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1) Introdução 
 

O Estágio Final de Curso de Ciências Farmacêuticas é uma oportunidade dada ao 

aluno para conviver, conhecer e aprofundar os seus conhecimentos nesta área da 

Saúde. 

A Farmácia é o local onde se dá primazia à promoção da Saúde e à prevenção da 

Doença. 

O farmacêutico é o profissional de Saúde que exerce uma farmacovigilância 

específica, na medida em que este, muitas vezes é o primeiro profissional de saúde a 

quem o utente recorre, tanto com o intuito da automedicação, como também no 

rastreio de doenças, nomeadamente ao risco cardiovascular e endócrino. 

Temos vindo a constatar que as farmácias portuguesas são cada vez mais um suporte 

à prevenção, uma vez que há uma maior disponibilidade e abertura no alargamento do 

tratamento do individuo, nomeadamente em consultas de Podologia, Enfermagem e 

rastreios mais alargados. 

Gostava de salientar que o papel do farmacêutico não passa só pelo atendimento e 

aconselhamento, mas também pela racionalização dos custos de saúde, na medida 

em que quando há a possibilidade de escolha pela parte do utente, o farmacêutico 

contribui para o que é mais apropriado ao utente/doente. 

Com as ferramentas adquiridas no Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e com a ajuda indispensável da 

equipa da Dra. Maria Manuela Ferreira da Silva foi bastante fácil desempenhar um 

papel mais contributivo para uma melhoria dos Cuidados de Saúde. 

O meu estágio como farmacêutico comunitário permitiu-me assimilar novas realidades 

que se encontram nestes espaços de saúde, como a gestão de stocks, receituários, 

dispensa de medicamentos e o contacto entre o prestador/utente. 

 

A primeira parte do meu estágio iniciou-se em Fevereiro e terminou em Maio e a 

segunda parte começou em Setembro até ao mês de Dezembro na Farmácia Central 

de Valbom, Gondomar, com a orientação da Dra. Maria Manuela Ferreira da Silva – 

Proprietária e Diretora Técnica. 
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2) Localização da Farmácia 
 

A Farmácia Central de Valbom pertence ao concelho de Gondomar, Distrito do Porto, 

sito Rua Dr. Joaquim Manuel Costa, nº931 – freguesia de Valbom. 

Ao lado da Farmácia encontra-se o Centro Social e Cultural da Paróquia de Valbom, 

onde está integrado o Lar de Idosos, Jardim de Infância, A.T.L, Centro de Atividades 

Ocupacionais (C.A.O) e o Centro de Dia e Apoio ao Domicilio. 

A Farmácia Comunitária encontra-se na estrada principal de Valbom, circundada por 

espaços comerciais, clínicas e por uma instituição bancária. Assim este espaço de 

Saúde possui uma posição central e de fácil acesso.  

 
 

3) Espaço Exterior e Espaço Interior 
 

Referente ao espaço exterior a Farmácia Central de Valbom está incorporada no rés-

do-chão de um edifício antigo na principal rua da freguesia de Valbom, sendo o andar 

de cima pertencente ao Centro Social, Cultural e Paroquial de Valbom. 

A Farmácia está identificada por uma cruz luminosa verde – Farmácias Portuguesas. 

Possui duas montras e uma placa entre a entrada e a primeira montra, com o nome da 

Proprietária e Diretora Técnica. 

Como é norma, na porta constam várias informações, de entre as mais relevantes – as 

farmácias em regime de serviço noturno permanente e as que vão estar de serviço ao 

fim de semana. 

A Farmácia Central de Valbom presta serviço em regime noturno segundo as normas 

da ANF (Associação Nacional de Farmácias), sendo que tem na porta um postigo de 

segurança para os profissionais de saúde durante a noite e uma campainha para 

assinalar a presença exterior do utente. 

Em relação ao espaço interior a farmácia apresenta uma imagem moderna e 

revitalizada com vários cartazes publicitários a produtos farmacêuticos. Logo à entrada 

tem um sofá para os utentes descansarem, uma vez que a maioria da população é 

idosa.  

Nesse mesmo espaço há uma balança eletrónica que é multifuncional, ou seja, 

permite avaliar o peso, altura e tensão arterial, há três postos informáticos de trabalho, 

tendo cada um à disposição um aparelho de leitura ótica, três impressoras, sendo que 

o programa com que se opera é o Sinfarma 2000. 
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Assim a Farmácia Central de Valbom obedece às exigências impostas pela 

Deliberação n.º 513/2010, de 24 de Fevereiro sobre as áreas mínimas da farmácia de 

oficina e sobre os requisitos de funcionamento dos postos farmacêuticos móveis. 

Assim a Farmácia Central de Valbom é constituída por: [1] 

 
a) Sala de atendimento ao público 
b) Espaço direcionado ao atendimento personalizado 
c) Laboratório 
d) Gabinete da direção técnica 
e)  Zona de recolhimento ou quarto de apoio aos serviços noturnos 
f) Área técnica de informática – centro de operações de encomendas 
g) Armazém 
h) Instalações sanitárias 

 
 

4) Estrutura de Funcionamento da Farmácia e sua 

Equipa  
 

A proprietária e diretora técnica, como já foi referido, é a Dra. Maria Manuela Ferreira 

da Silva que lidera uma equipa muito bem organizada e que responde a todas as 

problemáticas que surgem neste espaço de saúde. 

A equipa é constituída da seguinte forma: 

 

Equipa de Saúde na Farmácia Central de Valbom 
Dra. Maria Manuela Ferreira da Silva Proprietária e Diretora Técnica 
Dr. André Silva Ferreira Farmacêutico Adjunto 
Francisco Magalhães Técnico Auxiliar de Farmácia 
Deolinda Jesus Granja Técnica Auxiliar de Farmácia 
Cristina Couto Técnica Auxiliar de Farmácia 
Elisabete Ribeiro Funcionária de limpeza 

  
O horário de funcionamento da farmácia é das 9 horas às 13 horas e das 14 horas até 

às 20 horas de Segunda a Sexta.  

Aos Sábados encerra às 13 horas. 

 

5) Gestão de Stocks 
 

A Farmácia Central de Valbom está inserida numa rede de distribuição que é facultada 

principalmente por três fornecedores grossistas independentes, embora por vezes seja 

necessário adquirir um determinado produto farmacêutico que esteja em falta no stock 

noutros armazenistas. 
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Hoje em dia deparamo-nos com alguma frequência a falta de determinados 

medicamentos, devendo-se tal facto à instabilidade do preço dos mesmos e à sua não 

garantia de saída, uma vez que a constante flutuação dos mercados financeiros, a 

crise global têm em muito afetado o nosso paradigma de vida. 

Assim o campo da gestão é crucial para uma vida saudável da própria farmácia e para 

tal é preciso apoios informáticos para acompanhar o circuito do medicamento 

internamente. O programa que auxilia nesta matéria é o Sinfarma 2000, uma vez que 

tem um histórico, onde constam receções, vendas, registam-se os stocks mínimos e 

máximos, sendo por norma regido de uma forma automática. Assim é importante 

definir a quantidade de medicamentos, de modo a manterem-se sempre repostos de 

uma forma constante. 

As encomendas são facilitadas com este programa, na medida que efetua 

encomendas instantâneas através da distribuidora farmacêutica Alliance Healthcare. 

Nem sempre recorremos a esta distribuidora, pois a Farmácia Central de Valbom tem, 

por vezes uma maior vantagem com outros armazenistas. 

No dia-a-dia a Farmácia é visitada por delegados (representantes de laboratórios), que 

conjuntamente com a Diretora Técnica avaliam o fluxo dos produtos farmacêuticos. 

Para a Farmácia traz vantagem, quando as encomendas são em grandes 

quantidades, pois acarreta bonificações, promovendo uma vantagem comercial para a 

farmácia. 

A Farmácia Central de Valbom tem como fornecedor principal a Cooprofar, pois é a 

Distribuidora que apresenta melhores condições de pagamento, bonificações e facilita 

o processo nas devoluções. 

A Farmácia também é contactada pelos utentes por via telefónica, onde procuram uma 

solução/aconselhamento para o seu problema. 

 
 

6) Medicamentos Esgotados 
 

Neste estágio deparei-me com alguns medicamentos que estiveram esgotados 

durante algum tempo, nomeadamente o ADT®, Spiriva®, Atrovent® Unidose, Micardis 

Plus®, Lovenox®. Uma explicação plausível para tal facto passa em certa medida pelo 

desinteresse comercial pela parte dos laboratórios, devido ao grande leque de 

genéricos e também à constatação de uma cada vez maior exportação para outros 

mercados. 
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7) Controlo de Prazos de Validade 
 

Respeitante ao armazenamento das encomendas, esta é regulada pelos princípios 

FEFO (First Expired, First Out). Na Farmácia Central de Valbom há uma regra que 

estipula que no primeiro dia de cada mês seja impressa uma lista dos produtos 

farmacêuticos, onde a priori o limite do prazo de validade seja o mês seguinte. Os 

medicamentos cujo prazo esteja prestes a findar são retirados do lote e enviados para 

o respetivo fornecedor acompanhados de uma nota de devolução. Nessa mesma lista 

registam-se os produtos que foram retirados e assinala-se o prazo de validade dos 

produtos que ficam em stock. 

No final faz-se uma conferência de todos os produtos que ficam em stock com a 

respetiva ficha do produto do Sinfarma 2000. 

Em relação aos produtos devolvidos, estes, como foi referido acima, são 

acompanhados por uma nota de devolução (Anexo I), sendo que esta mesma nota é 

impressa em triplicado, onde consta a identificação da Farmácia, a respetiva 

distribuidora, número da nota de devolução, a descrição do produto a devolver e a 

razão pela qual se devolve. Uma das cópias fica na posse da Farmácia e as outras 

duas são enviadas ao fornecedor. 

Em caso de aceitação da devolução, o fornecedor emite uma nota de crédito, 

permitindo assim à Farmácia recuperar o valor perdido através da aquisição de um 

novo produto. 

Se eventualmente não for aceite, o produto é devolvido à Farmácia e acarreta um 

prejuízo a esta. 

 

 

8) Receção de Encomendas 
 

À medida que decorre o escoamento dos produtos farmacêuticos, o programa 

informático utilizado na Farmácia elabora automaticamente uma proposta de 

encomenda. 

O Sinfarma 2000 é uma ferramenta muito útil na gestão dos produtos farmacêuticos, 

uma vez que possui um stock mínimo e um máximo. O stock mínimo assegura a 

estabilidade, evitando assim a ausência destes. Sempre que se deseja que esses 

valores sejam alterados é possível através da ficha de cada produto. 

 

Quando a Farmácia não tem o medicamento pretendido pelo utente, o profissional de 

saúde pode através do mesmo programa gerar uma encomenda instantânea. Embora 

5 



Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 2013 

 

 
 

seja previamente tentado noutros fornecedores ou por um outro programa específico 

de encomendas da Cooprofar ou por via telefónica para uma outra distribuidora. Assim 

a Farmácia responde de uma maneira eficaz ao problema do utente. 

 
Tive a oportunidade durante o estágio de fazer várias receções de encomendas, onde 

pude aprender todo o processo necessário antes de colocar o medicamento/produto 

farmacêutico no respetivo lugar. Tudo segue uma ordem, desde o conferimento da 

fatura e respetiva encomenda até ao registo por leitura ótica do código de barras do 

medicamento e seu acondicionamento. (Anexo II) 

 

Uma grande vantagem do Sinfarma 2000 passa pela informação transmitida de 

imediato ao executante, uma vez que o operador está sempre a par de toda a 

informação acerca de um determinado produto, tando na quantidade do mesmo, como 

sobre os prazos de validade, stock existente e por fim o último preço introduzido. 

 

Tem se sempre em atenção às alterações de preço de compra, uma vez que o PVP 

(Preço de Venda ao Público) por vezes tem que ser corrigido manualmente devido à 

constante flutuação dos preços de compra. 

 

Após se ter inserido toda a encomenda, fazia-se sempre a transferência dos produtos 

esgotados para outra Distribuidora, com o intuito de nunca faltar medicamentos para 

disponibilizar à comunidade. 

Há sempre uma preocupação de atualização das fichas dos produtos, pois certos 

medicamentos tornavam-se descontinuados ou mesmo substituídos por outros.  

 

Respeitante aos produtos de venda livre, o preço é aplicado no ato da receção da 

encomenda e cujo preço final resulta da soma do preço de aquisição mais o IVA 

(Imposto de Valor Acrescentado), mais uma margem de lucro para a Farmácia. Cada 

produto da Farmácia tem um valor de IVA estipulado, com diferentes margens de 

lucro. 

 

9) Armazenamento 
 

Após se proceder à receção de todos os medicamentos/produtos farmacêuticos vindos 

do armazenista, estes são arrumados em gavetas e armários seguindo uma ordem 

alfabética e forma farmacêutica. 
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Os medicamentos termolábeis: insulinas, vacinas, determinadas gotas oftálmicas são 

acondicionadas no frigorífico que compreende uma temperatura de 2ºC a 8ºC. 

 

A Farmácia Central de Valbom reúne todas as condições (iluminação, humidade, 

temperatura) cumprindo as Boas Práticas Farmacêuticas (BPF). 

Como é sabido, os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) não têm 

permissão para serem expostos na área de atendimento, enquanto que os produtos 

farmacêuticos de venda livre são expostos na área de atendimento ao público, dando 

como exemplo os cosméticos, produtos de higiene oral, produtos para bebés, meias 

elásticas e multivitamínicos. 

 
 

10) Classificação de Produtos Existentes na 

Farmácia – Definições e Quadro Legal Aplicável 
 

Numa Farmácia há um vasto leque de produtos farmacêuticos que estão à disposição 

da comunidade, assim há uma Legislação própria e bem definida que regulamenta o 

medicamento.  

Segundo o Estatuto do Medicamento – Decreto-Lei nº 176/2006 de 30 de Agosto – 

são classificados em: medicamentos sujeitos a receita médica e em medicamentos 

não sujeitos a receita médica (MNSRM). [2] 

O farmacêutico é um dos principais responsáveis pela saúde e bem-estar do doente e 

do cidadão em geral, promovendo o direito a um tratamento com qualidade, eficácia e 

segurança. 

 
 

10.1) Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) – 

Artigo 114º do DL nº 176/2006 
 

O ato da dispensa de um medicamento está inerente uma grande responsabilidade 

para o farmacêutico que deve interpretar corretamente uma receita. Como este é o 

último elo entre o profissional de saúde – doente, deve certificar-se que o 

enquadramento medicamento – doente é o melhor aplicável para a situação em causa. 

[2] 

 

Estão sujeitos a receita médica os medicamentos que preencham uma das seguintes 

condições: [2] 
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a) 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;  
 

b) 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;  

 
c) Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas se já indispensável aprofundar;  
 

d) Destinem-se a ser administrados por via parentérica 
 

Assim um medicamento só pode ser dispensado mediante apresentação de uma 

prescrição médica, seguindo as regras estipuladas pelo Ministério da Saúde. 

 
A maioria dos MSRM é comparticipada pelo Serviço Nacional de Saúde ou 

Subsistema deste. 

Conforme o Estatuto do Medicamento, existem três tipos de receitas médicas: 

 
1) Receita Médica Renovável (anexo III): São passíveis de receita renovável 

os medicamentos sujeitos a receita médica que se destinem a 
determinadas doenças ou a tratamentos prolongados e possam, no 
respeito pela segurança da sua utilização, ser adquiridos mais de uma vez, 
sem necessidade de nova prescrição médica. 
 

 
2) Receita Médica Especial: estão sujeitos a este tipo de receita médica os 

medicamentos que preencham uma das seguintes condições: 
 
a) Contenham, em dose sujeita a receita médica, uma substância 

classificada como estupefaciente ou psicotrópico; 
 

b) Possam, em caso de utilização anormal, dar origem a riscos 
importantes de abuso medicamentoso, criar toxicodependência ou ser 
utilizados para fins ilegais; 

c) Contenham uma substância que, pela sua novidade ou propriedades, 
se considere, por precaução, dever ser incluída nas situações previstas 
na alínea anterior. 
 
 

3) Receita Médicas Restritas: destinam-se a medicamentos cuja utilização é 
reservada a certos meios especializados, por preencherem uma das 
seguintes condições: 
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a) Destinarem-se a uso exclusivo hospitalar, devido às suas 
características farmacológicas, à sua novidade, ou por razões de saúde 
pública; 
 

b) Destinarem-se a patologias cujo diagnóstico seja efetuado apenas em 
meio hospitalar ou estabelecimentos diferenciados com meios de 
diagnóstico adequados, ainda que a sua administração e o 
acompanhamento dos pacientes possam realizar-se fora desses meios; 
 

c) Destinarem-se a pacientes em tratamento ambulatório, mas a sua 
utilização ser suscetível de causar efeitos adversos muito graves, 
requerendo a prescrição de uma receita médica, e uma vigilância 
especial durante o período de tratamento. 

 
 

Os requisitos que uma receita deve apresentar: [11] 

 
� Local de prescrição e respetivo código; 

 
� Identificação do médico (incluindo código) e especialidade médica; 

 
� Nome/Nº de utente/Entidade responsável; 

 
� Indicação do regime especial de comparticipação (quando aplicável); 

 
� Designação do princípio ativo (prescrição por DCI), dosagem, forma 

farmacêutica, dimensão da embalagem e respetivas unidades; 
 

� Data de prescrição é fundamental que esteja correta, sendo que as 
receitas não renováveis são válidas por 30 dias consecutivos a contar 
da data de prescrição e as receitas renováveis são válidas por um 
prazo de 6 meses (compostas por três vias); 
 

� Assinatura do médico; 
 

Cada receita só pode conter até quatro medicamentos (diferentes ou não), onde o 

número máximo de embalagens por cada produto são duas unidades, exceto os 

medicamentos de embalagem unitária.  

 
É regra na Farmácia Central Valbom, no ato farmacêutico, de comparar o código da 

embalagem do medicamento com o código da receita médica e abordar sempre o 

utente com o intuito de esclarecer alguma dúvida que possa existir. 

Após este procedimento é impresso no verso da receita o respetivo documento para 

faturação, onde tem de constar a identificação da Farmácia (Nome, Direção Técnica, 
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Nº de contribuinte, Nº da receita, Lote, Série, Organismo comparticipante, data, 

Número de Venda e código do operador. Em baixo tem que ficar registado o nome do 

medicamento, dosagem, número de comprimidos, PVP, preço de referência e 

respetiva comparticipação – (Anexo IV). 

No final carimba-se, rubrica-se e data-se, sem esquecer que o utente tem de assinar 

no local previamente indicado. 

 
 

10.2) Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

(MNSRM) 
 

Segundo o artigo 115º do DL nº 176/2006 de 30 de Agosto, os medicamentos não 

sujeitos a receita médica são todos aqueles que não preenchem qualquer das 

condições previstas no artigo 114º não estão sujeitos a receita médica. [2] 

Os medicamentos não sujeitos a receita médica não são comparticipados, salvo nos 

casos previstos na legislação que define o regime de comparticipação do Estado no 

preço dos medicamentos. 

Em suma, estes medicamentos não têm comparticipação pelo Sistema Nacional de 

Saúde, nem por nenhum subgrupo, exceto nos casos previstos pela Legislação. 

 

Gostaria de realçar que tantos os medicamentos sujeitos a receita médica como os 

não sujeitos a receita médica obedecem aos mesmos critérios rigorosos de qualidade, 

segurança e eficácia. Uma das principais diferenças entre eles tem a ver com a 

possibilidade de os medicamentos não sujeitos a receita médica poderem ser 

publicitados junto do grande público [3]. 

Assim o farmacêutico possui um papel vital na orientação do doente sempre com o 

objetivo de promover a sua saúde e o seu bem-estar. O aconselhamento farmacêutico 

é de vital importância, assim é necessário informar o doente que os medicamentos 

não sujeitos a receita médica não devem ser utilizados por um período superior a sete 

dias. [4] 

 

11) Automedicação 
 

A automedicação é uma realidade cada vez mais comum no nosso país. Tal facto 

deve-se à dificuldade e demora de ter uma consulta médica, onde o individuo recorre à 

ingestão de um medicamento sem aconselhamento de um profissional de saúde, 

podendo não ser benéfico para a sua saúde. Há uma certa influência do marketing 
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farmacêutico, de situações em que conhecidos já tomaram aquele medicamento e 

surtiu o efeito desejado, esquecendo-se que cada caso é um caso. Em certa medida a 

informação acessível através das novas tecnologias vem estimular a prática da 

automedicação. 

 
O farmacêutico tem um papel relevante, uma vez que este é o profissional de saúde 

mais acessível que pode aconselhar o doente. 

 

Em conclusão gostaria de afirmar que a Farmácia é onde o doente procura em 

primeiro lugar uma opinião qualificada, assim sendo é imprescindível para o 

farmacêutico ter conhecimentos profundos e seguros sobre o mundo dos 

medicamentos. 

Com esta vivência neste estágio pude constatar estas situações in loco - a 

problemática da automedicação e alertou-me ainda mais para a importância da 

transmissão de informação segura, concreta, com bases científicas que o farmacêutico 

tem de disponibilizar, fazendo a diferença entre o rigor farmacêutico e a banalização 

da medicação que traz prejuízo para a saúde do utente. 

 

Houve situações em que o utente já sabia o que pretendia tomar, nomeadamente em 

estados gripais, dores articulares/musculares, em casos de obstipação, embora tenha 

sempre tentado inteirar-me da situação clínica para melhor informar o utente. 

 
 

12) Aconselhamento e Dispensa de Outros 

Produtos de Saúde Existentes na Farmácia Central 

de Valbom 
   

12.1) Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 
 

Um produto cosmético e de higiene corporal (PCHC) é qualquer substância ou 

preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do 

corpo humano designadamente epiderme, sistema piloso e capilar, unhas, lábios e 

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

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

manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais. [4] 
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O Decreto-Lei nº 63/2012, de 15 de Março assegura e incute a responsabilidade pelo 

INFARMED na supervisão desta área, onde se tem sempre em conta a qualidade e a 

segurança para o individuo que adquire um produto desta natureza. [5] 

 

É sabido que a venda da maioria destes produtos está dependente de fatores 

externos, tais como a economia, sazonalidade e da intervenção publicitária. Na 

Farmácia Central de Valbom a maior parte dos utentes não tem grande interesse 

nesta área, na medida em que são produtos caros e que não resolvem o problema 

major dos utentes (população envelhecida e com patologias crónicas). 

No entanto a Farmácia Central de Valbom tem a preocupação de manter renovada 

esta área de saúde, estimulando o cuidado pessoal do utente. 

 
 

13) Dispositivos Médicos 
 

Os dispositivos médicos são abrangidos por uma regulamentação específica – 

Decreto-Lei nº 145/2009, de 17 de Junho. Segundo o respetivo Decreto, um 

dispositivo médico é qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material 

ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, incluindo o software destinado 

pelo seu fabricante a ser utilizado especificamente para fins de diagnóstico ou 

terapêuticos e que seja necessário para o bom funcionamento do 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: [6] 

 
- 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 
 

A Farmácia Central de Valbom possui neste campo à disposição da comunidade 

sacos coletores de urina, canadianas, equipamentos de avaliação da glicémia, 

emplastros medicamentosos, preservativos, testes de gravidez, tampões para ouvidos, 
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pensos, seringas, fraldas, cuecas para incontinência, escovilhão dentário e escovas 

dentárias, sendo estes dispositivos bastante úteis à comunidade de Valbom. 

 
 

14) Produtos Dietéticos e Alimentação Especial 
 

A Farmácia Central de Valbom disponibiliza vários produtos dietéticos aos utentes da 

farmácia com o intuito de suprimir/completar o regime alimentar de cada individuo 

específico. 

O farmacêutico possui conhecimentos nesta área e é uma peça fundamental no 

aconselhamento ao utente para o correto uso destes mesmos produtos. 

 

No Decreto-Lei nº 136/2003 de 28 de Junho descreve que “um regime alimentar 

adequado e variado, em circunstâncias normais, fornece a um ser humano todas as 

substâncias, nutrientes necessários nas quantidades estabelecidas e recomendadas 

por dados científicos ao seu bom desenvolvimento e à sua manutenção num bom 

estado de saúde.” [7] 

 

Embora face a um estilo de vida cada vez mais stressante, a situação acima referida 

não está a ser assegurada em relação a todos os nutrientes, nem a todos os grupos 

populacionais. 

Durante o meu estágio dispensei produtos dietéticos da marca BioActivo®. Apliquei na 

prática o saber adquirido na Faculdade sobre este tipo de produtos e alertando sempre 

o utente que tais produtos não substituem uma alimentação equilibrada, bem como 

não substituem um comportamento saudável no quotidiano. 

 

No âmbito da Alimentação Especial – alimentação que se adequa a um grupo 

particular de indivíduos com um intuito nutricional estabelecido, o Decreto-Lei nº 

74/2010, artigo 2º, que regula esta área e relata: “consideram-se géneros alimentícios 

destinados a uma alimentação especial os géneros alimentícios que, devido à sua 

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

dos alimentos de consumo corrente, são adequados ao objetivo nutricional pretendido 

e comercializados com a indicação de que correspondem a esse mesmo objetivo”. [8] 

A alimentação especial corresponde às necessidades nutricionais especiais das 

seguintes categorias de pessoas: 
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a) Pessoas cujo processo de assimilação ou cujo metabolismo se encontrem 
perturbados; 
 

b) Pessoas que se encontram em condições fisiológicas especiais e que, por 
esse facto, podem retirar benefícios especiais de uma ingestão controlada 
de determinadas substâncias contidas nos alimentos; 
 

c) Lactentes ou crianças de pouca idade em bom estado de saúde. 
 

 
A Farmácia Central de Valbom responde às necessidades da comunidade, na medida 

em que apresenta vários produtos, tais como preparados para lactantes, leites de 

transição e alimentos específicos para bebés, alimentos hiperproteicos com fins 

específicos. 

 
 

15) Produtos Fitoterapêuticos 
 

Estes produtos são obtidos exclusivamente por matérias-primas vegetais, com o intuito 

de interagir com os meios biológicos, tendo como resultado a prevenção, redução ou 

mesmo a supressão do sintoma/sinal de mal-estar biológico. 

O farmacêutico deve alertar o utente que estes produtos têm regras de toma, uma vez 

que o seu excesso pode trazer possíveis intoxicações. 

Na Farmácia Central de Valbom há produtos à base de plantas medicinais, tais como 

chás, infusões, comprimidos e cápsulas destinadas a: 

 
 Hipercolesterolemial; 
 Hipertensão; 
 Emagrecimento; 
 Obstipação; 
 Ansiedade. 
 
 

16) Produtos de Uso Veterinário 
 

Na Farmácia Central de Valbom os stocks dos produtos para uso veterinário estão 

limitados, na medida em que as vendas são esporádicas. Durante o meu estágio 

dispensámos alguns produtos antiparasitários e anticoncecionais para animais. 

Todos os produtos destinados a este fim estão no armazém, num local próprio 

separadamente dos medicamentos de uso humano. 
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17) Medicamentos Manipulados 
 

Um medicamento manipulado é qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

dispensado sob a responsabilidade do farmacêutico. 

A regulação estatal define que as condições exigidas aos fornecedores de matérias-

primas para a prescrição e preparação de medicamentos manipuláveis, tem que ser 

cumpridas segundo a Deliberação nº 1497/2004, de 7 de Dezembro. [9] 

 

Na Farmácia Central de Valbom é raro o utente requerer um manipulado, não se 

justificando assim a aquisição de matérias-primas, uma vez que são dispendiosas e 

quando adquiridas tem de ser em grande quantidade, logo é um grande investimento 

que não tinha retorno viável a curto ou médio prazo, colocando concomitantemente em 

causa o prazo de validade das matérias-primas. 

 
 

18) Vendas Suspensas e Vendas a Crédito 
 

Este tipo de vendas, são realizadas na Farmácia Central de Valbom nas seguintes 

situações: 

 
 

� Quando não há na farmácia o produto farmacêutico pretendido ou 

quando o utente deseja determinado medicamento e não tem na sua 

posse receita médica, (somente para utentes com ficha na farmácia e a 

sua situação clínica é já conhecida pela equipa de saúde da Farmácia 

Central de Valbom), onde o utente se compromete a entregar a 

respetiva receita na farmácia. (Venda Suspensa – Anexo V) 

  
Respeitante a vendas a crédito, são uma realidade na Farmácia Central de Valbom, 

devendo-se tal facto à situação económica do nosso país. Para ser realizado um 

crédito, a pessoa tem que ter previamente uma ficha de utente, onde constam todos 

os dados acerca dessa mesma pessoa. Estas fichas são guardadas numa gaveta 

própria com as respetivas faturas dos doentes. 
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19) Serviços de Saúde na Farmácia Central de 

Valbom 
 

A Farmácia Central de Valbom disponibiliza a determinação dos níveis de colesterol, 

avalia a tensão arterial, peso, altura e glicémia, para além de dispensar testes de 

gravidez. 

Durante o estágio pude avaliar aos utentes a glicémia e o colesterol que eram 

realizadas na zona de atendimento personalizado. 

Referente à avaliação da tensão arterial, o utente tinha opção de escolha, uma vez 

que para além de existir um aparelho de avaliação da pressão arterial, também existia 

na zona de atendimento ao público um aparelho que avaliava o peso, altura e tensão 

arterial.  

 

Constatei que a Farmácia Central de Valbom dá primazia à componente humana, 

onde é valorizado o contacto humano, sempre com o intuito de promover a saúde e o 

bem-estar do utente. Em anexo (VI) constam os cartões personalizados de registo da 

tensão arterial destinados a cada utente. 

 
 

20) Prescrições e Sistema de Comparticipação 
 

No estágio realizado tomei conhecimento da existência de várias entidades que 

comparticipam os medicamentos, nomeadamente o SNS (Sistema Nacional de 

Saúde), ADSE, SAD/PSP, SãVIDA, SAD/GNR, Medis, entre outras. 

Ao longo do estágio houve uma alteração no modelo de comparticipação, uma vez que 

os utentes beneficiários da ADSE,SAD/PSP, SAD/GNR, SAMS passaram a não 

usufruir do benefício e transitaram para o regime geral. 

Houve também alteração ao nível da estrutura das receitas médicas, onde pude 

interpretar o novo modelo de receituário. 

 

Existem grupos especiais da população que são abrangidos por uma comparticipação 

especial que é regulamentado por um despacho ou por uma portaria. Tomemos como 

exemplo: 

 
• Despacho 12459/2010: Alzheimer (apenas por médicos Neurologistas 

ou de Psiquiatria) 

16 



Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 2013 

 

 
 

• Despacho 1234/07: Doença Inflamatória Intestinal (apenas por 
médicos de Gastrenterologia, Medicina Interna, Cirurgia Geral ou 
Pediatria) 

• Despacho 14123/09: Artrite 

• Despacho 10280/08: Dor Crónica 
• Despacho 10279/08: Dor Oncológica 

• Despacho 10910/09: Infertilidade 
• Lei 6/2010: Psoríase 
• Despacho 11387-A/2003: Lúpus, Hemofilia e Hemoglobinopatias 

• Despacho 4521/2001: Paramiloidose 
 
 

21) Medicamentos Genéricos 
 

Um medicamento genérico é um medicamento com a mesma substância ativa, forma 

farmacêutica e dosagem e com a mesma indicação terapêutica que o medicamento 

original, de marca, que serviu de referência. [10] 

Segundo o Decreto-Lei 176/2006, de 30 de Agosto, a AIM (Autorização para a 

Introdução no Mercado) de medicamentos genéricos está sujeita às mesmas 

disposições legais dos outros medicamentos. [2] 

É obrigatório que os medicamentos genéricos sejam identificados pela Denominação 

Comum Internacional das substâncias ativas, que possuem o nome titular de AIM, da 

dosagem, da forma farmacêutica e da sigla MG no exterior da embalagem. 

 

Neste estágio tive a oportunidade de constatar a imensidão de medicamentos 

genéricos existentes no mercado. Perante uma grande oferta e um largo leque de 

preços, pensei que os utentes/doentes estivessem mais predispostos à adesão, mas 

observei que em alguns casos há uma certa relutância em adquirir o medicamento 

genérico, embora seja mais barato, não transmite a mesma segurança que o de 

marca. 

Nos casos em que o doente já fazia uma medicação com genéricos, não mostrava 

abertura para mudar para outro genérico, quando o medicamento pretendido se 

encontrava esgotado, mesmo quando informado de que era realmente igual ao 

anterior, sendo o princípio ativo o mesmo, o doente mostrava na maior parte das 

vezes uma indisponibilidade para adquirir o existente na farmácia. 
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22) Processamento do Receituário e Faturação 
 

Durante todo o meu estágio tive a oportunidade de conferir receitas, de emitir lotes 

após completar as trinta receitas do mesmo organismo comparticipativo. 

É de extrema importância conferir cada lote, pois assim evita-se que haja possíveis 

devoluções de cada organismo. 

No final de cada mês, concretamente no último dia são emitidos os lotes de cada 

organismo já previamente conferidos. Nessa impressão tem de constar o nome e 

código da Farmácia, mês e ano da respetiva fatura, número de lotes, entidade que 

comparticipa, quantidade de receitas, importância total do lote correspondente em 

PVP, importância total do lote pago pelos utentes e pelo Estado.  

Quando se realiza o fecho da faturação é impressa uma fatura em triplicado, sendo o 

original, uma cópia e uma relação resumo dos lotes de cada organismo que são 

enviados juntamente com as receitas para o Centro de Conferência de Faturas da 

Maia. 

 

Respeitante aos demais organismos ( ex: SãVida) os respetivos documentos são 

enviados para a ANF (Associação Nacional de Farmácias). 

 
 

23) Conclusão 
 

Este estágio de seis meses na Farmácia Central de Valbom foi bastante gratificante, 

tanto a nível pessoal como profissional. Contactei com uma realidade que não tinha 

conhecimento, ganhei novas competências e conhecimentos, entendi a importância de 

uma relação estreita entre profissional de saúde – utente/doente e pude compreender 

melhor o papel vital que o farmacêutico tem na dissipação de dúvidas e na confiança 

que este pode transmitir ao utente. 

 

Quero aqui expressar um muito obrigado à Farmácia Central de Valbom, pela 

simpatia, abertura, e sobretudo pela magnífica vontade de ensinar aos estagiários 

como tudo se processa numa farmácia comunitária. 

 

A minha gratidão a toda a Equipa de Saúde da Farmácia Central de Valbom. 
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Anexos 

 

Anexo I – Nota de Devolução 
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Anexo II – Fatura de um Fornecedor 
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Anexo III – Receita Médica 
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Anexo IV – Verso da Receita 
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Anexo V – Fatura Simplificada 
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Anexo VI – Cartões personalizados da Farmácia de 

Valbom 
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