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1. Introdução 

 

Segundo o plano de estudos do curso de Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, no segundo semestre do último ano (5º ano) os alunos devem realizar a unidade 

curricular Estágio. É obrigatório que o estágio no âmbito da Farmácia Comunitária (FC) seja 

realizado no mínimo por um período de três meses. Este estágio em FC é essencial para os 

estudantes, futuros farmacêuticos, pois é o primeiro contacto que estes têm com a realidade do 

mundo do trabalho de um farmacêutico, que se rege pelo código ético e deontológico dos 

farmacêuticos [1]. Permite-nos ter uma melhor percepção do que é ser farmacêutico em FC, e 

dos desafios que nos são impostos diariamente. Esta percepção que se inicialmente, por um 

lado, pode não estar 100% em paralelo com as que eram as nossas expectativas, enquanto 

estudantes, por outro lado, as expectativas são superadas quando é percebido o quão 

importante é o papel de um farmacêutico na sociedade. Profissional que tem a seu cargo a 

responsabilidade de actuar quer na promoção da saúde e bem-estar, prevenção e tratamento de 

estados patológicos, assim como a obrigação de aconselhar sempre da melhor forma possível 

os seus utentes de forma a possibilitar-lhes uma melhor qualidade de vida.  

Com este estágio em FC o estagiário tem assim a possibilidade de colocar em prática 

todos os conhecimentos adquiridos enquanto estudante ao longo de cinco anos, pois 

contactando diariamente com os utentes pode tomar parte activa tanto na dispensa de 

medicamentos, como no aconselhamento farmacêutico. 

Este relatório é elaborado com o objectivo de descrever toda a aprendizagem adquirida 

enquanto estagiária da Farmácia de Santa Catarina, assim como de todas as áreas da vertente 

farmacêutica com que tive contacto durante os seis meses de estágio. 

2. Organização do espaço físico e funcional da farmácia  

2.1 Localização e horário de funcionamento 

A Farmácia de Santa Catarina (FSC) está localizada numa das ruas mais comerciais da 

cidade do Porto, na rua de Santa Catarina nº141, freguesia de Santo Ildefonso. O horário de 

funcionamento permite uma disponibilidade contínua ao longo do dia para com os seus utentes, 

das 9 horas às 20 horas, de segunda a sábado, cumprindo um período de funcionamento 

superior a 50horas semanais, tal como é exigido por lei. [2] Este é o horário praticado todos os 

dias ao longo de todo o ano, exceptuando-se os dias feriados, em que a farmácia está aberta 
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das 10 horas às 19 horas. Além do horário normal de funcionamento, a FSC também realiza 

turnos em serviço permanente, estando nesses dias ininterruptamente aberta das 9 horas até às 

20 horas do dia seguinte. O atendimento nocturno é efectuado através do postigo que se 

encontra junto à porta principal da FSC. 

2.2 Perfil dos utentes 

A FSC acolhe muitos utentes ao longo do dia, o que se deve ao facto da sua localização 

ser numa das artérias mais comerciais da baixa do Porto. Nesta rua encontram-se concentrados 

uma grande parte dos comerciais da cidade do porto, pois é uma rua turística, vedada ao trânsito 

automóvel e receptível apenas para peões encontrando-se nas proximidades muitos pontos 

turísticos, características estas que influenciam o perfil dos utentes que frequentam a FSC. A 

população que frequenta a FSC é muito heterogénea, de diferentes níveis socioeconómicos e 

faixas etárias. Recebe quer utentes de longa data, que frequentam a FSC diária ou 

semanalmente, como os comerciais que trabalham nas proximidades, assim como também 

população esporádica, como é o caso dos turistas de variadíssimos países, em que entre os 

mais comuns encontram-se, Espanhóis, Ingleses e Franceses, exigindo alguns conhecimentos 

nestas línguas para proporcionar o melhor atendimento possível a estes utentes.  

2.3 Espaço físico exterior 

A FSC encontra-se num edifício antigo característico da zona histórica do Porto, 

distribuído por quatro pisos. A identificação da farmácia e do director técnico encontra-se na 

porta da Farmácia. O acesso à FSC faz-se por uma porta de vidro, sendo este o único ponto de 

acesso à farmácia, e onde também se encontra afixado o horário de funcionamento da farmácia. 

A FSC possui duas montras, uma de cada lado da porta de entrada da farmácia, nas quais são 

continuamente expostos produtos vendidos na farmácia e decoradas com acessórios variados, 

dependendo da época do ano. Estas contemplam na maior parte das vezes, medicamentos não 

sujeitos a receita médica (MNSRM) novos no mercado ou na farmácia (produtos cosméticos e 

dermofarmacêuticos, suplementos vitamínicos, estimulantes cerebrais, fitoterápicos, entre 

outros), com o intuito de informar os utentes dos produtos inovadores que a farmácia tem à sua 

disposição. Nos dias em que a FSC se encontra em serviço permanente as montras da farmácia 

encontram-se iluminadas durante toda a noite, assim como a designação da farmácia e a cruz 

verde. 

2.4 Espaço físico interior 

Condições físicas interiores apropriadas são essenciais para o bom funcionamento da 

farmácia, e devem permitir uma boa segurança, conservação e preparação dos medicamentos, 
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acessibilidade, comodidade e a privacidade que os utentes merecem, sendo estas estipuladas 

por lei.[3]  Para promover maior comodidade e bem-estar ao utente a FSC tem a preocupação de 

ter sempre um interior bem decorado aliado a uma boa iluminação. Segundo exigido por lei, a 

FSC é composta pelas seguintes divisões [4]: Zona de atendimento ao público; Armazém; 

Laboratório; Instalações sanitárias; 

2.4.1 Zona de atendimento ao público (ZAP) 

O utente ao entrar a porta da FSC depara-se de imediato com a zona de atendimento ao 

público, que se encontra no rés-do-chão. É aqui que toda a interacção do farmacêutico com os 

utentes acontece. Os utentes têm à sua disposição nesta zona, os profissionais especializados 

na dispensa de medicamentos e no aconselhamento farmacêutico. A ZAP é composta pela zona 

dos utentes  (onde o utente espera para ser atendido) e pela zona onde se encontram os 

profissionais de saúde, sendo estas separadas uma da outra por um quatro balcões unidos, 

cada um munido por um computador com ligação à internet e ao Sifarma 2000®, um leitor óptico 

de código de barras e uma impressora de talões. Na zona de espera, os utentes têm ao seu 

dispor diversos expositores, que são renovados continuamente, assim como diversas estantes, 

contendo produtos variados, na sua maioria produtos de cosmética e dermofarmacêuticos. Estes 

são repostos continuamente de forma a estarem sempre em sintonia com aquilo que o utente 

procura. Por exemplo, no verão encontram-se em grande quantidade os protectores solares, 

pós-solares e autobronzeadores. Existem também armários compostos pelos mais variadíssimos 

produtos, desde cremes hidratantes, produtos de higiene corporal, a bandas de cera depilatória. 

Atrás do balcão também se encontram estantes com diversos produtos que variam consoante a 

sazonalidade, expondo-se nessas estantes aqueles produtos que são mais procurados, pois 

com essa localização consegue-se uma melhor atenção e visualização dos utentes, assim como 

permite proporcionar um ganho de tempo na aquisição do produto, evitando um tempo de espera 

muito prolongado pelo utente, e aumentando o tempo de contato entre o farmacêutico e o utente, 

para que o farmacêutico possa prestar o devido aconselhamento farmacêutico. Por exemplo, no 

Inverno encontram-se tanto pastilhas para a garganta, como produtos com Vitamina C, como 

estimulantes cerebrais, devido ao facto de nos encontrarmos em período escolar. Na zona ZAP 

existem armários com gavetas deslizantes, onde são guardados todos os medicamentos em 

forma de comprimidos, cápsulas, pastilhas, soluções orais, colírios oculares, supositórios, 

xaropes e sistemas transdérmicos. Estes são todos ordenados por ordem alfabética por nome de 

marca, de dosagem, quantidade e por forma (por exemplo, o mesmo fármaco em comprimidos 

revestido por película, ou em comprimidos orodispersíveis são armazenados em espaços 

diferentes na gaveta). A maioria dos MNRSM estão arrumados em gavetas por baixo do balcão 

e nas estantes atrás do balcão, tendo de estar estes sempre em zonas não acessíveis ao utente. 
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Os medicamentos genéricos de laboratórios menos procurados são arrumados nas gavetas 

deslizantes, os que excedem muito ou que são mais procurados pelo utente, são arrumados 

numa estante ao pé do gabinete de atendimento personalizado. 

2.4.2 Gabinete de atendimento personalizado (GAP) 

No mesmo patamar, na zona ZAP o utente tem também ao seu dispor um gabinete de 

atendimento personalizado, com as condições apropriadas e material necessário para a 

execução de diversas actividades destinadas ao acto farmacêutico, como a medição de 

parâmetros bioquímicos e fisiológicos, assim como para a administração de injectáveis e de 

vacinas não incluídas no plano nacional de vacinação. Neste gabinete encontra-se uma mesa, 

um aparelho para medir a tensão, um armário com algum material de primeiros socorros, com os 

aparelhos da glicémia e colesterol, um contentor de rejeição de resíduos biológicos e um 

pequeno lavatório.  

2.4.3 Armazém 

Na FSC o armazém está localizado no 1ºandar, tendo-se que subir as escadas para 

conseguir aceder ao mesmo. É um local em que é permitido apenas o acesso aos funcionários e 

aos estafetas que transportam as encomendas até à farmácia e que as depositam directamente 

no armazém. Este é constituído por um balcão, munido com um computador com acesso à 

internet e ao SI, um dispositivo de leitura de código de barras, assim como também uma 

impressora multifunções e uma impressora de etiquetas. Em cima deste e com a mesma 

extensão em comprimento encontra-se um armário, onde é guardado todo o material de 

escritório. Aqui estão instaladas todas as condições para realizar a recepção de encomendas. 

Ao lado deste balcão existe uma estante com diversas capas, cada uma com a respectiva 

indicação acerca dos documentos que contêm no interior (facturas originais; notas de crédito; 

entre outros). É aqui no armazém onde é feita a recepção de todas as encomendas que entram 

na farmácia.   

No interior do armazém, estão instaladas diversas estantes, onde estão armazenados 

todos os medicamentos e produtos excedentes do rés-do-chão da farmácia (ZAP), estando bem 

identificados e ordenados por ordem alfabética do nome comercial.  

Os psicotrópicos são sempre armazenados em local próprio, separados dos outros 

medicamentos, assim como os produtos do frio que são armazenados no frigorifico.  Os 

medicamentos veterinários (MUV), como nunca estão em muita quantidade na farmácia são 

sempre arrumados na ZAP, em prateleiras não acessíveis ao utente e destinadas apenas a 

MUV. 
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O armazém está munido de um termohigrómetro para controlar a temperatura e 

humidade sendo esta verificada e anotada diariamente. 

2.4.4 Laboratório 

Todos os medicamentos manipulados e preparações extemporâneas são preparados no 

laboratório, sendo também o local e onde se armazenam todas as matérias-primas e os 

manipulados em stock. 

No laboratório da FSC existem três gabinetes, munidos de uma bancada de trabalho lisa 

e facilmente lavável, encontrando-se as matérias-primas e o principal material de laboratório 

armazenados em estantes num pequeno armazém ao lado. O laboratório também está munido 

com um termohigrómetro, assim como renovação do ar e pressão positiva de modo a evitar a 

contaminação cruzada. 

As matérias-primas estão todas ordenadas por ordem alfabética. Nesta sala encontram-

se também diversos dossiers destinados a arquivar toda a legislação acerca de MM, as fichas de 

preparação dos MM, registos de movimento das MP e respectivos boletins de análise, e, ainda 

livros para consulta (“Farmacopeia Portuguesa IX” e “Formulário Galénico Português”). No 

laboratório existe também um lavatório de água corrente e um banho-maria. Como descrito 

anteriormente, o laboratório da FSC está equipado com os requisitos mínimos necessários 

legislados na Deliberação nº1500/2004, de 7 de Dezembro [5]. 

2.4.5 Instalações sanitárias 

A FSC dispõe de duas casas de banho, uma que está no piso -1, que tanto é frequentada 

pelos funcionários da farmácia, como pode ser frequentada por algum utente que peça para 

utilizar uma instalação sanitária da farmácia e a outra que se encontra junto ao armazém a qual 

é acedida apenas pelos funcionários da farmácia. 

2.4.6 Outras divisões 

No 1º andar, a FSC dispõe de um gabinete do director técnico que constitui um espaço 

onde se trata de vários aspectos relativos à gestão da farmácia. Ao lado encontra-se outra 

divisão que contém algumas estantes que contêm toda a biblioteca da FSC. No 2º piso 

encontram-se duas áreas divididas, em que numa encontra-se todo o material referente a 

expositores, cartazes e algum material de oferta para os utentes. Na outra área encontram-se 

caixotes com algum material técnico da farmácia, como arquivo morto e museu. 
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2.5 Biblioteca e fontes de informação 

Como referido anteriormente, no 1º andar a FSC possui uma vasta biblioteca. Aqui toda a 

equipa técnica tem à sua disposição informação de consulta obrigatória no momento da 

dispensa de medicamentos, segundo as BPF, como o Prontuário Terapêutico (PT) e o Resumo 

das Caraterísticas dos Medicamentos (RCM). Dispõe também de algumas publicações de título 

obrigatório como a Farmacopeia Portuguesa IX, Formulário Galénico Português, Índice Nacional 

Terapêutico, entre outros [3][4]. 

2.6 Recursos humanos 

Segundo o Decreto-lei n.º 171/2012, de 1 de Agosto a legislação[6] as farmácias devem 

dispor de pelo menos um director técnico e de outro farmacêutico, sendo que estes podem ser 

auxiliados por técnicos de farmácia ou por outros trabalhadores devidamente habilitados. A 

equipa de trabalho da FSC é composta por seis colaboradores, três farmacêuticos e três 

técnicos de farmácia.   

 O meu primeiro dia de estágio iniciou-se com apresentação de toda a farmácia, ou 

seja de todos os espaços descritos anteriormente, assim como uma apresentação a todos 

os colaboradores que trabalham na FSC.  

3. Gestão de Stocks 

Uma boa gestão do stock de uma farmácia é primordial para manter saudável a situação 

económica da mesma. Pois, se por um lado um stock elevado é não aconselhado, visto que a 

procura pode não satisfazer a oferta, ficando produtos demasiado tempo em armazém, 

ocorrendo no risco de ultrapassarem o prazo de validade e acarretando maiores despesas de 

armazenamento. Um stock muito reduzido, pelo contrário, poderá não satisfazer a procura. 

Como tal, é saudável que haja um equilíbrio entre os produtos encomendados e os consumidos, 

o qual pode ser programado com recurso ao Sifarma 2000®. Isto porque, na ficha de cada 

produto existente na farmácia é possível estabelecer um stock máximo e mínimo para esse 

mesmo produto. A rutura de stock é uma situação que deve e pode ser evitada se for verificado 

com periodicidade se os produtos que estão a ser encomendados estão a satisfazer a procura. 

No entanto, esta rutura é por vezes inevitável, estando na sua consequência o facto de o produto 

não estar disponível nos armazenistas ou no laboratório. 

3.1 Fornecedores  

A encomenda dos medicamentos ou produtos farmacêuticos que existem no mercado 

pela farmácia pode ser feita aos distribuidores grossistas/armazenistas ou directamente aos 
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laboratórios ou representantes das marcas. A escolha do fornecedor é um parâmetro importante 

na gestão da farmácia. O melhor fornecedor será aquele que oferece melhores condições 

financeiras, garantindo também boas bonificações, maior rapidez de entrega dos produtos, 

assim como as exigências em caso de necessidade de devolução do medicamento, de modo a 

evitar problemas de ruturas de stocks e insatisfação dos utentes. Os principais distribuidores 

grossistas da FSC são a Alliance Healthcare, Cooprofar, Cofanor e a OCP. 

3.2 Normas legais de aquisição de produtos 

A compra directa de medicamentos ou produtos farmacêuticos ao laboratório tem 

normalmente, custo menor para a farmácia, isto se esta for em grande quantidade, pois 

possibilita melhores condições de pagamento, descontos ou bonificações. No entanto, estas 

encomendas em grosso, acarretam uma boa reflexão do custo/benefício, tendo de se ter em 

atenção o prazo de validade e a procura dos produtos em causa, e ao facto destas levarem mais 

tempo a ser entregues na farmácia. Por esta razão, as encomendas diárias não são feitas 

directamente aos laboratórios, mas sim aos distribuidores grossistas. 

3.3 Realização, conferência e recepção de encomendas 

Estes são os três passos essenciais, realizados diariamente nas farmácias, para que os 

profissionais que se encontram a dispensar os medicamentos, possam tê-los ao seu dispor para 

fornecê-los aos seus utentes.  

3.3.1 Realização 

Existem diversos meios de realizar as encomendas, estas são: por modem, por telefone 

ou através de um software disponível que permite encomendas instantâneas via web. A forma 

de realizar a encomenda está dependente do fornecedor a quem vamos fazer a encomenda, por 

exemplo, as encomendas para os distribuidores grossistas são normalmente realizadas via 

electrónica, através de uma aplicação existente no Sifarma 2000®.Assim é permitido 

electronicamente e automaticamente a selecção dos produtos que se encontram no ponto de 

encomenda, ou seja, aqueles que possuem stock inferior ao mínimo estabelecido, apresentando 

uma proposta de encomenda tendo em consideração o respectivo stock máximo e o fornecedor 

preferencial. Nessa aplicação constam os produtos com ficha criada na farmácia ou que têm 

Código Nacional de Produto (CNP). Por outro lado, as encomendas realizadas directamente aos 

laboratórios são feitas na maioria das vezes directamente ao delegado comercial, podendo no 

entanto, ser feitas também, via fax, correio electrónico ou telefone.  
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Ao longo do dia são realizadas encomendas instantâneas, quando há necessidade de ter 

urgentemente esse produto na farmácia. Estas são realizadas através do software de 

determinado fornecedor ou através de chamada telefónica. 

Há então ao fim do dia, uma encomenda proposta, feita electrónica e automaticamente 

pelo Sifarma 2000®
. Essa proposta de encomenda é analisada por um farmacêutico ou técnico, 

cabendo a ele a decisão de eliminar ou adicionar alguns produtos, ou ainda alterar o fornecedor, 

e consecutivamente proceder à confirmação da mesma a qual irá ser submetida via modem. Na 

FSC são feitas duas a três encomendas diárias via electrónica, normalmente na hora do almoço 

e ao fim do dia. 

Outro factor que leva às encomendas em grosso são as campanhas dos armazenistas, 

os quais informam as farmácias acerca das bonificações disponíveis ou outro tipo de descontos 

que estejam a praticar, sendo por vezes mais vantajoso, dependendo do medicamento ou 

produto em causa, comprá-lo em maior quantidade para poder usufruir dos descontos ou 

bonificações em prática.  

 

3.3.2 Conferência e recepção 

No caso dos distribuidores grossistas, as encomendas são entregues acondicionadas em 

contentores resistentes, tendo estes cor característica de cada fornecedor, no caso dos 

restantes fornecedores estas são entregues em caixotes. Estes vêm sempre bem identificados 

com o nome da farmácia e um código identificativo da encomenda. Quem recebe a encomenda 

é responsável por verificar se a quantidade e o destinatário estão de acordo com a guia de 

transporte, rubricar, e por vezes, também carimbar com o carimbo da farmácia o duplicado da 

guia de transporte ou algum dispositivo electrónico para confirmar a entrega da encomenda. 

 

Os produtos termosensíveis vêm em contentores específicos, normalmente 

acompanhadas de placas refrigeradoras, assim como os psicotrópicos vêm normalmente dentro 

dos contentores acondicionados em sacos plásticos, para que não se misturem com os restantes 

medicamentos. Os caixotes são então abertos, no interior contêm os medicamentos e o original 

e um duplicado da factura. Arquiva-se o original em capa própria, e o duplicado é utilizado para a 

conferência da encomenda aquando da introdução dos produtos no sistema informático. No 

início de cada mês o fornecedor envia o resumo das facturas do mês anterior e o valor total a 

pagar, tendo que ser confirmado com as facturas correspondentes. A capa dos originais é 

entregue no final do mês ao contabilista. 

Para a introdução dos produtos no SI é necessário alguns passos, primeiro é preciso 

verificar se a encomenda já está criada informaticamente ou não. Se não estiver criada, tem de 
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se proceder à criação da mesma e só depois proceder à introdução dos produtos. Para que os 

produtos passem ao stock activo na farmácia é preciso introduzi-los no sistema através da leitura 

óptica do código de barras, quando tal não é permitido, pelo código nacional do produto ou pelo 

nome. Quando o produto é novo na farmácia, tem de se proceder à criação da ficha do mesmo.   

Para cada produto é necessário ter em atenção os seguintes aspectos, verificar se o 

produto é o mesmo do que foi encomendado, o estado de integridade da embalagem, o prazo de 

validade, o preço de venda a público (PVP) nos produtos já marcados e no caso dos produtos de 

preço livre (MNSRM, PCHC, puericultura, produtos dietéticos e DM) atribuir o PVP, de acordo 

uma margem de lucro pré-estipulada.  

O PVP não é uma margem independente, estando dependente de outras margens como 

é o caso do PVA (preço de venda do armazenista), da margem de comercialização do 

distribuidor grossista, da margem de comercialização do retalhista, da taxa sobre a 

comercialização de medicamentos e do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) [7]. O que faz 

com que o PVP dos medicamentos ou produtos farmacêuticos varie com a alteração de alguma 

destas margens.  

Em relação ao PV, este só necessita de correcção quando o produto se encontra com 

“stock” zero na farmácia ou o produto tem validade inferior ao/s existentes na farmácia. Existem 

produtos que não vêm marcados com o prazo de validade nem na embalagem primária nem na 

secundária do produto, sendo este apenas referido como prazo de validade após abertura do 

produto. Nestes casos, no sistema informático, atribui-se um prazo de validade de um ano em 

relação à data de recepção da encomenda.  

No fim, e depois de já se ter introduzido todos os produtos é feita a conferência da 

encomenda, consultando-se a factura ou guia de transporte enviada pelo fornecedor. Esta é 

normalmente, feita linha a linha para verificar se o produto enviado corresponde ao pedido, a 

quantidade entregue e o preço factura, assim como o PVP dos produtos já marcados. 

No entanto, estas condições nem sempre estão conformes, o que pode estar na 

sequência de: 1. Envio de um produto em quantidade superior à encomendada, caso não se 

trate de uma bonificação; 2. Envio de um produto em quantidade inferior à encomendada; 3. 

Envio de um produto diferente do encomendado; 4. Envio de um produto com preço máximo 

admissível inferior ao preço facturado; 5. Envio de um produto com prazo de validade expirado; 

Quando algum destes itens não está conforme estamos perante uma “não conformidade”, 

e nestes casos procede-se à devolução do produto ao fornecedor, sendo tudo registado em ficha 

própria e guardado na respectiva capa - “ não conformidades”, até resolução do problema. 
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Depois de tudo conferido, há que confirmar se o valor total da factura é igual ao valor numérico 

total que está no sistema informático, assim como valor de IVA e o número de 

unidades/embalagens enviados. Se estes forem iguais, finaliza-se a operação e os produtos não 

enviados por estarem esgotados, têm de ser automaticamente transferidos/encomendados a 

outro fornecedor. É então impressa uma folha que comprova a recepção de todos os produtos 

em causa, que deverá ser assinada pelo operador. Esta é agrafada ao duplicado da factura e 

colocada numa pasta, que fica aguardar a sua verificação.  

 

 

4. Marcação de preços 

A marcação de preços deve ser feita a todos os medicamentos não sujeitos a receita 

médica, produtos de cosmética, higiene corporal, puericultura, leites, papas e dietéticos, 

suplementos alimentares, dispositivos médicos, produtos e medicamentos veterinários. O preço 

final para o produto é obtido tendo em conta o preço unitário de aquisição ao fornecedor, a 

margem de lucro a aplicar sobre o produto e a taxa de IVA a que o produto está sujeito.  Nos 

casos em que é possível a leitura ótica do produto, o preço é marcado com uma pistola de 

marcação de preços, se tal não for possível é impressa uma etiqueta com o preço, código e 

nome do produto, de forma a facilitar a venda ao balcão.  

5. Armazenamento dos produtos 

Após ter introduzido todos os medicamentos da encomenda em stock ativo na farmácia 

tem que se proceder ao armazenamento dos mesmos. Segundo as Boas Práticas de Farmácia 

durante a execução desta tarefa há que ter em atenção as características de estabilidade dos 

produtos e colocá-los sempre em local com as condições adequadas de humidade, temperatura 

e luminosidade, de fácil acesso e visibilidade. 

Os objectivos primordiais são, garantir a conservação dos produtos e armazená-los de 

forma a que quem esteja a dispensar os medicamentos tenha o acesso facilitado aos mesmos, 

encurtando o tempo na procura do produto e aumentando o tempo de contacto do farmacêutico 

com o utente. 

Grande parte dos produtos existentes na FSC, as suas condições de conservação 

apenas requerem local fresco, seco e arejado para que se mantenham estáveis, no entanto os 

produtos fotossensíveis estão guardados em local protegido da luz direta e os produtos 

termolábeis têm que ser guardados no frigorífico, imediatamente a seguir à sua entrada na 

farmácia, a uma temperatura entre os 2ºC e os 8ºC, idealmente de 4ºC. Na FSC existe um 
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frigorifico com um termohigrómetro incorporado e alarme automático que avisa em caso de 

aumento de temperatura acima ou abaixo do desejado. A maioria dos medicamentos (sujeitos ou 

não sujeitos a receita médica) na forma de comprimidos, cápsula ou pastilhas mastigáveis estão 

armazenados nas gavetas rolantes, enquanto que os injectáveis, carteiras, ampolas, produtos 

diabéticos, de higiene intima, leites e papas e genéricos na forma de comprimidos excedentes, 

ou seja, que não caibam nas gavetas são armazenados em estantes e prateleira não acessíveis 

aos utentes. No processo de armazenamento cumpre-se as regras FIFO (First In First Out) e 

FEFO (first expired first out), para que estes expirem o prazo de validade antes de serem 

vendidos, evitando prejuízo para a farmácia. 

6. Devolução dos produtos 

O processo de devolução de produtos, é uma situação inevitável e com a qual as 

farmácias têm que estar atentas aos requisitos necessários para o realizar.  

Procede-se à devolução de um produto quando estamos perante uma das situações de 

“não conformidade” numeradas no ponto 3.3.2, às quais acresce ainda os casos em que o 

medicamento já tenha sido retirado do mercado, ou tenha sido sujeito a um processo de recolha 

voluntária pelo laboratório, estiver deteriorado ou com embalagem incompleta ou danificada.  

O processo de devolução de produtos acarreta a seguinte sequência de acontecimentos, 

emissão de uma nota de devolução, em triplicado, seguindo duas cópias assinadas e 

carimbadas juntamente com o produto para o fornecedor e o triplicado fica arquivado na 

farmácia, em capa própria, até resolução da devolução.  

Na nota de devolução constam os dados da farmácia, a data e o número da nota de 

devolução, a informação relativa aos produtos a devolver, o valor comercial e o motivo da 

devolução, assim como o número da factura em que o produto vinha debitado. A devolução pode 

ser resolvida, tanto pelo envio de produtos ou pela emissão de uma nota de crédito enviada pelo 

armazenista para a farmácia. Se, por algum motivo, a devolução não seja aceite, é feita a quebra 

do produto na Farmácia, resultando em prejuízos para a mesma. Quando chegam as notas de 

crédito ou produtos à farmácia, há que regularizar a devolução no sistema informático. Após 

isso, o triplicado é removido da respectiva pasta.  

7. Controlo dos prazos de validade 

O controlo dos prazos de validade (PV) é essencial para assegurar a qualidade, eficácia 

e segurança dos medicamentos e produtos que estão à venda na farmácia, assim como a saúde 

dos nossos utentes. Para um bom controlo destes, é necessário que esta verificação seja feita 

no início de cada mês, e com seis meses de antecedência ao mês a verificar a expiração do 
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respectivo prazo de validade. No entanto estas condições variam em função do tipo de produto 

em questão, assim como das condições exigidas pelos fornecedores. Para tal, é impressa uma 

folha com a lista de produtos com o prazo de validade registado informaticamente, os quais são 

verificados um a um e se o prazo de validade presente no sistema informático estiver errado é 

alterado, se estiver correto o produto é retirado e procede-se à devolução do mesmo. 

 Todos os pontos referidos até agora ocuparam-me durante os meus primeiros quatro 

meses de estágio. Iniciei o meu estágio ocupando-me da recepção e conferência de 

encomendas. Durante o processo de recepção e conferência de encomendas, respeitei sempre 

os passos mencionados no ponto 3.3.2. Com a execução destas tarefas pode ter uma melhor 

percepção da importância destas funções que fazem parte do dia-a-dia do “BackOffice” de uma 

farmácia. 

Durante estes quatro meses, participei também, na reposição das montras da FSC, assim 

como no armazenamento dos produtos na zona ZAP e no armazém. Estes procedimentos 

permitiram-me perceber como deve ser a organização do espaço físico interior e funcional de 

uma farmácia, assim como conseguir localizar melhor os produtos na farmácia. Foram também 

várias as vezes em que tive de proceder à devolução de produtos para os armazenistas e 

laboratórios, por variados motivos, executando todos os passos mencionados no ponto seis. O 

controlo dos prazos de validade foi também uma tarefa que me foi imposta, que depois de 

imprimir a respectiva lista dos produtos seleccionados pelo SI, o PV de cada produto era 

verificado um a um por mim, e se efectivamente o PV se encontrava perto de expirar, o produto 

era separado, ou se o PV do produtos não correspondia ao que estava na lista impressa, este 

era anotado, para correcção posterior no SI. Normalmente, quando realizava este passo, 

verificava em simultâneo o stock dos produtos existentes na farmácia, de modo a evitar ao 

máximo os erros de stock. Após estes primeiros quatro meses de estágio, e de me sentir 

completamente autónoma, na realização de todas as tarefas referidas nos pontos anteriores, 

comecei a ocupar-me com a dispensa de medicamentos. 

8. Dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde 

A dispensa de medicamentos é a actividade que talvez melhor caracterize o papel do 

farmacêutico no âmbito da farmácia comunitária. Esta pode ser realizada mediante prescrição 

médica (no caso de MSRM) ou por indicação farmacêutica (no caso de MNSRM). É uma tarefa 

que exige elevado grau de responsabilidade, visto que o farmacêutico serve como um 

intermediário entre o médico e o utente, no caso da dispensa por prescrição médica, cabendo-

lhe a responsabilidade de transmitir ao utente toda a informação não transmitida ou não 
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totalmente esclarecida por parte do médico, tomando assim, parte activa na promoção do seu 

uso racional, na adesão à terapêutica e na implementação de medidas não farmacológicas que 

auxiliem o tratamento do utente. 

Requer-se que a dispensa de medicamentos seja sempre acompanhada de um diálogo 

entre o farmacêutico e o utente, personalizado e sigiloso, de acordo com os princípios éticos e 

deontológicos da profissão [1], com o objectivo de esclarecer, educar e aconselhar o utente [8]. 

8.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

Englobam todos os medicamentos que apenas podem ser dispensados sob a 

apresentação de uma receita médica por parte do utente. São aqueles que representam o maior 

número de vendas nas farmácias e que de acordo com o Estatuto do Medicamento [8] são 

classificados como tal porque possuem uma das seguintes características: “constituir um risco 

para a saúde do utente, directa ou indirectamente, mesmo quando usados para o fim a que se 

destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica”; “constituir um risco, directo ou indirecto, 

para a saúde do utente, quando utilizados com frequência em quantidades consideráveis para 

fins diferentes daquele a que se destinam”; “conter substâncias, ou preparações à base dessas 

substâncias, cuja actividade ou reacções adversas seja indispensável aprofundar”; “destinar-se a 

ser administrado por via parentérica”, para serem considerados MSRM. 

Este grupo de medicamentos pode ser dividido nos medicamentos de receita médica 

renovável, especial ou restrita [8] 

- Medicamentos de receita médica renovável – são aqueles que se destinam a de 

determinadas doenças ou tratamentos prolongados, e que devido à sua segurança de utilização, 

podem ser adquiridos mais do que uma vez, pelo que podem ser prescritos em em RM, cada 

uma com validade de 6 meses; constam na tabela 2 da Portaria nº 1471/2004, de 21 de 

Dezembro [9].  

- Medicamentos de receita médica especial – são aqueles que contêm uma substância 

classificada como estupefaciente ou psicotrópica, que possam criar toxicodependência ou ser 

utilizados para fins ilegais, e aqueles que contenham uma substância inovadora com 

propriedades que, por precaução, possa ser incluída neste grupo. 

- Medicamentos de receita médica restrita – são aqueles que são de uso exclusivo 

hospitalar, que se destinam a patologias cujo diagnóstico só pode ser feito em meio hospitalar, 

ou estabelecimentos com meios de diagnóstico apropriados, que se destinem a pacientes em 

tratamento ambulatório, mas que por susceptibilidade de efeitos adversos graves, é necessário a 
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sua prescrição em RM ou aqueles que o INFARMED define como sujeitos a receita médica 

restrita, que não sendo de usos exclusivo hospitalar, podem ser vendidos em farmácias de 

oficina. 

8.1.1 Interpretação e validação da prescrição médica 

A receita médica (RM) é o documento que “transporta” a informação do consultório 

médico até ao farmacêutico, que como intermediário entre o médico e o utente, deverá analisá-la 

com o devido cuidado, tentando interpretar aquilo que o médico pretende com a terapêutica 

prescrita ao utente, evitando consequências prejudiciais à saúde deste. A dispensa de 

medicamentos é regida por lei [10], estando em constante alteração, o que exige uma atenção 

constante do farmacêutico no que respeita às alterações na legislação.  

A interpretação da receita médica é um processo que nos tempos que correm se 

encontra muito mais facilitado, visto que agora a maioria das prescrições médicas são feitas via 

electrónica, embora sendo necessária ainda a sua materialização, ou seja impressão, para ser 

entregue ao doente. No entanto, a prescrição manual de medicamentos pode realizar-se, em 

documento pré-impresso, desde que conste na própria receita a menção da situação de 

excepção em questão [13]. Estas situações de excepção apenas se aplicam nos seguintes casos: 

no caso de falência do SI; de inadaptação fundamentada do prescritor, previamente confirmada 

e validada anualmente pela respectiva Ordem profissional; de prescrição ao domicílio e no caso 

de o prescritor estar limitado a um máximo de 40 RM por mês [10]. 

A prescrição de medicamentos tem de incluir obrigatoriamente a respectiva denominação 

comum internacional da substância activa, a forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a 

posologia [10] [11]. No entanto, a prescrição pode incluir, excepcionalmente, a denominação 

comercial do medicamento, por marca ou indicação do nome do titular da autorização da 

introdução no mercado, nos casos de não existir MG comparticipado ou só existir o 

medicamento de marca ou licenças, ou ainda no caso de o técnico prescritor justificar a 

insusceptibilidade da substituição do medicamento prescrito [10]. As justificações admissíveis de 

insusceptibilidade são: margem ou índice terapêutico estreito (excepção a), em casos de 

intolerância ou reacção adversa prévia a um medicamento com a mesma SA (excepção b) ou no 

caso de o tratamento ter uma duração superior a 28 dias (excepção c). Excepções estas que 

devem ser assinaladas pelo prescritos em local próprio na receita médica e que devem inclusive 

incluir menções especificas, consoante a excepção, que no caso da b) deve apresentar a 

menção “Reacção adversa prévia” e se se tratar da excepção c) deve apresentar a menção 

“Continuidade de tratamento superior a 28 dias”. 
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Há que ter em atenção no momento da dispensa de medicamento, pois nos casos 

previstos nas alíneas a) e b), o utente não pode optar por outro medicamento; no caso da alínea 

c), o utente pode optar por um medicamento com PVP igual ou inferior ao medicamento 

prescrito, tendo o farmacêutico a obrigação de informar o utente de quais os medicamentos 

disponíveis que pode optar [10].  

Após analisar cuidadosamente a RM, cabe ao farmacêutico decidir se esta apresenta os 

requisitos necessários para proceder à dispensa dos medicamentos. Requisitos esses que 

devem constar na RM para que esta seja válida. Estes variam consoante se a RM é electrónica 

ou manual.  

Se a RM for electrónica (ANEXO III) deve possuir os seguintes elementos: número da 

receita, local de prescrição, identificação do médico prescritor, nome e número do utente ou de 

beneficiário do subsistema, referência ao regime especial (se aplicável), DCI da SA, dosagem, 

FF, dimensão da embalagem, número de embalagens, designação comercial do medicamento 

(se aplicável), menções relativas às excepções b) ou c) para a prescrição por designação 

comercial, identificação do despacho que estabelece o regime especial de comparticipação de 

medicamentos (se aplicável), data de prescrição e assinatura do prescritor[13]. Se alguns dos 

requisitos mencionados não estiver conforme, a RM pode ser recusada e o utente informado dos 

motivos da inconformidade. 

Se a RM for manual (ANEXO IV) deve verificar-se a existência da vinheta identificativa do 

médico prescritor e da vinheta identificativa do local de prescrição (se aplicável), bem como os 

restantes elementos comuns à RM electrónica. Se a prescrição se destinar a um utente 

pensionista abrangido pelo regime especial, deve existir uma vinheta de cor verde de 

identificação da unidade de saúde. Os médicos prescritores particulares devem identificar o 

consultório através de carimbo ou da inscrição manual[13]. 

Em cada RM, segundo a legislação, só é permitido serem prescritos no máximo, quatro 

medicamentos diferentes, duas embalagens por medicamento e quatro embalagens no total. 

Contudo, se os medicamentos prescritos se apresentarem sob a forma de dose unitária, podem 

ser prescritos até quatro embalagens por medicamento [10]. 

Quanto à validade, a RM é válida pelo prazo de 30 dias a contar da data da sua emissão, 

no entanto se esta for renovável, destinada a medicamentos de RM renovável, contém três vias 

com a indicação "1ª via", "2ª via" ou "3ª via", sendo que cada uma tem um prazo de seis meses, 

contado desde a data da prescrição [10]. O mesmo não acontece com as receitas manuais, que 

são limitadas apenas a uma via. 
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É possível a dispensa de um número de embalagens que perfaça a quantidade prescrita 

(exemplo: 1 embalagem de 60 comprimidos substituída por 2 embalagens de 30 comprimidos), 

desde que os limites sejam respeitados (máximo de 4 embalagens e 4 medicamentos por receita 

e máximo 2 embalagens por medicamento, com excepção da unidose que o máximo são 4 

embalagens) e que o medicamento prescrito se encontre em rutura de stock, esgotado ou não 

comercializado (justificado no verso da RM). [14]    

8.1.2 Medicamentos genéricos e sistema de preços de referência 

Segundo o estatuto do medicamento, um medicamento genérico é um “medicamento 

com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias activas, a mesma forma 

farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência haja sido demonstrada 

por estudos de biodisponibilidade apropriados”[8] 

São medicamentos com a mesma acção farmacológica que o medicamento de marca 

correspondente, mas que a eles não acresce os gastos que o laboratório de síntese teve na 

descoberta do fármaco em questão, visto este já ter sido descoberto, o que permite que o seu 

custo seja muito mais baixo, mas com os mesmos benefícios para a saúde do utente, que o 

medicamento de marca. Esta é uma questão que nos é colocada muitas vezes por parte do 

utente, que não compreendem como é que são muito mais baratos e ao mesmo tempo são 

farmacologicamente equivalentes. 

No momento da dispensa dos medicamentos, o farmacêutico deve informar o utente 

sobre o medicamento genérico mais barato dentro do mesmo grupo homogéneo disponível na 

farmácia, cabendo a decisão final ao utente. Entende-se por grupo homogéneo (GH), o “conjunto 

de medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias activas, 

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

medicamento genérico existente no mercado” [15). No mesmo grupo podem ser englobadas 

embalagens de diferentes tamanhos. As listas de GH são publicadas trimestralmente pelo 

INFARMED. 

Aos medicamentos comparticipados pelo estado, ou seja, que sejam prescritos e 

dispensados no âmbito do Sistema Nacional de Saúde (SNS), é aplicado um sistema de preços 

de referência. A introdução de preços de referência (PR) permite que haja um maior equilíbrio 

entre os preços dos medicamentos comparticipados, pois é estipulado um valor máximo a ser 

comparticipado racionalizando desta forma os custos dos medicamentos e garantindo ao utente 

uma alternativa de qualidade garantida e equivalência terapêutica comprovada. 
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O sistema de preços de referência é aplicado aos medicamentos comparticipados 

incluídos em cada um dos GH [15]. O cálculo do preço de referência para cada GH corresponde à 

média dos cinco PVP mais baixos existentes no mercado (preços praticados) dos medicamentos 

que integram cada grupo homogéneo [16,17]. Trimestralmente, os preços de referência de cada 

GH são aprovados pelos Ministros da Saúde e da Economia, segundo orientações do 

INFARMED, como resultado da introdução de novos MG no mercado, entrando em vigor no 

primeiro dia do mês seguinte posterior à publicação [15, 18]. A lista de medicamentos pertencentes 

a cada GH é publicada até ao décimo quinto dia do último mês de cada trimestre civil [17].  

As farmácias devem ter em stock, no mínimo, três medicamentos com a mesma SA, FF e 

dosagem, de entre os que correspondam aos cinco preços mais baixos de cada GH [10,13]. 

 

8.1.3 Organismos e regimes de comparticipação 

Segundo a política do medicamento, estabelece -se que o sistema de comparticipação do 

medicamento deve ser direccionado «no sentido de obter melhor equidade e mais valor para 

todos os cidadãos. [17] 

O organismo que se apresenta associado a um maior número de receitas nas farmácias 

é o SNS. É um organismo que integra todos os serviços e entidades públicas  prestadoras de 

cuidados de saúde, abrangendo todos os cidadãos portugueses.  

Os utentes podem usufruir do regime geral de comparticipação em que o Estado 

comparticipa uma percentagem do PVP dos medicamentos, de acordo com a classificação 

Farmacoterapêutica, os quais são divididos pelos seguintes escalões: Escalão A – 90%; Escalão 

B – 69%; Escalão C – 37%; Escalão D – 15%.[16, 17] Os diferentes grupos e subgrupos de 

medicamentos que integram os diferentes escalões de comparticipação são fixados por portaria 

do membro do Governo responsável pela área da saúde. [16] 

O Decreto-Lei 48-A/2010, de 13 de Maio [16], estabelece o “Regime geral das 

comparticipações do Estado no preço dos medicamentos”, para os utentes do SNS e 

beneficiários da ADSE (Direção-Geral da Protecção Social aos Funcionários e Agentes da 

Administração Pública). A circular normativa nº13, de 14 de Março de 2013, veio alargar o 

“Regime geral das comparticipações do Estado no preço dos medicamentos”, passando a 

englobar a partir do dia 1 de Abril os beneficiários da Assistência na Doença aos Militares das 

Forças Armadas (ADM), do Sistema de Assistência na doença da Polícia de Segurança Pública 

(SAD PSP), Guarda Nacional Republicana (SAD GNR).  
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Há utentes, como os pensionistas que são abrangidos pelo regime especial de 

comparticipação de medicamentos, em que aos medicamentos integrados no escalão A é 

acrescida a comparticipação de 5% (95%) e aos escalões B,C e D é acrescida uma 

comparticipação de 15%,ou seja, 84%, 52% e 30%, respectivamente. Isto aplica- se se o 

rendimento total anual não exceda 14 vezes o salário mínimo nacional em vigor no ano anterior 

(ano civil transacto) [16,13,17]. Se os medicamentos prescritos numa RM se destinam a um utente 

abrangido pelo regime especial de comparticipação, a letra “R” deve constar junto dos dados do 

utente, para que o farmacêutico possa introduzir o código correspondente a este regime, isto no 

caso das RM.[10,13) No caso das RM manuais, estas devem conter a vinheta verde no caso destes 

utentes. 

 Para além desses regimes, que são os mais usuais na farmácia, há vários regimes de 

comparticipação parcial e total. São exemplos os trabalhadores migrantes e os protocolos de 

Diabetes Mellitus. Há também várias complementaridades que permitem uma maior 

comparticipação para o doente. São exemplos de complementaridade o cartão de saúde 

Médis®, SAMS, trabalhadores da PT ou EDP. 

 Nestes casos de existência de complementaridade, tem que ser tirada cópia da receita, 

assim como uma cópia do cartão do serviço de saúde correspondente no verso da cópia da 

receita. Posteriormente é impresso no verso da cópia, a comparticipação referente à entidade 

respectiva, e impresso no verso do original da receita, a comparticipação referente ao SNS 

(Sistema Nacional de Saúde). 

Os utentes possuidores de determinadas patologias ou que sejam referidos como grupos 

especiais de utentes, têm direito a uma comparticipação diferentemente graduada por parte do 

estado relativamente ao preço dos medicamentos utilizados no tratamento dessas mesmas 

patologias [13]. São englobados nos casos anteriores, os utentes que sofram de paramiloidose, 

lúpus, hemofilia, hemoglobinopatias, alzheimer, psicose maníaco-depressiva, doença 

inflamatória intestinal, artrite reumatóide, espondilite anquilosante, dor oncológica, dor crónica, 

psoríase, doenças profissionais ou procriação medicamente assistida, podem usufruir de uma 

comparticipação acrescida, que para algumas das patologias, só é aceite quando os 

medicamentos são prescritos pelos médicos especialistas respectivos. As receitas médicas dos 

utentes abrangido por este regime de comparticipação devem tanto possuir a identificação por  

menção ao respectivo diploma legal, assim como a letra “O” deve constar junto dos dados do 

utente [10;13]. 

É perdido o direito de comparticipação em caso de receita com validade expirada, 

rasurada, impresso não legalmente previsto, incumprimento das normas impostas para a 
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prescrição de estupefacientes e psicotrópicos, ausência de rúbrica do médico prescritor, de 

portaria nos casos previstos pela lei, etiqueta do médico ou do estabelecimento de saúde. 

8.1.4 Procedimento a seguir na dispensa de medicamentos 

A dispensa de medicamentos é uma tarefa minuciosa que exige alguns passos, que 

devem ser executados com o máximo de rigor possível por parte do farmacêutico, para que o 

utente possa usufruir da melhor terapêutica possível. Iniciando-se o processo a partir do 

momento em que o utente entra na farmácia e tem o primeiro contacto visual com o 

farmacêutico, fornecendo logo de seguida a RM ao farmacêutico. Deve haver um diálogo inicial 

entre ambos, diálogo esse que o farmacêutico deve utilizar para objectivar os seguintes pontos: 

1.Perceber para quem são os medicamentos prescritos; 2.Se é a primeira vez que o utente faz 

aquela medicação; 3. Se for o caso, informar a existência de medicamento genérico, deixando a 

decisão final a cargo do utente e por último, 4. Se o utente pretende levar todos os 

medicamentos prescritos. Após a recolha de toda a medicação, é dever do farmacêutico informar 

o utente (se necessário por escrito) quanto há posologia, possíveis contra-indicações, 

interacções e se for o caso, informar quais as condições de conservação especificas dos 

respectivos medicamentos. O farmacêutico deve voltar a confirmar em conjunto com o utente, se 

a medicação que recolheu, corresponde à medicação prescrita nas RM.  

 

Logo de seguida, inicia-se a introdução dos medicamentos no SI, através da leitura ótica 

do código de barras individualmente, tendo a atenção de confirmar sempre o PV. É introduzido 

qual o organismo de comparticipação mencionado na receita e é lido o código de barras 

correspondente aquela receita. Este passo é repetido quantas forem as receitas médicas 

fornecidas pelo utente. No final é terminado o atendimento, onde aparece os medicamentos 

agrupados por receita, confirma-se mais uma vez se está tudo correcto e procede-se há 

introdução da RM na impressora de talões. Esta após impressa, no seu verso deve ser 

confirmado: 1) Identificação da farmácia; 2) se os medicamentos impressos correspondem aos 

que estão naquela receita 3) preço total de cada medicamento, valor total da receita, encargo do 

utente e comparticipação do Estado em valor por medicamento e respectivo total, de seguida é 

fornecida ao utente para que este assine, em espaço próprio dedicado às seguintes declarações 

pelo utente: «Declaro que me foram dispensadas as nn,nn embalagens de medicamentos 

constantes na receita e prestados os conselhos sobre a sua utilização»; «Declaro que não exerci 

direito de opção»; Declaro que exerci o direito de opção para medicamento com preço superior 

ao 5.º mais barato»; a qual serve como confirmação a que teve acesso a todas estas 

informações durante a dispensa dos medicamentos.[18] 
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O farmacêutico deve posteriormente colocar o carimbo da farmácia, assinar e datar. No 

final a guia de tratamento que se encontra anexada à RM e que contém informação impressa 

sobre os preços de medicamentos comercializados que cumpram os critérios da prescrição, bem 

como a posologia dos medicamentos prescritos, é facultada ao utente.[10][18] 

Até agora foi descrito o procedimento realizado numa venda “normal” realizada na 

farmácia, em que o utente leva a RM dos medicamentos que pretende, e o farmacêutico tem 

como obrigação de realizar todos os passos anteriormente descritos. 

No entanto nas farmácias também existe a possibilidade de  “venda a crédito” que 

destina-se aos utentes fidelizados à farmácia e com ficha criada no SI, que por isso podem 

solicitar o pagamento posterior à data da dispensa. Para tal, é impresso um talão com a 

indicação do crédito, que é assinado pelo utente e guardado na Farmácia em capas que estão 

ordenadas pelos números correspondentes aos utentes. Este talão fica arquivado até que o 

utente se dirija à FSC para regularizar a venda, sendo posteriormente fornecida o respectivo 

recibo ao utente.  

 

8.1.5 Processamento do receituário e facturação 

A dispensa de um MSRM, exige que a RM cumpra todas as exigências para ser 

considerada válida, e para tal deve ser automaticamente verificado no momento da dispensa a 

existência do número da receita, o local de prescrição, a identificação do médico prescritor 

(nome e especialidade médica, número da cédula profissional e respectivo código de barras); 

identificação do utente (nome e número de utente); indicação da entidade financeira responsável 

e do regime especial de comparticipação, data de prescrição e assinatura do médico. É exigido 

rigor e precisão no que respeita a este parâmetros, apesar de as RM serem posteriormente 

submetidas a duas correcções por dois profissionais diferentes na Farmácia, podendo haver 

rectificação de algum erro ou inexistência de algum requisito legal na RM. No entanto, por vezes, 

apesar do receituário ser todo conferido na farmácia, alguns erros não são detectados e algumas 

das receitas não são devidamente corrigidas. Esta tarefa é de extrema importância no âmbito da 

Farmácia comunitária, visto que são as RM que vão permitir que a farmácia receba o reembolso, 

por parte das entidades, ou seja, o valor da comparticipação de todos os medicamentos 

dispensados na farmácia durante aquele mês. 

Quando são detectados erros, o serviço de conferência de facturas devolve à farmácia as 

receitas em situação irregular, em que anexado vem uma justificação do motivo da devolução. 

Quando isto acontece, o organismo em causa não paga o respectivo valor de comparticipação. 

Assim que seja regularizada a situação, as receitas só podem ser incluídas no receituário do 

mês seguinte.  
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As causas da devolução podem estar relacionadas com o incumprimento dos requisitos 

já enunciados ou pelo facto de haver diferenças entre o PVP do medicamento praticado pela 

farmácia e o PVP aprovado pelo INFARMED, entre outras.  

O SI utilizado nas farmácias, o Sifarma 2000 facilita esta tarefa, visto que organiza 

automaticamente as receitas em lotes, no momento da dispensa, sendo estas numeradas até ao 

número trinta por cada lote e divididas pelas entidades comparticipantes.  

Cabe a uma pessoa responsável na farmácia, depois de conferidas e corrigidas todas a 

receitas, ordená-las por número e lote. No final de cada mês verifica-se se cada lote contém as 

trinta RM respectivas, com excepção do último lote do mês que pode ter menos RM. No último 

dia do mês, os lotes são fechados, o que permite que no primeiro dia do mês seguinte se inicie 

um novo ciclo de lotes de RM.  

No final de cada lote estar completo, recorre-se ao SI e na opção “Gestão de lotes por 

facturar” é emitido o respectivo Verbete de identificação. Cada verbete contém a identificação da 

FSC (nome e número da ANF), o mês e ano corrente, a informação referente ao organismo 

comparticipante, o tipo e número de lote, o número de receitas, a quantidade de medicamentos 

comparticipados, a importância total correspondente ao PVP, a importância total que os utentes 

pagaram e a importância total a pagar pelo organismo.  

Após conferir todos os parâmetros anteriores, o verbete é carimbado e assinado e 

envolto às receitas do mesmo. 

No final do mês é emitido a relação resumo de lotes em quadruplicado, no caso do SNS e 

em quintuplicado para os outros organismos, onde constam os elementos do verbete mas 

relativos a todos os lotes agrupados desse organismo. É no fim do mês que é também emitida a 

factura mensal de medicamentos, sendo esta emitida em quintuplicado para todas as entidades, 

sendo datada, carimbada e assinada. 

O receituário destinado ao SNS é entregue à ACSS até dia 10 de cada mês, assim como 

o que é destinado aos outros organismos que deve ser entregue à ANF até ao mesmo dia de 

cada mês. Esta depois encarrega-se de distribuir pelas respectivas entidades. 

Assim, os CTT até ao quinto dia do mês seguinte vêm buscar à farmácia o receituário, 

encaminhando-o para os respectivos destinos, dependendo dos organismos comparticipantes. 

No caso do receituário entregue na ARS-Norte, depois de verificar tudo, esta envia à farmácia 

dois duplicados da “Factura mensal” devidamente carimbados, que servem como comprovativo 

de recepção do receituário, sendo que um deles é enviado à ANF para que o pagamento seja 

efectuado. A ANF envia posteriormente à farmácia um dos exemplares da fatura mensal 

carimbado, bem como um comprovativo do receituário recebido discriminado por entidades. 
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8.2 Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

Entende-se por medicamentos estupefacientes aqueles que contêm substâncias activas 

capazes de provocar alterações psíquicas e físicas, causando um estado generalizado de apatia, 

entorpecimento e prostração, produzindo tolerância e dependência. Como tal, os medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos estão sujeitos a legislação específica, segundo o Decreto-Lei nº 

15/93, de 22 de Janeiro [19], e posteriores alterações, que define o regime jurídico aplicável ao 

tráfico e consumo de MPE, agrupando-os em diferentes tabelas (I-A, I-B, I-C, II-A, II-B, II-C, III e 

IV). Cabe ao INFARMED “fiscalizar as actividades autorizadas de cultivo, produção, fabrico, 

emprego, comércio por grosso, distribuição, importação, exportação, trânsito, aquisição, venda, 

entrega e detenção de plantas, substâncias e preparações compreendidas nas tabelas I a IV”.[19] 

 

8.2.1 Aquisição 

A venda ou cedência de MPE às farmácias é feita sob requisição escrita, devidamente 

assinada e autenticada, pelo respectivo responsável, a destacar de livro de modelo aprovado 

pelo INFARMED, ou mediante documento emitido por meios informáticos, de valor equivalente.  

Quando chegam à farmácia vêm acompanhados da factura, ou resumo de facturas, 

sendo que o distribuidor deve enviar uma requisição, em duplicado, dos medicamentos que 

contêm pelo menos uma substância psicotrópica ou estupefaciente ou estupefaciente e que 

estão presentes nessas mesmas facturas ou resumos. As requisições das benzodiazepinas vêm 

em separado. Na farmácia, estas requisições são devidamente preenchidas e carimbadas, e o 

original é arquivado na farmácia, em pasta de arquivo próprio para “MPE”, organizada em três 

separadores: 1. Requisições de benzodiazepinas; 2.Requisições de psicotrópicos; 3. Cópias das 

receitas.  

O arquivo de todos os documentos relativos a MPE deverá permanecer na farmácia por 

um período de três anos.  

O duplicado é devolvido com o respectivo distribuidor, e os medicamentos armazenados 

em local específico dos MPE.  

 De três em três meses, até ao 15º dia do término de cada trimestre, é necessário enviar 

para o INFARMED uma listagem com as entradas de MPE (que constam nas tabelas I, II-B, II-

C), e no fim do ano é enviado ao INFARMED o registo de todas as entradas dos MPE (que 

constam nas tabelas III e IV), assim como o mapa de balanço de todas as entradas e saídas 

anuais de MPE, até ao dia 31 de Janeiro, do ano seguinte. O registo de saídas é enviado 

mensalmente, até ao dia oito do 2º mês seguinte, isto aplica-se para os MPE que contam nas 

tabelas I, II-B, II-C.[20] 
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8.2.2 Dispensa  
 

Os MPE devem ser sempre prescritos sozinhos numa RM [10]. O seu processamento 

informático é efectuado de maneira diferente dos restantes MSRM. No caso dos MPE, após o 

processamento informático da RM, surge automaticamente uma caixa, onde é introduzida 

informação relativa ao utente, ao prescritor e ao adquirente. Informação relativa ao utente e 

adquirente é confirmada pelo BI, estes tem de ser maior de idade, é conferido o nome e morada 

do utente e do adquirente (no caso de não ser o próprio utente a ir buscar a medicação). 

Após a conclusão da venda, são emitidos 2 talões e uma factura de psicotrópicos, sendo 

arquivado na farmácia juntamente com cópia da RM. Estes devem ser guardados na farmácia 

por um período mínimo de 3 anos. Se a RM for manual, uma 2ª via do talão é anexada a uma 

cópia da receita, carimbada, assinada e datada que têm de ser enviadas ao INFARMED, 

mensalmente, até ao dia 8 do mês seguinte 

O farmacêutico pode recusar-se a aviar uma RM relativa a MPE quando esta não 

coincide com o modelo aprovado, quando tiverem decorrido mais de 30 dias após a sua 

emissão, se já tiver sido aviada uma vez ou quando tiver dúvidas sobre a sua autenticidade, 

devendo, neste caso, contactar o médico prescritor [20].  

 

8.3 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

Segundo a legislação [8] os MNSRM não são comparticipados, salvo nos casos previstos 

na legislação. 

Uma vez que não é necessária apresentação de receita médica, são o principal alvo de 

automedicação para pequenos problemas de saúde, devido à facilidade que os utentes os 

conseguem adquirir. Não possuem as características dos MSRM, apresentem por isso, baixa 

toxicidade e mínimas reacções adversas e interacções com outros medicamentos. No entanto, o 

farmacêutico aqui é o único profissional de saúde que interagiu com o utente na tentativa de 

proporcionar o uso racional deste tipo medicamentos, sendo por isso fundamental que o 

farmacêutico esteja ciente das questões necessárias que deve fazer ao utente, para que seja 

aconselhado o medicamento mais adequado ao utente. 

8.3.1 Automedicação e uso racional do medicamento 
 
De acordo com a legislação [21], a automedicação define-se como a “utilização de 

MNSRM de forma responsável, sempre que se destine ao alívio e tratamento de queixas de 
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saúde passageiras e sem gravidade, com a assistência ou aconselhamento opcional de um 

profissional de saúde”.  

O farmacêutico comunitário, tem um papel fundamental na gestão da medicação, uma 

vez que é responsável pela dispensa de medicamentos tendo o dever de alertar e educar os 

utentes, em casos de automedicação, promovendo sempre o uso racional do medicamento. 

É responsabilidade do farmacêutico contrabalançar sempre o beneficio-custo, ou 

beneficio-risco do MNSRM escolhido para o tratamento, e se pelos sintomas que o utente 

apresente, a situação pode ser resolvida no âmbito da farmácia ou se este deve ser 

encaminhado para o médico. Dada à incapacidade da maioria dos utentes de fazer uma 

avaliação precisa dos sintomas, as decisões que toma nem sempre são as mais correctas, 

tornando-se por vezes, prejudiciais à saúde do utente, camuflando por vezes, situação 

patológicas graves. Apesar dos MNSRM poderem ser vendidos noutras instituições, a farmácia é 

o local que proporciona ao utente um melhor aconselhamento e uso racional do mesmo. Além 

dos MNSRM, o farmacêutico deve tentar sempre alertar para as medidas não farmacológicas 

possíveis para aliviar os sintomas em questão. Tem de haver uma atenção redobrada neste 

casos, quando se trata de utentes crianças, idosos, grávidas, lactantes, lactentes ou doentes 

crónicos, uma vez que as diferenças fisiológicas e metabólicas exigem um reajuste dos 

esquemas posológicos.  

Para além de fornecer sempre uma linguagem, clara, simples, de rápida compreensão e 

associar sempre ao nível sociocultural, e se necessário fornecer a mesma informação por 

escrito, para que o utente a possa rever em casa, é sempre importante incentivar os utentes a ler 

a informação sobre os medicamentos que vai tomar e mostrar-se disponível sempre que surja 

alguma situação de dúvida ao utente. 

8.4 Produtos cosméticos e dermofarmacêuticos 

O Decreto-Lei n.º 189/2008, de 24 de Setembro e as alterações publicadas no Decreto-

Lei n.º 115/2009, de 18 de Maio [22], estabelece o regime jurídico dos produtos cosméticos e de 

higiene corporal (PCHC) 

Segundo a legislação [23] um produto cosmético refere-se a qualquer substância ou 

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

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

externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de os limpar, perfumar, 

modificar o seu aspecto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores superficiais. 

Estes medicamentos, apesar de não serem medicamentos, podem ser prescritos pelos médicos 

para o tratamento de algumas patologias. Apesar de na maioria das vezes serem vendidos sem 
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a receita médica, valendo-se o utente do aconselhamento do farmacêutico do produto mais 

adequado para o efeito pretendido. Há sempre que ter em atenção características específicas do 

indivíduo, como a idade, o tipo de pele, e as condições económicas. Apesar de normalmente não 

apresentarem efeitos adversos muito gravosos para a saúde dos utentes quando usados de 

forma incorrecta, tanto pode não ser atingido o efeito desejado, como podem vir a provocar 

alergias ou mesmo algum tipo de reacção cutânea, sendo obrigação primordial do farmacêutico 

evitar estas situações. 

 

8.5 Medicamentos Homeopáticos 

 O Decreto-Lei nº 176/2006 [8] define medicamento homeopático como todo o 

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

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

sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado membro, e que pode conter 

vários princípios”. 

A sua preparação envolve um processo de diluições consecutivas, seguindo-se um 

processo de dinamização, executado repetidamente até se obter a diluição desejada. Este 

elevado grau de diluição é crucial para promover inocuidade do medicamento, não contendo 

mais que 1 parte por 10000 de tintura-mãe, nem mais de 1/100 da menor dose usada em 

alopatia [8]. 

A FSC dispõe de medicamentos homeopáticos em stock, como é o caso do 

Oscillococcinum, Cocculine e o Homeovox, entre outros. Os medicamentos homeopáticos são 

considerados MNSRM, pelo que podem ser também vendidos noutros locais autorizados pelo 

INFARMED [8]. 

8.6 Medicamentos manipulados 
 
Sendo o ser humano um organismo extremamente complexo, e visto que não há dois 

utentes fisiologicamente iguais, a mesma patologia/problema de saúde em utentes diferentes 

pode, por vezes, ser vencida por medicamentos diferentes. Isto mostra que muitas vezes o que 

influência o sucesso terapêutico, não é a especificidade do fármaco para determinada patologia, 

mas sim o organismo do utente. Os medicamentos manipulados permitem de certa forma, 

adaptar um fármaco ao perfil específico do utente.  

Para produzi-los o farmacêutico rege-se das suas capacidades técnico-científicas, 

fazendo uso da farmacologia e da farmácia galénica para produzi-los com qualidade e 

segurança no âmbito da Farmácia comunitária.  
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De acordo com a legislação [32], MM refere-se a “qualquer fórmula magistral ou preparado 

oficinal preparado sob a responsabilidade de um farmacêutico”,  

Para todos os MM produzidos na farmácia é preenchida uma ficha de preparação de 

medicamentos manipulados, havendo o registo de todos os MM produzidos na farmácia. Por 

isso, quando chega um utente à FSC com receita de um MM basta pesquisar nas fichas de 

preparação de MM o manipulado em questão, verificando logo de seguida, se temos as 

quantidades suficientes de cada um dos excipientes em armazém, pois se não tivermos, há que 

pedir com a maior brevidade possível aos armazenistas.  

 

8.6.1 Regras de manipulação 
 
 

O INFARMED assegura o cumprimento das boas práticas no que toca ao fabrico, 

importação, reembalagem e distribuição de MP destinadas à preparação de MM [32]. 

O Decreto-lei n.º 95/2004, de 22 de Abril, compreende as regras de prescrição e 

preparação de medicamentos manipulados. 

Segundo a legislação “o farmacêutico deve verificar a segurança do medicamento, no 

que concerne às doses da ou das substâncias activas e à existência de interacções que ponham 

em causa a acção do medicamento ou a segurança do doente” e que “ao preparar um 

medicamento manipulado, o farmacêutico deve assegurar-se da qualidade da preparação, 

observando para o efeito as boas práticas a observar na preparação de medicamentos 

manipulados em farmácia de oficina e hospitalar, aprovadas por portaria do Ministro da Saúde.” 

A preparação de MM deve reger-se de acordo com as “Boas práticas a observar na 

preparação de medicamentos manipulados em farmácia de oficina e hospitalar” [32,34], assim 

como a legislação vigente no que concerne as substâncias cuja utilização na preparação e 

prescrição de MM não está autorizada [35]. 

Para a preparação do MM, é preenchida uma “Ficha de Preparação” (Anexo V) que deve 

conter a indicação do nome da fórmula, todas as informações relativas às MP e materiais 

usados, o método de preparação, bem como o controlo das características organolépticas e 

quantidades do produto acabado, forma de conservação, acondicionamento, prazo de utilização 

e preço do manipulado segundo o regime geral de preços, sendo tudo verificado por um 

farmacêutico, e assinado pelo mesmo. Uma cópia da ficha segue com o manipulado, ficando a 

farmácia com um original da mesma.  

Nem todos os MM são comparticipados, sendo que o Despacho n.º 18694/2010, de 18 de 

Novembro [36], publica a lista de MM que são comparticipados pelo SNS em 30% do seu preço 

[17]. São comparticipados devido ao facto de no mercado não existir ao dispor do utente nenhum 

medicamento ou produto farmacêutico com a SA incorporada na FF pretendida, porque há 
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lacuna terapêutica a nível dos medicamentos preparados industrialmente, ou porque é 

necessário adaptar doses ou FF a um utente específico, como é o caso de idosos ou crianças 

[36]. 

Se o MM é comparticipado, deve ser prescrito em RM com indicação de que se trata de 

uma RM destinada a um MM, com indicação da(s) SA, respectiva concentração, excipiente(s) e 

FF[36]. 

Após a sua preparação, segundo as “Boas práticas a observar na preparação de 

medicamentos manipulados em farmácia de oficina e hospitalar”[32,34], o manipulado avaliado em 

relação a vários parâmetros, como as características físico-químicas, características 

organolépticas, se está devidamente acondicionado, fechado e selado (Anexo 5) de forma a 

comprovar e garantir toda a segurança e qualidade. 

Posteriormente, a embalagem é devidamente rotulada, sendo obrigatório constar os 

seguintes itens no rótulo: identificação da farmácia e do director técnico, endereço e telefone da 

farmácia, identificação do doente, composição qualitativa e quantitativa da preparação, número 

de lote, data de validade, condições de conservação e informações importantes ao manipulado, 

como a necessidade de agitar antes de usar, a indicação da via de administração, se é 

inflamável ou se é apenas para uso externo. 

8.6.2 Regime geral de preços e cálculo do preço dos manipulados 

O DL n.º 95/2004, de 22 de Abril [39], estabelece o regime dos preços de venda ao público 

dos medicamentos manipulados e a Portaria n.º 769/2004, de 1 de Julho [40], estabelece os 

critérios para o cálculo do preço dos medicamentos manipulados. 

O PVP dos MM é calculado com base no valor dos honorários da preparação (factor F, 

actualizado anualmente, em função da FF e da quantidade preparada), no valor das MP (valor 

da quantidade pesada multiplicado por um factor associado à unidade em que foi pesada) e no 

valor dos materiais da embalagem (valor de aquisição multiplicado pelo factor 1,2) [37]. Assim o 

PVP dos MM é o resultado da aplicação da fórmula: (Valor do honorários + Valor das matérias-

primas + Valor dos materiais de embalagem) x 1,3, acrescido o valor do IVA à taxa em vigor 

(6%) [36]. 

É efectuada uma actualização anual do valor dos honorários a qual se encontra indexada 

ao factor do índice de preços ao consumidor divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística. 

Quanto ao cálculo do valor das matérias-primas e dos materiais de embalagem, o mesmo é 

determinado com base no respectivo valor de aquisição. A farmácia também pode dispensar MP 
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a granel, em acondicionamento próprio e devidamente rotulado. Neste caso, o cálculo do PVP 

não inclui o valor dos honorários e a taxa de IVA aplicada é a da respectiva MP [37]. 

 Durante os meus primeiros quatro meses de estágio, passei uma semana no 

laboratório, onde me ocupei a produzir MM. Tive a oportunidade de produzir fórmulas magistrais 

e preparados oficinais entre os quais: Solução de Hipossulfito, leite de magnésio e solução de 

Minoxidil 5% sem glicerina (ANEXO V). Aqui mais uma vez respeitei todas as regras associadas 

ao processo de fabrico de MM em farmácia comunitária. Nesta etapa do meu estágio pude 

participar nos procedimentos necessários na realização dos ponto 8.6 até ao 8.6.1. 

 

8.7 Produtos dietéticos e de alimentação especial 

Estes produtos devido à sua composição especial ou a processos especiais de fabrico 

especiais, possuem características específicas que os distinguem dos alimentos de consumo 

corrente, sendo destinados a um objectivo nutricional específico. [24] 

Estes englobam diversos géneros alimentícios, tais como: as fórmulas para lactentes e 

fórmulas de transição, alimentos à base de cereais e alimentos para bebés destinados a 

lactentes e a crianças de pouca idade, alimentos destinados ao controlo/redução do peso, 

alimentos dietéticos para fins medicinais específicos e alimentos adequados aos desportistas [24]. 

Tendo o utente um leque muito variado destes produtos à sua disposição na FSC. Podem ter 

como destinatários os utentes que têm uma alimentação exclusiva ou parcial devido à 

capacidade limitada ou alterada para ingerir, digerir, absorver, metabolizar ou excretar géneros 

alimentícios comuns ou alguns nutrientes neles contidos [25]. Assim como também, os doentes 

com erros congénitos do metabolismo, que constam de uma lista disponível no sítio electrónico 

da Direcção Geral de Saúde [26], que é actualizada anualmente, são comparticipados a 100%, 

desde que sejam prescritos no Instituto de Genética Médica Dr. Jacinto Magalhães ou nos 

centros de tratamento dos hospitais protocolados com o referido instituto[13,27].  

 

8.8 Produtos fitoterapêuticos 

Os medicamentos fitoterapêuticos são medicamentos cuja/s substância/s ativa/s é 

derivada de plantas, ou preparações à base de plantas, ou associação entre substâncias 

derivadas de plantas e preparações à base de plantas, que tiram partido das propriedades 

curativas e preventivas das plantas [8]. 

Na FSC os mais procurados destinam-se a combater a obesidade, problemas 

gastrointestinais, problemas circulatórios, cansaço físico e psicológico, podendo existir em 

diversas formulações diferentes, como em chá, cápsulas e comprimidos, pós, “xaropes”, 
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ampolas e gotas. Apesar de serem produtos naturais, o farmacêutico deve estar ciente que este 

possuem acção farmacológica, pelo que não estão isentos de possíveis contra-indicações ou 

interacções com a medicação habitual do utente, assim como de efeitos adversos no organismo 

quando administrado em excesso. 

 

8.9 Medicamentos e produtos de uso veterinário (MUV) 

 
O Decreto-Lei n.º 148/2008, de 29 de Julho [28] estabelece o regime jurídico aplicado aos 

MUV, definindo-os como “toda a substância, ou associação de substâncias, apresentada como 

possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, 

ou que possa ser utilizada ou administrada ao animal com vista a estabelecer um diagnóstico 

médico-veterinário, ou exercendo uma acção farmacológica ou metabólica, a restaurar, corrigir 

ou modificar funções fisiológicas”.  Houve na sociedade uma grande alteração no que respeita 

ao conceito de “animais de estimação” e à função que exercem num domicílio. Como tal os 

animais ocupam cada vez mais um importante e permanente papel na vida dos seus cuidadores. 

Para lhes proporcionarem o melhor conforto e bem-estar possível, há cada vez mais uma maior 

procura de medicamentos e produtos adequados ao uso veterinário. As farmácias com o intuito 

de satisfazer essa procura têm ao seu dispor uma leque muito variado destes produtos. Os 

medicamentos e preparações sujeitas a prescrição médico-veterinária, devem ser prescritos por 

médicos veterinários em receita médico-veterinária, cujo modelo consta na Portaria n.º 

1138/2008, de 10 de Outubro [29]. 

Os MUV apresentam discriminações relativamente ao recipiente e embalagem. Na 

embalagem destes medicamentos deve constar a menção “Uso Veterinário” de forma 

destacada[28], evitando confusão com os medicamentos de uso humano, pois alguns contêm os 

mesmos princípios activos comuns aos medicamentos de uso humano, sendo somente 

ajustados na sua formulação, dosagem e forma de apresentação. Na embalagem devem ter letra 

visível e legível em português mencionando a denominação do medicamento, acompanhado 

com o nome do titular de Autorização de Introdução no Mercado (AIM), a composição qualitativa 

e quantitativa do princípio activo. O armazenamento dos MUV também é controlado devendo ser 

num local distinto dos medicamentos de uso humano. Na FSC, existe um espaço reservado na 

ZAP destinado apenas a estes medicamentos. 

8.10 Dispositivos médicos 

O Decreto-Lei nº 145/2009, de 17 de Junho estabelece as regras a que devem obedecer 

o fabrico, comercialização e a entrada em serviço dos dispositivos médicos e respectivos 

acessórios. Este define o dispositivo médico como “qualquer instrumento, aparelho, 
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equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação (…) para 

fins de diagnóstico ou terapêuticos (…) cujo principal efeito pretendido no corpo humano não 

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

possa ser apoiada por esses meios, destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos 

para fins de: diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; 

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

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

controlo da concepção”. A aquisição de dispositivos médicos deve seguir os requisitos 

fundamentais, estando em Portugal sobre a supervisão do INFARMED. É importante, que a 

rotulagem e o folheto informativo se apresentem devidamente visíveis e escritos na língua 

materna. Na FSC existem vários produtos que se enquadram com a definição de dispositivo 

médico, como por exemplo: material de penso e sutura, algodão hidrófilo, seringas e 

termómetros, produtos higiénicos, frascos e sacos colectores de urina e fezes, artigos de 

drenagem, produtos pré e pós-operatório, material ortopédico, aparelhos de determinação da 

pressão arterial e aparelhos de nebulização, preservativos, testes de gravidez, entre outros. Os 

DM devem ostentar marcação CE, que deve ser aposta pelo fabricante de modo visível, legível e 

indelével no dispositivo ou embalagem comercial, e acompanhada pelo número de identificação 

atribuído ao organismo notificado responsável pela sua avaliação [30].  

8.11 Produtos destinados ao autocontrolo da Diabetes Mellitus 

Existem vários protocolos estabelecidos pelo Programa Nacional da Prevenção e 

Controlo da diabetes Mellitus, como o intuito de proporcionar o acesso abrangente e 

harmonizado dos utentes aos DM para a monitorização e tratamento da doença [31].  

A comparticipação das tiras-teste que se destinam à determinação da glicemia, 

cetonemia e cetonúria, são comparticipadas a 85% do PVP, enquanto que as agulhas, seringas 

e lancetas são comparticipadas a 100% do PVP, isto apenas mediante apresentação de uma 

RM por parte do utente [31]. Nestes casos o farmacêutico tem que ter atenção no momento da 

dispensa para seleccionar o protocolo específico para estes casos, para que o utente possa 

usufruir dos seguintes descontos. 

 Como referido anteriormente, nos meus últimos dois meses de estágio ocupei-me da 

dispensa de medicamentos, ou seja, do “atendimento ao balcão”. Na primeira semana,  comecei 

por estar apenas a observar, ao mesmo tempo que me era explicado todo o procedimento que 

envolve a dispensa de medicamentos. Foi nesta etapa do meu estágio que comecei a ter 

contacto com os utentes, e na qual senti maior necessidade de recorrer aos conhecimentos que 

adquiri ao longo do curso, de modo a poder aconselhar da melhor forma os utentes. Durante a 
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dispensa de medicamentos ou produtos de saúde, tentei sempre proceder aos passos e regras 

referidos anteriormente, não ocorrendo no risco das minhas acções virem a ser prejudiciais à 

saúde dos utentes. Durante o meu estágio deparei-me também com vários utentes que 

apresentavam uma RM com MPE prescritos, e apesar de ser um procedimento no qual tinha 

algum receio de cometer algum erro, devido à maior complexidade que envolve a dispensa deste 

tipo de medicamentos, segui sempre os mencionados no ponto 8.2.2. 

9. Cuidados de saúde prestados na farmácia 
 

9.1 Medição de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

 

Na FSC, é no GAP onde se realizam a medição dos parâmetros bioquímicos, como o 

colesterol total (CT), glicémia e triglicerídeos (TG), assim como fisiológicos, no caso da pressão 

arterial (PA) e frequência cardíaca (FC).  

A monitorização e controlo da PA são cruciais na prevenção da hipertensão arterial, um 

dos factores de risco de doença cardiovascular, ou ainda em casos de hipotensão. Os valores de 

referência para a PA são mostrados na tabela em anexo (ANEXO VIII). 

Todos os parâmetros bioquímicos determinados na FSC são efectuados em sangue 

capilar. A determinação da glicémia permite ao utente fazer um rastreamento da diabetes, de 

modo a prevenir ou atrasar as complicações desta doença. A medição da glicémia deve ser 

efectuada preferencialmente com um jejum de 8 horas, uma vez que os valores oscilam com a 

ingestão de alimentos. Já a glicémia pós-prandial, é medida 2h após as refeições. Os valores de 

referência da glicémia estão representados em anexo (ANEXO VII) 

Em relação ao CT e TG, tal como a pressão arterial, são factores de risco das doenças 

cardiovasculares, sendo uma das principais causas de mortalidade e morbilidade nos países 

industrializados. Os valores de colesterol total e de triglicerídeos devem ser inferiores a 200 

mg/dl e 150 mg/dl, respectivamente. 

Durante todo o meu estágio pude com alguma frequência realizar a medição destes 

parâmetros (bioquímicos e fisiológicos), seguindo-se sempre um pequeno diálogo com utente, 

na tentativa de fazer uma análise crítica dos valores obtidos e de o tranquilizar (no casos de 

valores normais) ou alertar (no caso de valores anómalos) para possíveis problemas futuros. No 

diálogo com o utente tentava sempre perceber qual a causa de determinados valores, e em 

conjunto com o utente ia fazendo uma pequena reflexão se o seu estilo de vida era o mais 
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adequado para o controlo destes parâmetros, assim como se fosse o caso, se a terapêutica que 

estavam a fazer estava a ser eficaz. 

Visto que tanto a hipertensão como a diabetes são patologias muitas vezes silenciosas, é 

crucial informar os utentes dos sintomas associados a cada uma delas, assim como os riscos e o 

quão podem vir afectar a qualidade de vida do utente. 

9.2 Teste de gravidez 

Na FSC é dada a possibilidade às utentes de realizarem lá o seu teste de gravidez. 

Sendo um teste relativamente rápido e simples, o resultado é obtido em poucos minutos, o qual 

é posteriormente anotado em boletim próprio e entregue à utente. Aqui há que ter em atenção 

possíveis reacções negativas ou de “não aceitação” por parte do utente, em caso do teste ser 

positivo, tornando-se crucial uma postura serena por parte do farmacêutico, no sentido de 

tranquilizar a utente. Durante o meu estágio tive a oportunidade de realizar este teste a algumas 

utente que se dirigiram à farmácia para realizar o teste de gravidez na farmácia. 

9.3 Sistema Valormed 

A sensibilização para as boas práticas ambientais é outra das funções que o 

farmacêutico deve ter a seu cargo. O VALORMED é um sistema integrado de gestão de 

resíduos de embalagens e medicamentos fora de uso. Quando um contentor de Valormed está 

cheio, este é selado, rotulado e pesado, sendo necessário o preenchimento de uma ficha, 

ficando uma cópia na FSC e as restantes seguem com o distribuidor que o recolhe. 

9.4 Farmacovigilância 

A avaliação da segurança de um medicamento não se esgota nos ensaios clínicos 

elaborados no âmbito do processo de introdução do mercado. Na fase de comercialização de um 

medicamento é exigida a monitorização das reacções adversas verificadas na toma destes 

medicamentos. Esta monitorização é assegurada em Portugal pelo Sistema Nacional de 

Farmacovigilância. As farmácias têm o dever de colaborar com o INFARMED na identificação, 

quantificação, avaliação e prevenção dos riscos do uso de medicamentos, notificando-o através 

do preenchimento de uma ficha própria sempre que tal se justifique. 

9.5 Administração de vacinas não incluídas no PNV 

Segundo a legislação [38], um dos serviços farmacêuticos prestados nas farmácias para 

promoção da saúde dos utentes é a administração de vacinas não incluídas no PNV, prática 

também realizada no GAP. Esta administração requer o preenchimento de um registo de 
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vacinação enviado para a ANF, mensalmente, de acordo com a deliberação n.º 139/CD/2010, de 

21 de Outubro. Durante o meu estágio foi-me permitido assistir ao procedimento a seguir na 

administração de vacinas. 

10. Formação Contínua e Rastreios 

Um rastreio permite-nos proporcionar aos nossos utentes as condições necessárias para 

que possam verificar gratuitamente alguns parâmetros que para avaliar o seu estado de saúde. 

Durante o meu estágio participei num rastreio Cardiovascular realizado pela FSC, no centro 

comercial Brasília no Porto, com o qual pude ganhar uma melhor prática na medição de 

parâmetros bioquímicos e fisiológicos, assim como, uma maior capacidade de aconselhamento 

no que se refere a estes parâmetros.  

A ciência está sempre em constante actualização e renovação, como tal diversas 

entidades competentes encarregam-se de proporcionar  aos farmacêuticos acções de formação 

que visam não só apresentar novos produtos da área da farmácia, como também relembrar 

alguns princípios básicos daquela que deve ser a formação científica como farmacêutico. Tive a 

oportunidade de participar em algumas acções de Formação, que passo a mencionar: “Produtos 

veterinários” - Promovido pela Farmácia Barreiros; “Contraceção oral” - Formação Alliance Healthecare; 

“Suplementos alimentares” - Formação OmegaFarma; “Garganta inflamada?” - Formação Novartis; 

“Suplementos vitamínicos” - Formação Mypharma “problemas gastrointestinais?” - Formação Mypharma. 
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ANEXOS 

Anexo I – Entrada da FSC 
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Anexo II – Montras da FSC 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia comunitária 
 2013

 

 39  

 

Anexo III - Modelo actual da RM electrónica 
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Anexo IV – Modelo actual da RM manual 
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Anexo V – Ficha de preparação de medicamentos manipulados 
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Anexo VI – Registo do movimento de matérias-primas 
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Anexo VII – Valores normais para a glicémia (Imagem adaptada do 

portaldadiabetes.pt) 

 

Anexo VIII - Valores normais para a pressão arterial  

Categoria Pressão Sistólica 
(mmHg) 

 
Pressão Diastólica 
       (mmHg) 

Normal 120-129 ou 80-84 

Normal alto 130-139 ou 85-89 

Hipertensão estádio 1 140-159 ou 90-99 

Hipertensão estádio 2 160-179 ou 100-109 

Hipertensão estádio 3 ≥180 ou ≥110 

Tabela 1. Classificação dos valores de pressão arterial (Imagem adaptada de P.Carlos, Estratificação do 

Risco e controlo da pressão arterial. Factores de Risco. 2011 Abr-Jun: 76-81). 


