamentos, 

minimizando o risco do seu uso, de modo a reduzir a elevada morbi-mortalidade 

associada aos medicamentos.[1] Prestam, também, serviços de intervenção 

farmacêutica, promovendo a saúde e prevenção da doença, identificando 

precocemente utentes doentes de modo a encaminhá-los para os serviços de saúde 

adequados, zelando e vigiando os doentes sob terapêutica e, ainda, prestando 

cuidados continuados.[3] Devido à sua acessibilidade tornam-se uma porta de entrada 

no Sistema de Saúde, sendo muitas vezes o primeiro local a que a população recorre. 

Tendo em mente a sua importante função é necessário que toda a população 

tenha à sua disposição os cuidados de saúde prestados por estes estabelecimentos e 

seus profissionais qualificados. Por esta razão, a instalação de farmácias está 

condicionada geográfica e demograficamente de modo a impedir a concentração das 

mesmas nos centros urbanos e a promover uma distribuição homogénea por todo o 

território nacional.[2]   

 

2.1. LOCALIZAÇÃO E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 A Farmácia Henriques localiza-se na Praça da Batalha, Porto, número 64, 

estando em funcionamento, de segunda a sexta-feira, desde as 8h30 até às 19h30 e 

aos sábados, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 19h00. Adicionalmente, a Farmácia 

Henriques participa em regimes de serviço permanente. 

O sistema de turnos que refere quais as farmácias em serviço permanente 

encontra-se afixado na porta da farmácia e é atualizado todos os dias.  

 No exterior do edifício encontra-se a cruz verde luminosa, símbolo das 

farmácias portuguesas, e pode-se observar as montras onde estão expostos, de forma 

personalizada e sazonal, alguns dos produtos que podem ser encontrados no interior 

da farmácia. Na porta de entrada encontra-se uma placa com o nome da farmácia e do 

Diretor Técnico, assim como informação sobre o horário de funcionamento, tal como 
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descrito nas normas de Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária 

(BPF). 

 A farmácia apresenta boa acessibilidade para todos os utentes, encontrando-se 

instalada ao nível do passeio e não apresentando escadas, degraus ou outros 

obstáculos. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Vista do exterior da Farmácia Henriques. Foto do autor. 

 

2.2. ESPAÇO INTERIOR 

O ambiente da farmácia é profissional e calmo, condições ótimas que permitem 

uma boa comunicação com o utente. A farmácia encontra-se ventilada e 

adequadamente iluminada e limpa, cumprindo as normas de higiene, e os 

colaboradores encontram-se devidamente identificados.  

As instalações estão organizadas em áreas individualizadas e adaptadas às 

diferentes atividades, tal como indicado pelas BPF e de acordo com o decreto-lei 

307/2007, de 31 de agosto.[1,4] A farmácia apresenta 2 pisos: no piso térreo encontra-

se a área de atendimento ao público, uma sala anexa de consulta farmacêutica e uma 

outra divisão contendo 2 armários de gaveta com os diversos medicamentos, um 

frigorífico para os medicamentos que exigem acondicionamento em frio, uma 

secretária de trabalho com um terminal de computador para fins de gestão de stocks e 

receção de encomendas, e um laboratório para manipulados; no 1º andar encontra-se 

o armazém com o restante stock de medicamentos, produtos de alimentação especial, 

calçado ortopédico, etc., um espaço para refeições e cama para os serviços e o 

gabinete da diretora técnica. 

Na área de atendimento existem 4 balcões de atendimento, uma balança 

eletrónica, uma poltrona e várias estantes lineares para exposição de vários Produtos 
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de Cosmética e de Higiene Corporal (PCHC), Medicamentos Não Sujeitos a Receita 

Médica (MNSRM), suplementos vitamínicos, entre outros. 

Anexa ao local de cedência farmacêutica encontra-se a sala de consulta 

farmacêutica que permite um diálogo em privado com o utente, bem como a prestação 

de serviços como determinações bioquímicas (colesterol, glucose e triglicerídeos) e 

fisiológicas (tensão arterial). Neste espaço encontra-se disponível uma série de 

bibliografia útil na prática farmacêutica, tal como disposto no decreto-lei 307/2007, de 

31 de Agosto.  

Os medicamentos armazenados no piso térreo encontram-se divididos por 2 

armários de gaveta: o primeiro contém apenas medicamentos genéricos sob a forma 

de comprimido ou cápsula e o segundo contém os restantes medicamentos 

organizados, sempre por ordem alfabética, em categorias segundo o seguinte 

esquema: 

Supositórios e óvulos Injetáveis Transdérmicos 

Produtos de 

Aplicação 

Cutânea 

 

Comprimidos e cápsulas 

Medicamentos de Marca 

 

 

 

 

Produtos de 

Aplicação Ocular 

 

 

Soluções, Suspensões 

Medicamentos de 

elevada 

rotatividade 

Soluções de 

Lavagem 

Figura 2. Esquema da organização do segundo armário de gavetas. Realizado pelo autor. 

 

O piso térreo da farmácia conta também com instalações sanitárias.  

O gabinete da diretora técnica, localizado no 1º piso, é uma área reservada e 

privada onde são discutidas e tratadas todas as burocracias inerentes à farmácia e às 

tarefas administrativas. Serve também como sala de reunião.  
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2.3. RECURSOS HUMANOS 

 A direção técnica da Farmácia Henriques está ao encargo da Dra. Isabel 

Cortez. O diretor técnico de uma farmácia deve garantir o bom estado de conservação 

dos medicamentos que a farmácia possui[1,5] e encontra-se responsável pela execução 

de todos os atos farmacêuticos praticados na farmácia, cumprindo-lhe “respeitar e 

fazer respeitar os regulamentos referentes ao exercício da atividade farmacêutica”.[5] 

 O funcionamento da farmácia é garantido graças à extraordinária equipa que 

apresenta. Além da diretora técnica, a Farmácia Henriques conta com mais 3 

farmacêuticos, a Dra. Rosário, a Dra. Maricela e a Dra. Nélia, e uma técnica 

farmacêutica, a D. Beatriz. Deste modo, fica respeitado o decreto-lei 307/2007, de 31 

de agosto que estipula a existência de pelo menos 2 farmacêuticos por farmácia de 

modo a que pelo menos um esteja presente. Os recursos humanos da farmácia 

trabalham 8 horas por dia, distribuídos em turnos, garantindo que durante o horário de 

funcionamento da farmácia se encontre sempre pelo menos um farmacêutico tal como 

legislado no decreto-lei acima referido.[4] 

 Todos os elementos da equipa encontram-se devidamente identificados com 

um cartão identificativo da Ordem dos Farmacêuticos contendo nome, fotografia e o 

título profissional. 

 

 2.4. SISTEMA INFORMÁTICO 

 Para o bom funcionamento da farmácia não poderia faltar um sistema 

informático adequado, que permita à farmácia proceder à gestão dos seus stocks, 

vendas e faturação, consultar dados dos produtos e verificar existências, consultar 

dados estatísticos e permitir realizar inventários e outras atividades de gestão 

farmacêutica. A utilização de um programa informático permite uma maior facilidade 

na gestão e organização da farmácia, diminuindo a probabilidade de ocorrência de 

erro humano e permitindo aos seus funcionários gastar menos tempo com estes 

procedimentos. São vários os sistemas informáticos disponíveis no mercado.  

 A Farmácia Henriques encontra ao seu dispor o sistema informático Winphar, 

de utilização simples e intuitiva.  
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Figura 3. Sistema informático Winphar. Foto do autor. 
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3. PRODUTOS À DISPOSIÇÃO NA FARMÁCIA 

As farmácias atuais oferecem aos seus utentes uma vasta gama de produtos. 

Além dos medicamentos de uso humano, pode-se encontrar PCHC, medicamentos 

veterinários, produtos naturais e fitoterapêuticos, dispositivos médicos, suplementos 

alimentares e produtos de alimentação especial, artigos de puericultura, calçado e 

artigos de conforto.  

 

 

3.1. MEDICAMENTOS DE USO HUMANO 

Segundo o Estatuto do Medicamento, Decreto-Lei 76/2006 de 30 Agosto, “Um 

medicamento é toda a substância ou associação de substâncias apresentada como 

possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em seres humanos ou 

dos seus sintomas ou que possa ser utilizada ou administrada no ser humano com 

vista a estabelecer um diagnóstico médico ou, exercendo uma ação farmacológica, 

imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”.[6] 

 Os medicamentos de uso humano são divididos em 2 classes: Medicamentos 

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

(MNSRM).[6] 

 

3.1.1. MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA 

MÉDICA (MSRM) 

Os MSRM são aqueles que, como o próprio nome indica, exigem a 

apresentação de uma receita médica para que possam ser dispensados, visto 

preencherem uma das seguintes características:[6] 

 Constituem, direta ou indiretamente, um risco para a saúde do utente, 

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

utilizados sem vigilância médica; 

 São utilizados, com frequência, para fins diferentes daqueles a que se 

destinam, podendo resultar num qualquer risco para a saúde do utente; 

 “Contêm substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade e ou efeitos secundários seja indispensável aprofundar”; 

 “São prescritos pelo médico para serem administrados por via parentérica” 
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A obrigatoriedade de apresentação da prescrição médica permite garantir o uso 

racional destes medicamentos, protegendo, deste modo, o doente. 

Os MSRM podem ser prescritos através de uma receita médica não renovável, 

apresentando validade de um mês, com finalidade de serem utilizados num tratamento 

de curta duração. Podem também ser prescritos através de uma receita médica 

renovável, destinados a tratamentos prolongados como é o caso de doenças crónicas. 

Nestes casos a receita médica apresenta-se em triplicado e tem validade de 6 meses. 

Os MSRM apresentam um preço de venda ao público (PVP) fixo, marcado na 

embalagem, e podem ou não usufruir de comparticipação pelo Estado.[6] 

A comparticipação dos MSRM resulta de um acordo entre as entidades de 

saúde e os organismos comparticipantes, variando a percentagem de comparticipação 

do medicamento de acordo com o grupo ao qual o medicamento pertence e o 

organismo que comparticipa. Deste modo, o utente apenas paga uma parte do 

medicamento e a percentagem respeitante à entidade comparticipante (SNS) é paga 

através da Administração Regional de Saúde (ARS) à farmácia. O pagamento dos 

subsistemas ainda existentes é feito através da Associação de Farmácias de Portugal. 

 Anteriormente a abril de 2013 eram várias as entidades comparticipantes dos 

medicamentos, sendo o Serviço Nacional de Saúde (SNS) a que abrangia o maior 

número de utentes. Contudo, a 27 de março de 2013, o ofício circular nº1177/2013 

determinou que a partir do dia 1 de abril do mesmo ano os encargos das entidades 

públicas com medicamentos (ADSE, ADM, SAD-PSP e SAD-GNR) migram para o 

SNS. [7, 8, 9]   

 Alguns utentes usufruem de complementaridade de comparticipação, ou seja, 

de comparticipação simultânea por 2 organismos. É o caso da complementaridade 

SAMS-SNS e SAMS quadros-SNS; nestes casos, torna-se necessário tirar fotocópia 

da(s) receita(s) médicas(s), sendo que o original se destina à faturação pelo sistema 

comparticipante principal, o SNS, e a cópia para a faturação do subsistema. 
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3.1.2. MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A 

RECEITA MÉDICA (MNSRM) 

Contrariamente aos MSRM, os MNSRM não necessitam de uma receita 

médica para poderem ser cedidos ao utente. Por esta razão, são também conhecidos 

como medicamentos de “venda livre”, podendo ser dispensados pelas farmácias e 

locais de venda autorizados. Os MNSRM não são comparticipados, “salvo em 

situações excepcionais, devidamente justificadas por razões de saúde pública”.[10]   

Para serem considerados MNSRM, estes têm de conter as indicações 

terapêuticas incluídas na lista de “situações passíveis de automedicação” presentes no 

despacho nº17690/2007, de 10 de agosto. 

Os MNSRM possuem, em regra, substâncias com perfil de interações 

medicamentosas baixo e às quais estão associadas poucas reações adversas. Apesar 

da alargada margem de segurança destes medicamentos, os MNSRM não deixam de 

possuir atividade farmacológica e portanto podem, quando usados erradamente, em 

concentrações excessivas ou por longos períodos de tempo, ser perigosos para o 

utente. Deste modo, é importante que o farmacêutico, como profissional de saúde 

qualificado, exerça ponderação aquando ao aconselhamento e dispensa do 

medicamento, devendo deixar claro ao utente que no caso da persistência dos 

sintomas ou aparecimento de reações adversas deverá consultar um médico.[11]  

 

3.1.3. MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

Os medicamentos manipulados correspondem a qualquer fórmula magistral 

(preparada mediante receita médica) ou preparado oficinal (preparado segundo uma 

farmacopeia ou formulário), preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico. 

Na Farmácia Henriques não são elaborados manipulados, sendo estes pedidos 

à Farmácia Vitália, na qual eu tive a oportunidade de estagiar durante uma semana, 

sob a orientação da Drª Paula Nadais. 

Os laboratórios das farmácias de oficina apenas são capazes de preparar 

formulações não estéreis, sendo, no entanto, necessário garantir e respeitar as boas 

práticas na preparação de manipulados. As matérias-primas e material de embalagem 
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são adquiridos a fornecedores autorizados e acompanhados de um boletim de análise 

e todas as operações efetuadas na preparação do manipulado são devidamente 

documentadas, sendo elaborada uma “Ficha de Preparação de Medicamentos 

Manipulados” (Anexo 1) que é validada através de assinatura pelo farmacêutico 

responsável e pelo colaborador que efetuou a preparação. Após a preparação, o 

manipulado tem de ser acondicionado e rotulado segundo as exigências da portaria 

nº593/2004, de 2 de junho, não devendo faltar a indicação da validade (Anexo 2). 

Deve também ser calculado o seu PVP, tendo em consideração as matérias-primas e 

material de embalagem utilizado e os honorários. O PVP resulta, assim, da seguinte 

fórmula: 

 PVP = (valor dos honorários + valor das matérias-primas + valor do material de 

embalagem) x 1,3 x 1,06 

O valor das matérias-primas resulta do somatório do valor de cada matéria-

prima utilizada, sendo este obtido pela fórmula: preço de aquisição unitário deduzido 

de IVA x quantidade utilizada x fator multiplicativo. O valor do material de embalagem, 

por sua vez, é obtido através da multiplicação do preço de aquisição deduzido de IVA 

pelo fator 1,2. Já o cálculo dos honorários baseia-se na forma farmacêutica e nas 

quantidades elaboradas multiplicadas por um fator F que é alvo de atualização anual e 

divulgado pelo INE para o ano anterior àquele a que respeita.    

As fórmulas magistrais podem ser passíveis de comparticipação caso constem 

na lista aprovada anualmente pelo Ministério da Saúde. Nestes casos, a prescrição é 

realizada através de uma receita onde apenas constem manipulados e deve conter 

escrito a palavra “manipulado” ou a sigla “F.S.A.” (“faça segundo a arte”) (Anexo 3).    

Durante a semana de estágio tive a oportunidade de realizar manipulados tais 

como, pomada de enxofre a 5%, pomada de ácido salicílico, cápsulas de Feldene a 

8mg, cápsulas de brometo potássio, suspensão hidroclorotiazida 0,2%, entre outros.  

 

3.2. PRODUTOS COSMÉTICOS E DE HIGIENE 

CORPORAL (PCHC)  

Segundo o decreto-lei n.º 142/2005, de 24 de agosto, os produtos cosméticos e 

de higiene corporal constituem substâncias ou preparações destinadas à aplicação na 

superfície do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, 
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unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e mucosas bucais. Têm como 

finalidade limpar, perfumar, modificar o aspeto, proteger ou manter em bom estado ou 

ainda corrigir os odores corporais”.[12]  

A procura destes produtos é condicionada pelas campanhas publicitárias, pela 

época do ano e, também, pela própria exposição destes produtos na farmácia. Deste 

modo, na Farmácia Henriques, os PCHC estão dispostos no linear de modo a 

tornarem-se visíveis para os utentes.  

Durante o estágio procedi ao aconselhamento personalizado de PCHC, para o 

qual é necessário ter em conta o tipo de pele do utente, patologias e alergias que 

possua, idade, estilo de vida, hábitos de higiene e gosto pessoal, entre outros.   

Nos dias de hoje, existem inúmeras marcas no mercado que oferecem os mais 

variados produtos, com diferentes particularidades e públicos-alvo. Na farmácia 

Henriques pude contactar com várias marcas de PCHC tais como, Roche-Posay, 

Lierac, Bioderma, Àvène, Vichy, Eucerin, Barral, Neutrogena, Nuxe, RoC, 

entre outras. 

Fazem parte dos PCHC, os produtos de higiene buco-dentária. Na farmácia 

Henriques estão à disposição dos utentes pastas e geles dentífricos, colutórios para 

lavagem e desinfeção bucal, fixadores e produtos para limpeza de próteses e escovas 

e escovilhões de lavagem. 

A maior acessibilidade da farmácia comparativamente ao consultório dentista 

faz com que esta seja, muitas vezes, a primeira escolha do utente. Deste modo, o 

farmacêutico deve reconhecer as afeções bucais mais frequentes, como cáries, 

gengivites e sensibilidade dentária e sempre que necessário deve encorajar a visita ao 

dentista. Como profissional de saúde, faz também parte das funções do farmacêutico 

incutir aos utentes regras básicas de higiene e de prevenção destas afeções bucais.  

 

3.3. PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL 

 Segundo os decretos-lei 74/2010, de 21 de junho, e 227/99, de 22 de junho, os 

produtos de alimentação especial são “produtos alimentares que, devido à sua 

composição ou a processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos 

géneros alimentícios de consumo corrente; são adequados ao objetivo nutricional 
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pretendido e são comercializados com a indicação de que correspondem a esse 

objetivo”.[13, 14]  

Estes produtos, regulados pelo Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e 

Ordenamento do Território, respondem às necessidades nutricionais especiais de 

pessoas cujo processo de assimilação ou metabolismo se encontram perturbados ou 

que se encontram em condições fisiológicas especiais.[14] 

Os produtos de alimentação especial podem ser divididos em[15, 16]:  

 Fórmulas para lactentes, com indicações nutricionais específicas e que 

satisfaçam as necessidades nutricionais de crianças com idade inferior a 6 meses; 

 Fórmulas de transição e outros alimentos de complemento, com indicações 

nutricionais específicas; 

 Alimentos para bebés, destinados a crianças de pouca idade;  

 Géneros alimentícios, com valor energético baixo ou reduzido, utilizados 

em dietas de restrição calórica para redução do peso; estes, se utilizados de acordo 

com as instruções do fabricante, substituem total ou parcialmente toda a dieta diária;  

 Alimentos dietéticos para fins medicinais específicos;  

 Alimentos pobres em sódio, incluindo os sais dietéticos hipossódicos ou 

assódicos;  

 Alimentos sem glúten;  

 Alimentos adaptados a esforços musculares intensos 

 Alimentos destinados a pessoas que sofrem de perturbações do 

metabolismo dos glúcidos, como é o caso dos diabéticos.  

 

3.4. SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

Os suplementos alimentares são géneros alimentícios comuns, sendo, por isso, 

regulados pelo Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território. 

A estes produtos, contrariamente aos medicamentos, não se atribuem 

propriedades profiláticas ou de tratamento de doenças, estando proibida a sugestão 

de tais propriedades na rotulagem, apresentação e publicidade destes. Podem possuir 

um conjunto variado de nutrientes, nomeadamente vitaminas, minerais, aminoácidos, 

ácidos gordos essenciais, fibras e várias plantas e extratos de ervas, entre muitos 

outros. 
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Os suplementos destinam-se a complementar o regime alimentar normal não 

devendo ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado.[17, 18]    

 

3.5. DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Dispositivo médico define-se como “qualquer instrumento, aparelho, 

equipamento, material ou artigo cujo principal efeito pretendido no corpo humano não 

seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, e seja 

destinado a ser utilizado para fins de diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou 

atenuação de uma doença, lesão ou deficiência”.[19] Os dispositivos médicos são 

integrados em 3 classes. São elas a classes I (baixo risco), IIa e IIb (médio risco) e III 

(alto risco). Esta classificação é atribuída pelo fabricante tendo em conta as regras de 

classificação estabelecidas na legislação.[20]  

São exemplos de dispositivos médicos à venda na farmácia Henriques 

ligaduras, fraldas e pensos para incontinência, algodão, meias de compressão, pensos 

para proteção e/ou tratamento de feridas, joelheiras elásticas, termómetros, seringas e 

agulhas, compressas, preservativos, óculos de correção, luvas de exame, 

equipamento para medição de glicémia e frascos para colheita assética de urina e 

fezes.  

 

3.6. PRODUTOS ORTOPÉDICOS   

A Farmácia Henriques tem ao dispor dos seus clientes uma variedade de 

calçado ortopédico, nomeadamente da Scholl, Jade, Mediconfort, entre outras 

marcas especialistas neste calçado.  

 

3.7. MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS 

Segundo o decreto-lei nº 148/2008 uma farmácia pode ter à venda 

medicamentos de uso veterinário, sendo estes “um bem público e recursos cruciais 

para a defesa da saúde e do bem-estar dos animais e para a proteção da saúde 

pública”.[21] Na Farmácia Henriques pode-se encontrar medicamentos veterinários 

destinados a cães e gatos, tais como desparasitantes de uso sistémico ou externo.   
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4. GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PRODUTOS 

A gestão dos produtos existentes na farmácia é essencial para que o diretor 

técnico e farmacêuticos saibam exatamente quais os produtos que têm existência na 

farmácia. Este conhecimento torna-se importante aquando à preparação de 

encomendas, de modo a que o farmacêutico saiba quais os produtos que estão em 

falta e que deverá encomendar. 

Numa primeira fase do meu estágio fiquei responsável pelo controlo dos prazos 

de validade dos produtos existentes na farmácia, pela gestão do stock, ou seja, 

confirmação das existências e pela receção e armazenamento das encomendas. 

Este período foi de extrema importância para que me pudesse ambientar à 

localização dos medicamentos e outros produtos à venda na farmácia, permitindo 

também um primeiro contacto com estes. 

Através da receção de encomendas pude contactar com as empresas 

distribuidoras com quem a farmácia trabalha. No caso da Farmácia Henriques, a 

Cooprofar e Cofanor eram os distribuidores grossistas com quem mais trabalhávamos, 

sendo que também se recebiam encomendas provenientes dos laboratórios, como é o 

caso da L’Óreal.  

 

4.1. GESTÃO DE STOCKS 

O stock corresponde aos produtos existentes na farmácia, que estão 

disponíveis para dispensa, num determinado momento. A sua gestão é extremamente 

importante para o bom funcionamento de uma farmácia. 

Os stocks variam de farmácia para farmácia, de acordo com as suas 

características (localização, características dos utentes que a frequentam, hábitos de 

prescrição médica, época do ano), e de produto para produto. Estes não devem ser 

excessivos, obrigando à farmácia um grande esforço financeiro, nem reduzidos, 

impedindo a satisfação das necessidades dos utentes.  

Para a gestão dos mesmos, a informatização da farmácia é essencial, 

permitindo a atualização automática das existências sempre que se vende um produto 

ou se recebe uma encomenda. O sistema informático permite também estabelecer, 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 2013 
 

15 
 

para cada produto, um stock mínimo e máximo, em função do seu fluxo de consumo, 

conseguindo-se assim obviar problemas como ruturas de stocks.  

A qualquer altura é possível, através do sistema informático, a impressão da 

listagem das existências da farmácia de modo a se poder confirmar os stocks.  

 

4.2. ELABORAÇÃO DE ENCOMENDAS 

Para garantir a manutenção do stock é elaborada diariamente uma ou mais 

encomendas para o(s) fornecedor(es) diário(s). A seleção dos produtos a comprar é 

efetuada pelo diretor técnico ou outro profissional autorizado, tendo em conta a 

rotatividade dos produtos e as informações de stock fornecidas pelo sistema 

informático.  

Na Farmácia Henriques elabora-se uma encomenda diária todas as manhãs 

através do sistema informático, garantindo, deste modo, a receção da mesma na parte 

da tarde do mesmo dia. 

Para além desta encomenda via modem, sempre que necessário fazem-se 

encomendas diretamente para os grossistas, via telefone. Podem ainda ser 

encomendados produtos diretamente aos laboratórios. Nestes casos, a encomenda é 

realizada diretamente com os delegados de informação médica, ficando arquivado na 

farmácia uma nota de encomenda (registo dos produtos pedidos) (Anexo 4). Na 

Farmácia Henriques, 90% dos produtos de dermocosmética, assim como alguns 

produtos de venda livre e genéricos são comprados diretamente aos laboratórios. A 

falta de medicamentos nos distribuidores grossistas é um problema que as farmácias 

enfrentam nos dias de hoje; neste sentido, as compras diretas aos laboratórios 

permitem à farmácia obter stocks de produtos rateados, garantindo assim o serviço ao 

utente. 

 

4.3. RECEÇÃO DAS ENCOMENDAS 

Aquando da chegada de uma encomenda à farmácia tem de se proceder à 

verificação da mesma, ou seja, os produtos são contabilizados e confrontados com a 

fatura ou guia de remessa que acompanha sempre a encomenda.  
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A fatura (Anexo 5) difere de acordo com o fornecedor apresentando, no 

entanto, sempre as seguintes informações:  

 Número e data da fatura; 

 Identificação do fornecedor e da identificação da farmácia;  

 Descrição individualizada dos produtos (código, nome comercial ou DCI, 

dose, forma farmacêutica e capacidade da embalagem); 

 Quantidade pedida e enviada de cada produto e, caso exista, as 

bonificações a ele associadas; 

 Preço de custo unitário (PC), IVA a que o produto está sujeito, descontos 

comerciais e PVP; 

 Valor total da encomenda, com e sem IVA. 

O sistema informático é, então, utilizado para dar entrada à encomenda, 

registando-se o PC e o PVP.  

Ao dar entrada de um produto cuja existência na farmácia é nula ou cujo prazo 

de validade é inferior aos existentes é necessário discriminar no sistema informático o 

seu prazo de validade. Nos casos em que os produtos rececionados fossem alvo de 

algum desconto ou bónus por parte da indústria distribuidora também essa informação 

é discriminada aquando a entrada da encomenda, colocando-se na janela apropriada 

o desconto realizado para o produto ou fazendo um desdobramento de produto no 

caso da receção de algum bónus.  

No caso dos produtos de IVA a 23%, que não tem PVP marcado, cabe à 

farmácia a rotulagem dos mesmos, de modo a cumprir o decreto-lei nº 112/2011, que 

estabelece a obrigatoriedade da indicação do PVP na rotulagem dos medicamentos.[22] 

Deste modo, é a farmácia que irá estabelecer a margem de lucro do produto. Nestes 

casos, após indicação do PC aquando a entrada da encomenda, coloca-se a respetiva 

margem obtendo-se assim o PVP final que será automaticamente impresso em 

etiquetas contendo nome, código de barras, PVP e IVA do produto, e que serão 

posteriormente coladas nas embalagens externas dos produtos em questão.  

Caso constem na encomenda psicotrópicos e estupefacientes é emitida uma 

guia em duplicado com a encomenda. O duplicado é rubricado e carimbado pela 

farmácia, sendo devolvido ao fornecedor correspondente. A guia original é arquivada 

por um período de 3 anos. 
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No final da receção da encomenda os stocks são automaticamente atualizados 

e as faturas arquivadas. 

No caso das encomendas pontuais realizadas diretamente com os delegados 

de informação médica, antes de dar entrada dos produtos no sistema informático 

deve-se comparar os produtos recebidos e respetiva fatura com a nota de encomenda. 

Após a confirmação e entrada da encomenda, é impressa uma listagem de todos os 

produtos rececionados, que é agrafada à fatura. 

Este tipo de encomendas trazem vantagens económicas para a farmácia. No 

entanto, para que o lucro seja visível é muito importante que a compra seja bem 

programada, tendo em conta a realidade da farmácia e o escoamento dos respetivos 

produtos.  

Em qualquer encomenda, caso existam erros nos produtos enviados, estes 

serão reclamados ao armazenista. Caso a quantidade faturada seja superior à 

quantidade efetivamente recebida, deve-se contactar o fornecedor expondo a situação 

e anotando sempre o nome do funcionário que toma conta da ocorrência. Nestes 

casos o fornecedor enviará posteriormente uma nota de crédito.  

 

4.4. ARMAZENAMENTO 

Após a receção das encomendas procede-se ao armazenamento dos produtos, 

o qual deve ser organizado e funcional, de maneira a que os produtos sejam 

facilmente alcançáveis e em locais apropriados, permitindo, deste modo, proporcionar 

ao utente um serviço de qualidade.  

Segundo as BPF, as condições de iluminação, temperatura e humidade devem 

respeitar as exigências específicas dos medicamentos, químicos, matérias-primas e 

materiais de embalagem. Os medicamentos em geral devem estar armazenados em 

condições de temperatura e humidade relativa controladas. Estas condições devem 

ser verificadas periodicamente.[1]  

Os produtos de frio, como vacinas, insulinas e alguns colírios, que requerem 

condições de armazenamento especiais, devem ser os primeiros a ser rececionados e 

armazenados no frigorífico a uma temperatura entre 2oC e 8oC. 
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Na Farmácia Henriques, os produtos são arrumados nos locais apropriados, 

dependendo se são para aplicação cutânea, medicamentos de marca, genéricos, 

colírios ou de aplicação auricular ou outro tipo de produtos, tal como já explicado 

anteriormente. 

A correta arrumação dos produtos é essencial para que todos saibam 

exatamente onde podem encontrar os diversos produtos, tornando, deste modo, o 

atendimento do utente mais rápido e eficaz. O armazenamento deve ser feito de modo 

a evitar a rutura de stock no local de atendimento, ou seja, os medicamentos são 

armazenados primeiramente no local de arrumação mais perto do atendimento e 

apenas a porção sobrante é disposta no armazém para contínua reposição.  

Deve-se ainda ter em conta a regra FEFO (first expired, first out), que se traduz 

pela colocação dos produtos de prazo de validade mais curto em cima ou à frente 

daqueles que possuem um prazo de validade mais alargado, de modo a que sejam os 

primeiros a ser escoados.  

 

4.5. CONTROLO DOS PRAZOS DE VALIDADE 

Utilizando o sistema informático, todos os meses é impressa a lista dos 

produtos cujo prazo de validade termine daí a dois meses (Anexo 6). Os produtos nela 

mencionados são separados e, posteriormente, devolvidos aos fornecedores 

acompanhados de uma nota de devolução, onde se encontra devidamente justificado 

o motivo da devolução.  

Caso os produtos devolvidos sejam aceites pelo fornecedor este emitirá uma 

nota de crédito à farmácia, a descontar na fatura mensal.  

Após retirados os produtos fora de validade deve-se atualizar as fichas do 

produto. Para tal, caso ainda existam embalagens na farmácia desse mesmo produto, 

coloca-se o novo prazo de validade, caso contrário apaga-se o prazo de validade para 

que este seja atualizado aquando da próxima receção de encomenda.  

É ainda de realçar a necessidade do farmacêutico verificar, no ato de dispensa 

medicamentos ou produtos farmacêuticos, o prazo de validade dos mesmos. Desta 

forma, garante-se a dispensa de produtos farmacêuticos estáveis, eficazes e seguros.  
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4.6. DEVOLUÇÕES 

Um produto pode ser devolvido por diversas razões, entre elas, danificação de 

embalagem, prazo de validade reduzido, retirado do mercado por ordem do 

INFARMED, deterioração do produto, engano no envio do produto por parte da 

distribuidora ou no pedido por parte da farmácia, alteração de preço, ou qualquer outro 

motivo que torne coerente a sua devolução. 

Independentemente do motivo, a nota de devolução (Anexo 7) que será 

impressa em triplicado deverá discriminar: 

 Identificação da farmácia;  

 Identificação da distribuidora para a qual vai ser devolvido o produto;  

 Número da nota de devolução;  

 Descrição do produto que é devolvido;  

 Motivo da devolução.  

Toda a documentação tem de ser assinada e carimbada pela pessoa que 

efetua a devolução, sendo o triplicado arquivado na documentação da farmácia e o 

original e duplicado entregues ao respeito fornecedor juntamente com os produtos. 

Cada devolução efetuada, assim como todos os dados fiscais da farmácia, têm 

de ser transmitidos à autoridade tributária, através de um ficheiro SAFT, que fornecerá 

um número que deve ser incluído na nota de devolução.   

Sendo aceite a devolução será emitida, pelo fornecedor, uma nota de crédito 

ou proceder-se-á à troca do produto por outro. Na eventualidade de uma devolução 

não ser aceite, os produtos rejeitados entrarão para a contabilidade como “quebras”. 
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5. RECEITUÁRIO E FATURAÇÃO 

Durante o estágio pude contactar e proceder à verificação do receituário, assim 

como observar o posterior tratamento da faturação.  

Estes procedimentos constituem uma parte muito importante do trabalho na 

farmácia comunitária uma vez que incongruências na verificação de todos os 

parâmetros exigidos implicam a falha de pagamento do montante correspondente à 

comparticipação do Estado, resultando, deste modo, em prejuízo para a farmácia.  

 

5.1. RECEITUÁRIO 

Segundo as normas estabelecidas pela portaria n.º 193/2011, de 13 de maio, 

para uma receita ser considerada válida deve conter todos os seguintes dados:[23] 

 Número da receita; 

 Identificação do médico prescritor; 

 Nome e número do utente; 

 Medicamento ou medicamentos prescritos; 

 Entidade responsável pelo pagamento; 

 Data de prescrição e período de validade da receita; 

 Assinatura do médico.  

Apesar do SNS ser a entidade comparticipante mais comum e que abrange um 

maior número de utentes, existem outros organismos e subsistemas que participam na 

comparticipação dos medicamentos.  

Cada entidade comparticipante detém um código informático correspondente, o 

qual deve ser introduzido pelo farmacêutico aquando o aviamento da receita. Caso a 

receita faça menção de alguma portaria ou despacho esta informação deve também 

ser introduzida informaticamente utilizando o código correspondente. As portarias 

alteram a incidência da comparticipação do medicamento, permitindo ao doente obter 

uma maior comparticipação por parte do Estado, traduzindo-se num menor valor 

monetário pago no ato de levantamento dos medicamentos pelo utente.  

Após a dispensa dos medicamentos é impresso no verso da receita o preço de 

cada medicamento e o valor total da receita, o encargo do utente e a comparticipação 

do Estado em valor, por medicamento e respetivo total, data da dispensa, e os códigos 
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dos medicamentos. Deve ser pedido ao utente que assine, no local apropriado desta 

impressão, de modo a confirmar os medicamentos que lhe foram cedidos. 

Posteriormente, o farmacêutico ou técnico responsável pela dispensa do medicamento 

deve carimbar a mesma e assinar.  

É importante, que logo que possível, seja conferida a receita, com o objetivo de 

se detetar rapidamente possíveis erros que tenham ocorrido no aviamento da mesma 

(ex: troca do medicamento, da dosagem, da dimensão de embalagem, ou mesmo 

erros de comparticipação).  

Todas as receitas aviadas na farmácia, sem exceção, são então submetidas a 

uma dupla verificação para se detetar possíveis erros. Na correção de receituário 

devem ser conferidos os seguintes parâmetros: 

 Nome e dosagem do medicamento cedido, assim como a dimensão da 

embalagem; 

 Organismo comparticipante; 

 Identificação do médico e respetiva assinatura; 

 Presença de assinaturas do farmacêutico e utente;  

 Data de emissão da receita;  

 Presença do carimbo da farmácia; 

Caso seja detetado algum erro cabe ao farmacêutico alertar o doente de modo 

a prevenir riscos desnecessários.  

 

5.2. FATURAÇÃO 

Após dupla verificação a que são sujeitas e respetiva correção dos possíveis 

erros ocorridos, as receitas são organizadas em lotes constituídos por 30 receitas do 

mesmo tipo, excetuando-se o último que poderá conter menos, e entregues ao Centro 

de Conferências de Faturas (CCF).  

O fecho de lotes é realizado no último dia do mês, segundo a entidade 

comparticipante e só pode ser efetuado uma vez no mês. Assim, qualquer receita que 

seja aviada após o fecho dos lotes, já vai pertencer a um lote e uma série nova, que só 

será faturada no mês seguinte. 
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Os lotes são identificados através de verbetes de identificação de lote, que são 

fornecidos gratuitamente pelo CCF. Nestes, a farmácia deve indicar o nome e código 

da farmácia, mês e ano da fatura, tipo e número de lotes, assim como a indicação da 

importância total, da importância total paga pelo utente e do valor total a pagar pelo 

Estado.  

A farmácia deve proceder ao envio das receitas médicas e da fatura mensal até 

ao dia 10 do mês seguinte.   

Todos os documentos “têm de ser acomodados em invólucros nos quais é 

aposta uma etiqueta identificativa da farmácia e respetiva documentação, contendo o 

código da farmácia, fornecido pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos 

de Saúde (INFARMED), e o número do invólucro face ao número total de invólucros 

expedidos”.  

No invólucro identificado com o número 1 deve ainda ser colocada a fatura 

mensal, a relação-resumo de lotes e, caso existam, notas de crédito ou débito.  

A validação da fatura mensal envolve a verificação e comprovação dos 

documentos entregues pelas farmácias. Caso a fatura mensal não cumpra todos os 

requisitos, o CCF interrompe o processo de verificação e informa a farmácia da 

ocorrência, sendo que esta tem 60 dias após a data de expedição da fatura não 

conforme para enviar a fatura mensal conforme. Quando se verificam inconformidades 

nas receitas, erros ou diferenças nos documentos conferidos, o CCF “disponibiliza ou 

envia à farmácia, no dia 25 de cada mês ou até aos cinco dias úteis seguintes uma 

relação-resumo contendo o valor das desconformidades”. Juntamente, é apresentada 

a devida justificação e a correspondente documentação das desconformidades. Não 

serão, no entanto, enviadas às farmácias as receitas que, embora apresentem 

desconformidades, tenham sido comparticipadas pelo SNS e apresentem um erro 

apurado inferior a 0,50€. As desconformidades nas receitas médicas devolvidas 

devem ser corrigidas no prazo máximo de 60 dias contados da devolução.  

No dia 10 do mês seguinte ao do envio da fatura mensal, o Estado, através da 

ARS, procede ao pagamento, por transferência bancária, dos montantes indicados na 

fatura mensal, informando a farmácia do montante transferido.[23] 
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6. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

Numa fase mais avançada do estágio iniciei o atendimento ao balcão, onde 

pude contactar com o público e proceder à dispensa de medicamentos. 

 

6.1.  PRESCRIÇÃO 

A utilização de medicamentos genéricos é uma realidade consolidada nos dias 

de hoje. Os medicamentos genéricos apresentam igual segurança, qualidade e 

eficácia comparativamente aos de marca, desempenhando na comunidade um “papel 

estruturante na promoção de racionalidade e sustentabilidade do SNS”. Para os 

cidadãos, estes medicamentos permitem gerar poupanças, sendo por isso bastante 

requeridos pelos mesmos.   

Com os medicamentos genéricos a ocuparem cada vez mais um papel 

determinante na saúde, determinou-se um novo paradigma de prescrição de 

medicamentos, que passa a ser realizado “por denominação comum internacional 

(DCI), por via eletrónica e sustentada por normas de orientação clínica”.  

Através da prescrição por DCI pretende-se fomentar uma utilização de 

medicamentos mais centrada na opção de escolha do utente, sem negligenciar as 

indicações médicas, promovendo o uso racional e a diminuição dos custos com 

medicamentos.[24] 

 

6.2. REGRAS DE PRESCRIÇÃO POR DCI 

As receitas médicas passam a ser eletrónicas (Anexo 8), efetuando-se por via 

manual (Anexo 9) apenas em caso de falência do sistema informático, inadaptação 

fundamentada do prescritor, confirmada e validada pela Ordem dos Médicos, em 

casos de prescrição ao domicílio ou outras situações até um máximo de 40 receitas 

médicas por mês.  

A prescrição de um medicamento inclui obrigatoriamente a respetiva DCI da 

substância ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a posologia.  
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Cada receita médica pode conter até 4 medicamentos distintos, não podendo o 

número de embalagens ultrapassar o limite de 2 por medicamento, nem o total de 4 

embalagens, excetuando-se o caso dos medicamentos apresentados sob a forma de 

embalagem unitária, que podem ir até um total de 4.  

Em situações de prescrição de medicamentos com substância ativa para a qual 

não exista medicamento genérico comparticipado ou para a qual só exista original de 

marca ou em casos de justificação técnica do prescritor quanto à impossibilidade de 

substituição do medicamento prescrito, a prescrição médica pode incluir a respetiva 

denominação comercial do medicamento. Estas exceções são de indicação obrigatória 

pelo prescritor em local apropriado da receita, sendo apenas admissíveis justificações 

técnicas quando ocorre:  

a) Prescrição de um medicamento com margem ou índice terapêutico estreito; 

b) Suspeita, previamente reportada ao Infarmed, de intolerância ou reação 

adversa a um medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado por outra 

denominação comercial;  

c) Prescrição de medicamentos destinados a assegurar a continuidade de um 

tratamento com duração estimada superior a 28 dias.  

O direito de opção do utente pelo medicamento que, cumprindo a prescrição, 

apresente o preço mais baixo fica vedado pelas exceções apresentadas pelo 

prescritor, sendo que apenas na exceção c o utente pode optar por um medicamento 

de preço igual ou inferior ao prescrito.  

Segundo a portaria 137-A/2012, de 11 de maio, que regula as regras de 

prescrição, a prescrição de medicamentos estupefacientes ou substâncias 

psicotrópicos não pode constar na mesma receita onde sejam prescritos outros 

medicamentos.[24]  

 

6.3. DISPENSA DOS MEDICAMENTOS  

Antes de proceder ao ato de dispensa dos medicamentos propriamente dito, o 

farmacêutico tem de efetuar uma validação da receita médica que lhe é apresentada. 

Para ser considerada válida, esta tem de incluir o respetivo número de receita, o local 

de prescrição e a identificação do médico prescritor, o nome e número do utente, a 
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entidade financeira responsável pela comparticipação, a informação completa relativa 

aos medicamentos a serem dispensados (DCI, dosagem, forma farmacêutica, 

dimensão da embalagem e número de embalagens que devem ser cedidas), data da 

prescrição e a validade da receita assim como a assinatura do médico. 

Caso a receita médica seja manual é obrigatório a aposição de uma vinheta na 

receita médica referente à identificação do prescritor.[24] 

Após validação da receita, o farmacêutico ou técnico pode proceder à cedência 

de medicamentos mediante a prescrição médica, acompanhando este ato com toda a 

informação e indicação clínica indispensável para o correto uso dos mesmos.  

O farmacêutico deve garantir que o utente recebe e compreende a informação 

oral e escrita necessária para um uso correto, seguro e eficaz. Deste modo, garante-

se que o mesmo irá retirar o máximo benefício do tratamento. [1, 24]   

É ainda importante referir, que o profissional de saúde que presta a cedência 

dos medicamentos é responsável por assegurar a qualidade e estabilidade do produto 

cedido e alertar para as condições de preservação do mesmo, bem como precauções 

com a sua utilização.  

Caso a receita médica apresentada não seja válida ou os medicamentos 

prescritos já não se encontrem comercializados, cabe ao farmacêutico procurar 

alternativas, sendo que, sempre que necessário, deverá estabelecer contacto com 

prescritor, de modo a garantir sempre os interesses do utente.  

Caso, na receita médica válida, seja prescrita a embalagem de maior dimensão 

e esta se encontre esgotada, pode ser fornecida quantidade equivalente, justificando-

se no verso da própria receita médica. 

As farmácias devem ter disponíveis para venda, no mínimo, três medicamentos 

com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, de entre os que 

correspondam aos cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo, de modo a 

poder ser sempre o medicamento de menor preço, salvo se for outra a opção do 

utente.   

Tal como referido, no ato da dispensa, o farmacêutico preenche 

informaticamente os dados referentes à receita médica procedendo à posterior 

impressão no verso da receita, seguido da assinatura do utente e farmacêutico e 

carimbo da farmácia.[24] 
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7. MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são considerados uma 

classe terapêutica especial, requerendo, da farmácia, uma atenção e cuidado 

particulares.  

Utilizados pela sua capacidade de modular o sistema nervoso central, estes 

medicamentos podem provocar variações no comportamento, humor e cognição, 

sendo capazes de produzir dependência física e/ou psíquica.  

Por esta razão, são submetidos a uma rigorosa legislação durante todo o seu 

percurso, de forma a evitar a utilização ilícita e promover o seu uso racional e seguro. 

As substâncias psicotrópicas e estupefacientes estão discriminadas em tabelas 

no decreto-lei 15/93, de 22 de janeiro. As substâncias e preparações compreendidas 

nas tabelas I a II deste decreto-lei só são fornecidas ao público mediante 

apresentação de receita médica especial, enquanto as compreendidas nas tabelas III 

a IV estão sujeitas a receita médica nos termos da lei geral.[25, 26] 

 

7.1. RECEÇÃO E ARMAZENAMENTO DE 

MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E 

ESTUPEFACIENTES 

A aquisição de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes por parte da 

farmácia pode ser realizada em simultâneo com a restante medicação e produtos 

farmacêuticos.  

No entanto, quando entregues à farmácia, estes medicamentos especiais vêm 

separados dos restantes e acompanhados de uma requisição em duplicado (Anexo 

10). Ambas as cópias desta requisição são datadas e assinadas pelo diretor técnico da 

farmácia ou seu substituto, sendo que a original fica arquivada na farmácia e o 

duplicado é devolvido ao distribuidor.   

Também o acondicionamento destes produtos requer especial atenção, sendo 

guardados em local seguro e em separado dos restantes medicamentos. Na Farmácia 

Henriques, os psicotrópicos e estupefacientes são guardados num armário restrito 

para esses produtos.   
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7.2. DISPENSA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS 

E ESTUPEFACIENTES 

A dispensa de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes exige um maior 

cuidado e atenção por parte dos profissionais de saúde.  

O farmacêutico, ao aviar uma receita que inclua medicamento contendo uma 

“substância classificada como estupefaciente ou psicotrópica, compreendida nas 

tabelas I a II anexas ao decreto-lei 15/93, de 22 de janeiro, ou qualquer das 

substâncias referidas no n.º 1 do artigo 86.º do decreto regulamentar n.º 61/94, de 12 

de outubro”, tem de verificar a identidade do adquirente, que obrigatoriamente terá de 

ter mais de 18 anos. Com recurso ao sistema informático, o farmacêutico deve inserir 

os dados referentes ao médico prescritor, assim como preencher dados do adquirente 

(nome, número e validade do bilhete de identidade, data de nascimento e morada) e 

do utente para o qual foi prescrita a medicação (nome e morada). Esta informação tem 

de ser obrigatoriamente preenchida para que se possa finalizar a venda.   

Como qualquer outra receita, o farmacêutico preenche informaticamente os 

dados referentes à receita médica, imprimindo no verso da mesma a informação do 

medicamento cedido, tal como explicado anteriormente.[24]  

Após venda destes medicamentos, as farmácias conservam em arquivo, 

durante um período de três anos, uma cópia das receitas médicas que incluam estes 

medicamentos, juntamente com um duplicado do recibo de pagamento.  

A receita original é guardada, como todas as outras, para fins de faturação. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de proceder à dispensa de 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, cumprindo todos os procedimentos 

acima descritos.   

 

7.3. RECEITUÁRIO DE MEDICAMENTOS 

PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES 

De acordo com as normas impostas pelo INFARMED, os medicamentos 

psicotrópicos e estupefacientes são altamente controlados, devendo as farmácias 

enviar toda a documentação relativa aos mesmos.  
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As farmácias e os serviços de saúde públicos e privados estão incumbidos de 

fornecer ao INFARMED, até ao dia 8 do 2.º mês seguinte àquele a que respeite, a 

listagem das receitas que incluam medicamentos contendo uma substância 

pertencente às tabelas I a II da listagem de medicamentos estupefacientes ou 

psicotrópicos. 

A tabela seguinte indica a periocidade com que cada tipo de documentação 

deve de ser enviada para controlo.[24, 26],  

 

Tabela 1. Requisitos de envio obrigatório ao INFARMED. 
[26]  

ESTUPEFACIENTES 
E PSICOTRÓPICOS 

REGISTO DE 
ENTRADAS  

REGISTO DE 
SAÍDAS  

MAPA DE 
BALANÇO  

CÓPIA DE 
RECEITAS  

Tabelas I, II-B e II-C  

Trimestralmente, 

até 15 dias após o 
termo de cada 
trimestre  

Mensalmente, 

até ao dia 8 do 
2.º mês 
seguinte  

Anualmente, 

até dia 31 de 
janeiro do ano 
seguinte  

Mensalmente, 

só receita 
manual, até ao 
dia 8 do mês 
seguinte  

Tabelas III e IV 
(incluem as 
benzodiazepinas)  

Anualmente, até 

dia 31 de janeiro 
do ano seguinte  

Não se aplica  

Anualmente, 

até dia 31 de 
janeiro do ano 
seguinte  

Não se aplica  

 
 

Durante o período de estágio pude organizar e verificar a conformidade da 

documentação referente ao registo de saídas de psicotrópicos e estupefacientes 

pertencentes às tabelas I e II.  
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8. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

O controlo destes parâmetros fisiológicos e bioquímicos é extremamente 

importante para a avaliação estado de saúde do doente e para um eficaz 

acompanhamento farmacoterapêutico.  

A Farmácia Henriques tem à disponibilidade dos utentes os seguintes serviços 

farmacêuticos, utilizando aparelhos devidamente calibrados e validados: 

 Medição do peso, altura e índice de massa corporal; 

 Avaliação da pressão arterial; 

 Determinação capilar da glicemia, colesterol total e triglicerídeos; 

 Realização de testes de gravidez.  

De modo a permitir um melhor acompanhamento dos utentes, a Farmácia 

Henriques disponibiliza um cartão de utente onde é possível anotar os vários valores 

obtidos nos diversos parâmetros fisiológicos e químicos, contribuindo deste modo para 

uma avaliação da evolução do doente.  

 

8.1. DETERMINAÇÃO DO PESO E ALTURA 

Na entrada da farmácia encontra-se à disponibilidade dos utentes uma balança 

eletrónica para medição simultânea do peso, altura e índice de massa corporal (IMC). 

O IMC constitui um indicador adotado pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) que, estabelecendo uma relação entre o peso, em quilogramas e a altura, em 

metros, permite classificar quantitativamente a obesidade em adultos. Segundo a 

OMS, um IMC maior que 25 estabelece excesso de peso e um IMC maior que 30 é 

indicador de obesidade. [27] 

 

8.2. DETERMINAÇÃO DA TENSÃO ARTERIAL 

A determinação deste parâmetro é de extrema importância, permitindo o 

controlo da hipertensão arterial (HTA) já instalada e a identificação precoce de 

potenciais hipertensos. É, no entanto, de relembrar que a medição da pressão arterial 
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em farmácia trata-se meramente de um valor de rastreio e não de diagnóstico. Caso 

necessário o doente deve ser sempre reencaminhado para uma consulta médica. 

Na Farmácia Henriques a medição da tensão arterial é realizada no gabinete 

de atendimento utilizando um tensiómetro automático.  

Antes de efetuar a medição é importante que o utente repouse durante algum 

tempo e deve-se, também, estabelecer um diálogo para que ele relaxe e não fique 

ansioso com a nossa presença.  

Caso o utente seja hipertenso, o farmacêutico deve-lhe esclarecer todas as 

dúvidas relativas à medicação que se encontra a realizar, promover a adesão correta à 

terapêutica e, ainda, aconselhar medidas não farmacológicas, tais como o controlo do 

peso, uma alimentação saudável com pouco sal, não consumir tabaco e café e 

realização de exercício físico regular.  

Num utente não diagnosticado com hipertensão e que apresente valores 

elevados de tensão arterial, deve-se aconselhar medidas não farmacológicas e, caso 

estas se revelem insuficientes, deverá ser encaminhado para uma consulta médica. 

 

8.3. DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS 

  Níveis elevados de colesterol, triglicerídeos e/ou glucose constituem fatores de 

risco de inúmeras doenças, muitas delas silenciosas até se atingir um estado 

avançado. Deste modo, a determinação destes parâmetros como medida preventiva é 

de extrema importância.  

Na Farmácia Henriques, a determinação destes parâmetros é realizada 

utilizando um aparelho de diagnóstico Reflotron® Plus e tiras-teste reativas Reflotron®. 

A técnica baseia-se no princípio da fotometria e assegura resultados rápidos e fiáveis. 

É recolhida uma porção de sangue capilar ao utente, por picada com lanceta, que é 

colocada nas tiras referentes a cada parâmetro. 

Para a determinação do nível e glicémia e triglicerídeos é aconselhável que o 

utente se encontre em jejum. 

Faz parte do papel do farmacêutico educar o utente para hábitos de vida 

saudáveis e sensibilizar e incentivar o controlo periódico destes parâmetros.  
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Caso o doente apresente hipercolesterolémia, hipertrigliceroidémia ou diabetes, 

o farmacêutico deve incentivar uma adesão correta à terapêutica, assim como 

aconselhar medidas não farmacológicas, nomeadamente uma dieta adequada e 

realização de exercício físico regular. Sempre que necessário deve-se reencaminhar o 

utente para uma consulta médica. 

 

8.4. TESTE DE GRAVIDEZ 

O teste de gravidez pode ser efetuado na farmácia ou em casa. Baseia-se na 

deteção da hormona Gonadotrofina Coriónica Humana (hCG), que é produzida pela 

placenta. A sua concentração aumenta rapidamente após conceção e é excretada na 

urina, podendo assim ser detetada.  

Para uma ótima deteção precoce da gravidez, é preferível a amostra da 

primeira urina da manhã, dado que contém a concentração de hCG mais elevada. No 

entanto, podem ser usadas amostras de outras urinas, sempre recolhidas para um 

recipiente estéril. Caso o teste não seja realizado de imediato, a amostra deve ser 

mantida abaixo de 25ºC, sendo que, para efetuar o teste, a amostra deve encontrar-se 

à temperatura ambiente. Ao receber a amostra de urina para a realização de um teste 

de gravidez, deve-se calçar luvas e colocar a amostra na zona de teste conforme as 

instruções do fabricante, procedendo à leitura do resultado ao fim do tempo de espera 

recomendado.  

 

8.5. OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS 

A Farmácia Henriques disponibiliza ainda outros cuidados de saúde essenciais, 

nomeadamente o protocolo Valormed e a recolha de radiografias.  

Este protocolo destina-se à gestão adequada dos resíduos e embalagens dos 

medicamentos fora de uso, bem como, dos materiais que os acompanham, como as 

bulas, colheres, seringas, entre outros.[28] 

A Farmácia Henriques participa ativamente na campanha de recolha de 

embalagens e medicamentos fora de prazo, informando a população deste serviço e 

aceitando os medicamentos trazidos pelos utentes.  
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Quando o contentor do Valormed fica cheio é selado e pesado e, 

posteriormente, preenchida a ficha que o acompanha. Nesta consta o nome e número 

da farmácia, peso do contentor, número do armazenista que o recolheu e data de 

recolha. 

 Os contentores são enviados pelas distribuidoras à Valormed, sociedade 

responsável pela gestão destes resíduos, que se encarrega da sua eliminação em 

segurança, através de um sistema de incineração com simultânea produção de 

energia.[28] 

No âmbito da campanha anual de reciclagem de radiografias da AMI, a 

Farmácia Henriques possuiu também à disposição dos seus utentes, durante o 

período de 10 de setembro a 8 de outubro, o saco de recolha de radiografias. Esta 

campanha tem como objetivo apelar à reciclagem de radiografias com mais de 5 anos 

ou sem valor de diagnóstico, de modo a angariar um fundo monetário que permita à 

AMI disponibilizar os seus recursos em locais onde a ajuda humanitária é mais 

premente. [29] 
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9. CONCLUSÃO 

O estágio na Farmácia Henriques mostrou-se uma oportunidade única de 

experienciar um ambiente profissional para o qual anseio entrar.  

Esta fase de transição entre a vida académica e profissional permitiu 

desenvolver competências, habilidades e atitudes necessárias para o exercício da 

atividade farmacêutica. Permitiu-me não só fortalecer e praticar os conhecimentos 

adquiridos ao longo dos anos, como pude também aprender novos conhecimentos. 

Apercebi-me da importância do farmacêutico possuir não só os conhecimentos 

científicos que suportam a sua formação e conselhos, mas também da capacidade de 

empatia e comunicação com o público. O farmacêutico tem de ter capacidade de 

adaptar a sua linguagem e comportamentos de acordo com o padrão cultural dos 

diferentes utentes permitindo deste modo que a mensagem seja transmitida com 

clareza. 

Apesar da necessidade de ter as bases proporcionadas pelos anos anteriores 

do mestrado em ciências farmacêuticas, é, a meu ver, com a experiência que se 

adquire o saber. Com agrado considero que este breve período de tempo de estágio já 

me permitiu aumentar o meu conhecimento na área, sendo que haverá sempre espaço 

para melhoramento e evolução.  

Com este estágio tornou-se também claro que a farmácia tem um papel 

importante no preenchimento de algumas lacunas do SNS. Este estabelecimento de 

saúde é para muitos o primeiro local ao qual recorrem, tornando o farmacêutico um 

profissional com um papel ativo na educação para a saúde, instruindo os seus utentes 

em práticas de higiene básicas, assim como, em atitudes para prevenir e lidar com a 

doença. Sobretudo, o papel do farmacêutico remete para a promoção da saúde.  

O estágio foi, sem dúvida, um período muito importante na minha formação 

académica.  
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Anexo 1. Exemplo de Ficha de Preparação de Medicamentos Manipulados.   
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Anexo 1. Exemplo de Ficha de Preparação de Medicamentos Manipulados 

(continuação). 
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Anexo 1. Exemplo de Ficha de Preparação de Medicamentos Manipulados 

(continuação). 
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Anexo 1. Exemplo de Ficha de Preparação de Medicamentos Manipulados 

(continuação). 
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Anexo 1. Exemplo de Ficha de Preparação de Medicamentos Manipulados 

(continuação). 
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Anexo 2. Validade dos produtos manipulados.(a) 

 

Tipo de preparação 

 

 

Prazo de validade 

Líquidas que contêm 

água 
≤ 14 dias, devendo ser conservado no frigorífico 

Líquidas não aquosas  

igual a 25% do tempo que resta para expirar o prazo de 

utilização da matéria-prima, não ultrapassando os 6 

meses 

Sólidas 

igual a 25% do tempo que resta para expirar o prazo de 

utilização da matéria-prima, não ultrapassando os 6 

meses 

Restantes preparações 
corresponde à duração do tratamento, não excedendo os 

30 dias 

(a) Formulário Galénico Português, Associação Nacional de Farmácias, 2001  
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Anexo 3. Exemplo de receita de um manipulado.  
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Anexo 4. Nota de encomenda. 
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Anexo 5. Faturas de encomendas.  

Anexo 5.a) Fatura de distribuidor diário 
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Anexo 5.b) Fatura de fornecedor secundário. 
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Anexo 6. Lista de Prazos de validade. 
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Anexo 7. Nota de devolução. 
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Anexo 8. Exemplo de receita eletrónica. 
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Anexo 9. Exemplo de receita manual. 
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Anexo 10. Requisição para estupefacientes.  

 




