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assinado, nº __________, estudante do Mestrado Integrado em Ciências 
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ter atuado com absoluta integridade na elaboração deste relatório de estágio. 
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intelectual ou partes dele). Mais declaro que todas as frases que retirei de 

trabalhos anteriores pertencentes a outros autores foram referenciadas ou 

redigidas com novas palavras, tendo neste caso colocado a citação da fonte 

bibliográfica. 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, ____ de ______________ 

de ____ 

 

Assinatura: ______________________________________ 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 



	  

	  

	   Relatório	  de	  Estágio	  em	  Farmácia	  Comunitária	   2013	  

IV	  

 
 
 
ÍNDICE 

AGRADECIMENTOS VI 

ÍNDICE DE ABREVIATURAS VII 

ÍNDICE DE FIGURAS VIII 

ÍNDICE DE TABELAS VIII 

1 INTRODUÇÃO 1 

2 ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL DA FARMÁCIA 2 

2.1 ENQUADRAMENTO GERAL DA FARMÁCIA GAMA 2 
2.2 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 3 
2.3 CARATERIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA FARMÁCIA 3 
2.3.1 ESPAÇO EXTERIOR 3 
2.3.2 ESPAÇO INTERIOR 4 
2.4 RECURSOS HUMANOS 7 

3 BIBLIOTECA E FONTES DE INFORMAÇÃO 8 

4 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA 9 

4.1 SISTEMA INFORMÁTICO 9 
4.2 SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE 9 
4.3 GESTÃO DE STOCKS 10 
4.4 APROVISIONAMENTO E ARMAZENAMENTO 10 
4.4.1 ENCOMENDAS A FORNECEDORES 10 
4.4.2 RECEÇÃO E CONFERÊNCIA DE ENCOMENDAS 11 
4.4.3 ARMAZENAMENTO 12 
4.4.4 CONTROLO DOS PRAZOS DE VALIDADE 13 
4.4.5 DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS 13 

5 DISPENSA DE MEDICAMENTOS 14 

5.1 MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 14 
5.1.1 RECEITA MÉDICA 15 
5.1.2 AVIAMENTO DA RECEITA MÉDICA 16 
5.1.3 ENTIDADES E REGIMES ESPECIAIS DE COMPARTICIPAÇÃO 18 
5.1.4 FATURAÇÃO 19 
5.2 MEDICAMENTOS MANIPULADOS 19 
5.3 MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 20 

 

 

 

 



	  

	  

	   Relatório	  de	  Estágio	  em	  Farmácia	  Comunitária	   2013	  

V	  

 

6 DISPENSA DE OUTROS PRODUTOS 21 

6.1 MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO 21 
6.2 MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOMEOPÁTICOS 21 
6.3 PRODUTOS FITOTERAPÊUTICOS 21 
6.4 SUPLEMENTOS ALIMENTARES / PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL 21 
6.5 PRODUTOS COSMÉTICOS E DE HIGIENE CORPORAL 22 
6.6 ARTIGOS DE PUERICULTURA 22 
6.7 DISPOSITIVOS MÉDICOS 22 

7 SERVIÇOS E CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS NA FARMÁCIA 23 

7.1 DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS E FISIOLÓGICOS 23 
7.2 VALORMED 25 
7.3 SERVIÇOS DIFERENCIADOS 25 
7.3.1 RASTREIOS 25 

8 CONCLUSÃO 29 

9 BIBLIOGRAFIA 30 

10 ANEXOS 33 

ANEXO I – FATURA DE UM FORNECEDOR DIÁRIO 33 
ANEXO II – NOTA DE DEVOLUÇÃO 34 
ANEXO III – NOTA DE CRÉDITO 35 
ANEXO IV – RECEITA MÉDICA ELETRÓNICA 36 
ANEXO V – RECEITA MÉDICA MANUAL 37 
ANEXO VI – DOCUMENTO PARA FATURAÇÃO 38 
ANEXO VII – FATURA 39 
ANEXO VIII – PORTARIAS REGIME ESPECIAL 40 
ANEXO IX – RECEITA DE MANIPULADO 42 
ANEXO X – FICHA DE PREPARAÇÃO DE MANIPULADO 43 
ANEXO XI – RÓTULO DE MANIPULADO 44 
ANEXO XII – FOLHETO DO RASTREIO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL 45 
ANEXO XIII – FOLHETO DO RASTREIO DA ASMA E DPOC 46 
ANEXO XIV – FOLHETO DO RASTREIO DA NUTRIÇÃO NO IDOSO 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

	   Relatório	  de	  Estágio	  em	  Farmácia	  Comunitária	   2013	  

VI	  

 
 
 
AGRADECIMENTOS 
 
Gostaria de agradecer à equipa da Farmácia Gama por ter transformado este 

estágio numa experiência em tudo enriquecedora e memorável.  

 
Ao Dr. António Costa, pela oportunidade de realizar o estágio na Farmácia Gama e 

por toda a simpatia que sempre demonstrou para comigo; 

À Dr.ª Anabela Fonseca, à Dr.ª Bárbara Correia, ao Dr. António Almeida e à Dr.ª 

Ana Bartolo pela disponibilidade, paciência, amizade, boa disposição, dedicação e 

profissionalismo, indispensáveis para o meu enriquecimento profissional e pessoal; 

Ao Sr. João Almeida, ao Sr. Narciso Coelho, à D.ª Alexandrina, à Helena Melo e a 

toda a restante equipa da farmácia Gama por todo o apoio e boa disposição; 

A todos os estagiários que comigo partilharam esta experiência e que a tornaram 

ainda mais proveitosa e divertida. 

 

A todos o meu sincero obrigado. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	   	  



	  

	  

	   Relatório	  de	  Estágio	  em	  Farmácia	  Comunitária	   2013	  

VII	  

	  

ÍNDICE DE ABREVIATURAS 
 

ADSE – Direção Geral de Proteção Social aos Funcionários e Agentes da 
Administração Pública 

ANF – Associação Nacional das Farmácias 

AIM – Autorização de Introdução no Mercado 

BPF – Boas Práticas de Farmácia 

CCF – Centro de Conferência de Faturas 

DCI – Denominação Comum Internacional 

DL – Decreto-Lei 

FEFO – First Expired First Out 

GH – Grupo Homogéneo 

HTA – Hipertensão Arterial 

INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde I.P. 

IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado 

MG – Medicamento Genérico 

mmHg – Milímetros de Mercúrio 

MSRM – Medicamento Sujeito a Receita Médica 

MNSRM – Medicamento Não Sujeito a Receita Médica 

PAS – Pressão Arterial Sistólica 

PAD – Pressão Arterial Diastólica 

PCHC – Produto Cosmético e de Higiene Corporal 

PF – Preço de Faturação 

PR – Preço de Referência 

PRM – Problemas Relacionados com os Medicamentos 

PV – Prazo de Validade 

PVP – Preço de Venda ao Público 

RNM - Resultados Negativos da Medicação 



	  

	  

	   Relatório	  de	  Estágio	  em	  Farmácia	  Comunitária	   2013	  

VIII	  

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Fachada principal da Farmácia Gama -------------------------------------- 2 

Figura 2: Área de atendimento ao público ---------------------------------------------- 5 

Figura 3: Cartaz promocional do rastreio da HTA ----------------------------------- 25 

Figura 4: Cartaz promocional do rastreio da asma e DPOC ---------------------  27 

Figura 5: Cartaz promocional do rastreio da nutrição no idoso ------------------ 28 

 

 

ÍNDICE DE TABELAS 
	  
Tabela 1: Equipa da Farmácia Gama ---------------------------------------------------- 7 
 
Tabela 2: Requisitos de envio obrigatório ao INFARMED -------------------------- 17



	  

	  

	   Relatório	  de	  Estágio	  em	  Farmácia	  Comunitária	   2013	  

1	  

 

1 INTRODUÇÃO 
 

O estágio em Farmácia Comunitária constitui uma etapa fundamental no 

processo de formação dos futuros farmacêuticos, permitindo aos estudantes um 

primeiro contacto com o público e a realidade profissional. A realização deste 

estágio possibilita a consolidação dos conhecimentos teóricos adquiridos ao longo 

dos anos e a aquisição de novas valências técnicas e deontológicas, essenciais ao 

exercício da atividade farmacêutica de uma forma competente e responsável. 

Adicionalmente, o estágio promove o trabalho em equipa, o desenvolvimento das 

relações interpessoais e a consciencialização da importância de um conhecimento 

polivalente e atual.  

Nesse sentido realizei, no período de 10 de junho a 10 de dezembro de 2013, 

o estágio em Farmácia Comunitária, na Farmácia Gama, em Viseu. O presente 

relatório procurará expor, de uma forma sucinta, as principais atividades 

desenvolvidas ao longo destes seis meses, enquadrando o papel do Farmacêutico 

como prestador de cuidados de saúde e interveniente ativo na promoção da saúde 

do utente.  
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2 ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL DA 
FARMÁCIA 

	  

2.1 ENQUADRAMENTO GERAL DA FARMÁCIA GAMA 
 
 A Farmácia Gama (Figura 1) situa-se na Avenida Emídio Navarro, em Viseu, e 

tem como proprietária e Diretora Técnica a Dra. Maria Luísa Saraiva Cabral Costa. A 

farmácia é propriedade da Dra. Maria Luísa desde 1974, altura em que foi adquirida 

por trespasse ao Dr. Heitor Gama Castelo Branco.  

 A Farmácia Gama encontra-se integrada no centro da cidade de Viseu, 

beneficiando de uma localização e acessibilidade privilegiadas. A existência de 

escolas, centros de dia, zonas residenciais e pontos turísticos de interesse nas 

imediações da farmácia justificam a existência de um público vasto e heterogéneo. 

Assim, a farmácia conta com a presença de utentes ocasionais, oriundos de 

diversos locais, e utentes fidelizados, alguns desde a aquisição da farmácia pela 

atual proprietária. 

 No sentido de acompanhar o crescimento da cidade e da população, e de dar 

resposta às necessidades de um público cada vez mais diversificado e exigente, a 

Farmácia Gama tem sofrido, ao longo dos anos, diversas alterações. O aumento do 

espaço físico da farmácia, acompanhado da integração de novos profissionais na 

equipa de trabalho e da inovação na área da prestação de serviços, têm feito da 

Farmácia Gama uma farmácia moderna e citadina, capaz de satisfazer as 

necessidades da atual população da cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Fachada principal da Farmácia Gama.	  
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2.2 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
 

A Farmácia Gama encontra-se aberta ao público de segunda a sexta-feira das 

8h00 às 21h00 e ao sábado das 9h00 às 19h00. Periodicamente, e de acordo com o 

calendário de serviço das farmácias da zona, a Farmácia Gama assegura o serviço 

permanente, funcionando em contínuo ao longo de 24h. 

 
 

2.3 CARATERIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA FARMÁCIA  
 

O espaço físico da farmácia deve estar de acordo com as especificações 

estabelecidas nos artigos 28.º e 29.º do DL n.º 171/2012, de 1 de agosto, que 

procede à segunda alteração do DL n. º 307/2007 de 31 de agosto[1]. 
De acordo com as orientações das Boas Práticas de Farmácia (BPF), a 

qualidade do serviço prestado por uma farmácia depende das condições que a 

mesma apresenta e da existência de uma estrutura adequada[2]. 

 
 

2.3.1 ESPAÇO EXTERIOR 
 

De acordo com as especificações das BPF, o aspeto exterior de uma farmácia 

deve ser “caraterístico e profissional, facilmente visível e identificável”. Assim, e de 

modo a proporcionar uma mais fácil e imediata identificação por parte do utente, a 

Farmácia Gama apresenta na fachada principal a “cruz verde”, iluminada durante a 

noite sempre que a farmácia assegure o serviço, a inscrição “Farmácia”, 

acompanhada do nome da mesma e ainda o nome do Diretor Técnico. Junto à 

entrada encontra-se afixado o horário de funcionamento, a informação referente às 

farmácias de serviço permanente e a cruz representativa das farmácias aderentes 

ao programa “Farmácias Portuguesas” [1,2]. 

 As instalações da Farmácia Gama englobam três pisos, combinando diversas 

zonas que possibilitam a prestação de diferentes serviços. O acesso ao interior da 

farmácia faz-se através de uma porta automática, porta principal, ao lado da qual se 

encontra o postigo de atendimento noturno. A farmácia possui ainda uma porta de 

acesso privado, situada na fachada lateral do edifício, e através da qual se processa, 

por norma, a movimentação dos funcionários da farmácia, bem como o serviço de 

entrega de encomendas, de modo a evitar a perturbação da zona de atendimento ao 

público. 
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A farmácia possui quatro montras, três das quais se encontram na fachada 

principal, sendo o seu conteúdo periodicamente renovável, de forma a publicitar 

novos produtos e a acompanhar as principais tendências e necessidades do utente 

de acordo com a época do ano. A quarta montra situa-se na fachada lateral e 

possibilita a exposição de material ortopédico disponível na farmácia.  

 
 

2.3.2   ESPAÇO INTERIOR 
 

De acordo com o disposto no DL nº 171/2012, de 1 de agosto, e de modo a 

garantir que os utentes dispõem da comodidade e privacidade inerentes a um 

atendimento de qualidade e que os medicamentos são armazenados e preparados 

de forma adequada, as farmácias devem dispor, no mínimo, de cinco divisões, 

designadamente: sala de atendimento ao público, gabinete de atendimento 

personalizado, armazém, laboratório e instalações sanitárias[1,2]. 

Como referido anteriormente, as instalações da Farmácia Gama são 

compostas por três pisos. O rés-do-chão constitui a principal área da farmácia, 

englobando não só as divisões obrigatórias, como também um gabinete da direção 

técnica, um gabinete de apoio e gestão, uma área destinada à receção e 

conferência de encomendas  e uma pequena cozinha/copa. O piso menos um 

funciona como armazém secundário e destina-se, essencialmente, ao 

armazenamento de excedentes dos medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM) e dos produtos cosméticos e de higiene corporal (PCHC). O primeiro piso 

é constituído por diversos gabinetes, destinados a rastreios de saúde e 

acompanhamento farmacoterapêutico. 

 

§ Área de atendimento ao público 
 

A área de atendimento ao público (Figura 2) é a zona mais ampla da farmácia, 

pensada de forma a proporcionar ao utente um ambiente agradável e acolhedor. 

Possui sete balcões de atendimento devidamente informatizados e dispostos de 

forma a criar duas áreas de atendimento distintas. Uma área principal, constituída 

por seis balcões dispostos lado a lado, e que se destina principalmente à dispensa 

de medicamentos e ao aconselhamento farmacêutico, e uma área secundária, 

composta pelo sétimo balcão, que se destina, essencialmente, à venda e ao 

aconselhamento de produtos de dermocosmética. 
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Figura 2 – Área de atendimento ao público. 

 

 

Os lineares localizados na zona de atendimento principal, atrás dos balcões de 

atendimento, permitem a exposição de diversos produtos e MNSRM, agrupados 

segundo indicação farmacoterapêutica ou segundo categorias específicas, 

nomeadamente, fitoterapia e homeopatia, emagrecimento, suplementação alimentar 

e veterinária. Sob os lineares são ainda armazenados em gavetas, e segundo 

categorias, outro tipo de produtos dispensados na farmácia. As gôndolas e os 

lineares laterais permitem o alinhamento de produtos de dermocosmética, 

puericultura, podologia, higiene e ainda a disposição de produtos sazonais. A 

disposição harmoniosa e estratégica das gôndolas e lineares, aliada à possibilidade 

da rotação e reposicionamento dos produtos, permitem à farmácia a manutenção de 

uma imagem atual e dinâmica, apelando à atenção dos utentes.  

De forma a proporcionar aos utentes um maior conforto nos períodos de 

espera, a Farmácia Gama dispõe de uma pequena zona de descanso, bem como de 

uma área destinada aos mais pequenos. Destaca-se ainda a existência de uma 

Farma TV, sistema informático instalado em todas as farmácias associadas da 

Associação Nacional de Farmácias (ANF), e que constitui uma forma dinâmica de 

entretenimento e de prestação de informação na área da saúde. Os utentes têm 

ainda acesso a um medidor de pressão arterial automático e a uma balança 

eletrónica. 
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§ Gabinete do utente 
 

O gabinete do utente constitui um espaço independente da zona de 

atendimento e destina-se à prestação de serviços farmacêuticos. É neste espaço 

que se procede à determinação dos parâmetros bioquímicos e da pressão arterial 

com o esfingomanómetro, à administração de vacinas e injetáveis e à prestação de 

primeiros socorros. 

 

§ Área de receção e conferência de encomendas 
 

A área de receção e conferência de encomendas encontra-se interligada com 

as várias zonas de armazenamento, dispondo de acesso direto ao exterior. O local 

está equipado com diversos dispositivos informáticos, nomeadamente, 

computadores, sensores de leitura ótica, impressora comum e impressora de 

códigos de barras. Ainda nesta zona, e de modo a permitir um rápido 

armazenamento dos produtos termolábeis no momento da receção de encomendas, 

encontra-se localizado um frigorífico. Todos os documentos referentes à gestão de 

encomendas são também arquivados neste local. 

  

§ Área de armazenamento 
 

A área de armazenamento de medicamentos e outros produtos farmacêuticos 

não corresponde a um espaço físico único, englobando diversos espaços distintos. A 

unidade principal de armazenamento é constituída por um conjunto de gavetas 

deslizantes onde se encontram organizados, por forma farmacêutica 

(comprimidos/drageias/cápsulas, aerossóis, gotas, supositórios, injetáveis) e ordem 

alfabética do nome comercial ou da denominação comum internacional (DCI) no 

caso dos medicamentos genéricos (MG), os medicamentos sujeitos a receita médica 

(MSRM). A segunda unidade de armazenamento é constituída por um módulo de 

lineares e um conjunto de gavetas deslizantes destinados à organização das 

formulações de uso externo e oftálmico. As restantes unidades de armazenamento 

possibilitam a organização dos excedentes, estando uma destinada aos excedentes 

dos MSRM e outra aos excedentes dos PCHC e MNSRM. Existe ainda um local 

específico destinado ao armazenamento de estupefacientes e psicotrópicos. 
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§ Laboratório 
 

O laboratório constitui uma área essencialmente destinada à preparação de 

manipulados e à reconstituição de preparações extemporâneas. Encontra-se 

equipado com uma bancada de trabalho facilmente lavável, um lavatório, material de 

laboratório e referências bibliográficas base na área da manipulação de 

medicamentos. Este espaço reúne ainda as condições de temperatura, humidade, 

luminosidade e ventilação necessárias quer à adequada conservação das matérias 

primas, quer à operação de manipulação. 

 

§ Gabinete da Direção Técnica e Gabinete de Apoio 
 

A Farmácia Gama dispõe ainda de dois gabinetes. O Gabinete da Direção 

Técnica, onde o Diretor Técnico exerce as suas funções de administração, gestão e 

organização da farmácia e onde se realizam diversas reuniões, e o Gabinete de 

Apoio, destinado essencialmente à execução de tarefas administrativas e ao 

processamento do receituário e respetiva faturação.  

 

2.4  RECURSOS HUMANOS  
	  

 O sucesso de uma empresa prende-se, essencialmente, com os recursos 

humanos de que esta dispõe. Numa farmácia, e dada a natureza do serviço 

prestado, são as pessoas, com o seu conhecimento, empenho e dedicação, que 

trazem o “brilho” e a individualidade ao serviço, permitindo a satisfação e a 

fidelização dos utentes.  

 De acordo com o disposto no Capítulo IV do DL n.º 307/2007, de 31 de 

agosto, e respetivas alterações, o quadro de pessoal de uma farmácia engloba o 

quadro farmacêutico e o quadro não farmacêutico, do qual fazem parte os técnicos 

de farmácia e outros profissionais devidamente habilitados[3,4].  

 Os elementos que compõe a equipa da Farmácia Gama e as respetivas 

funções por eles desempenhadas encontram-se resumidos na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Equipa da Farmácia Gama. 
 
Funcionários Cargos/Responsabilidades 
Drª Maria Luísa Saraiva Cabral Costa Diretora Técnica e Proprietária 
Dr. António Carlos Costa Farmacêutico Adjunto da Gerência 
Drª Anabela Lopes Fonseca  Farmacêutica Adjunta 
Drª Bárbara Correia Farmacêutica 
Dr. António José Almeida Farmacêutico 

Drª Ana Bartolo Farmacêutica 

Drª Adriana Souza Gestora 
Sr. Narciso Coelho Ajudante Técnico  
Sr. João Almeida Ajudante Técnico  
D. Alexandrina Marques Ajudante Técnica/Receção de encomendas diárias 
D. Helena Melo Ajudante Técnica  
D. Patrícia Cappelle Conselheira de Dermocosmética 

D. Cristina Matos  

D. Paula Rodrigues 

Receção de encomendas diretas 

Conferência de prazos de validade; Gestão da 
receção/devolução de encomendas 

D. Conceição Marques Auxiliar de limpeza/arrumação/ Contactos externos 
(correios, banco, centros de saúde) 

	  
	  
	  

3 BIBLIOTECA E FONTES DE INFORMAÇÃO 
 

A dispensa de um medicamento exige, por vezes, o processamento de 

diversas informações e a integração de variados conhecimentos. 

Consequentemente podem surgir situações que obriguem à obtenção de informação 

adicional, de forma a esclarecer possíveis dúvidas e a garantir a prestação de um 

serviço seguro e profissional. Assim, e de modo a garantir o acesso à informação de 

uma forma rápida e fidedigna, a Farmácia Gama dispõe de uma pequena biblioteca 

na qual constam não só as publicações exigidas pela Deliberação n.º 414/CD/2007, 

de 29 de outubro como outras publicações opcionais[1,5]. Adicionalmente, e de modo 

a expandir e a agilizar o acesso a diversas fontes de informação, todos os postos de 

atendimento dispõe de acesso à Internet. 
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4 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA 
 

4.1  SISTEMA INFORMÁTICO 
 

Atualmente, a utilização de um sistema informático é essencial para a gestão e 

funcionamento de uma farmácia. Este tipo de ferramenta permite uma maior 

agilização do processo de atendimento, bem como uma otimização das diferentes 

tarefas relacionadas com a gestão diária da farmácia, contribuindo assim para uma 

maior qualidade dos serviços prestados.   
A Farmácia Gama utiliza o Sifarma 2000, uma aplicação informática 

desenvolvida pela Glintt®. Este sistema disponibiliza informação científica e técnica, 

a qual é permanentemente atualizada, permitindo uma prestação individualizada de 

serviços, um acompanhamento personalizado do utente e uma intervenção focada 

no aconselhamento e na segurança da dispensa. Esta aplicação possibilita ainda, de 

uma forma genérica, uma mais fácil gestão e organização da farmácia, permitindo o 

registo de vendas; a realização e receção de encomendas e de todos os processos 

envolvidos nesta etapa do circuito do medicamento; a gestão de stocks e de 

devoluções; o controlo de prazos de validade; a atualização de preços; a preparação 

de inventários, entre outras tarefas[1,6,7]. 

	  

4.2  SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE 
 

A Farmácia Gama tem implementado um Sistema de Gestão de Qualidade 

(SGQ), certificado pela Associação Portuguesa de Certificação (APCER) de acordo 

com os requisitos da NP EN ISSO 9001. O SGQ está descrito no Manual da 

Qualidade e a sua implementação permitiu a divisão do funcionamento da farmácia 

em processos, subprocessos e instruções de trabalho, que podem ser geridos, 

avaliados e melhorados de uma forma contínua e dinâmica. 

Com base na Política da Qualidade, a Farmácia Gama aposta na contínua 

melhoria da qualidade dos serviços prestados, privilegiando a intervenção 

comunitária e o desenvolvimento de novos serviços, de forma a contribuir para uma 

melhoria da qualidade de vida da comunidade local.  
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De modo a verificar o cumprimento e a atualização das atividades 

implementadas e previstas pela farmácia, a mesma é submetida a uma auditoria 

anual que verifica a conformidade dos diferentes os processos. A renovação da 

certificação é realizada de 4 em 4 anos.  
 

4.3  GESTÃO DE STOCKS 
 

Uma gestão eficiente dos stocks constitui um fator determinante não só para a 

viabilidade financeira da farmácia como para a contínua satisfação do utente. Deste 

modo, no momento da determinação do stock de um determinado produto é 

fundamental ter em consideração informações como a média de consumo do 

produto, as condições de negociação, a margem de lucro e o espaço disponível para 

o armazenamento. Assim, a farmácia deve procurar adaptar a quantidade de 

produto armazenado às solicitações diárias, evitando quer a manutenção de um 

stock demasiado elevado quer a rutura de um produto, ambas as situações 

negativas para a farmácia e para o utente.  

Atualmente, o processo da gestão de stocks é facilitado pela utilização do 

Sifarma 2000, o qual permite não só a consulta do histórico de vendas, como a 

determinação das quantidades mínimas e máximas dos produtos, gerando 

diariamente e de forma automática encomendas para fornecedores pré-

estabelecidos. 

 

4.4  APROVISIONAMENTO E ARMAZENAMENTO 
 

O aprovisionamento compreende um conjunto de operações que permitem 

disponibilizar, em tempo oportuno, na quantidade e qualidade pré-definidas e ao 

menor custo, serviços e recursos materiais provenientes do exterior da empresa e 

necessários ao bom funcionamento da mesma.  

 

4.4.1 ENCOMENDAS A FORNECEDORES 
 

A aquisição de medicamentos e outros produtos de saúde pode ser feita por 

intermédio de distribuidores grossistas, que funcionam como intermediários entre os 

laboratórios e a farmácia, e/ou diretamente aos laboratórios de indústria 

farmacêutica, sempre que as quantidades e vantagens económicas o justifiquem. 
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A escolha dos distribuidores assenta numa análise criteriosa de diversos 

parâmetros, entre os quais: rapidez e eficácia na entrega, profissionalismo do 

serviço prestado, bonificação de produtos, possibilidade de devolução e facilidades 

de pagamento. De forma a ter acesso aos produtos em falta no menor período de 

tempo possível e a beneficiar de melhores ofertas em termos económicos, é 

essencial para a farmácia trabalhar simultaneamente com diferentes distribuidores. 

Assim, a Farmácia Gama trabalha, diariamente, com três distribuidores grossistas: 

Plural, Cofanor e OCP Portugal, sendo realizadas, em dois períodos distintos e de 

acordo com a proposta de encomenda gerada automaticamente pelo Sifarma 2000, 

duas encomendas. No entanto, ao longo do dia podem surgir situações que 

requerem a realização de encomendas adicionais, quer de uma forma instantânea 

quer por contacto telefónico com os fornecedores. 

Em alguns casos, a farmácia pode efetuar encomendas diretamente aos 

laboratórios, beneficiando de vantagens económicas relativas a descontos 

específicos e/ou bonificações.  
Ocasionalmente, e de modo a satisfazer um pedido específico urgente, surge 

a necessidade de solicitar um determinado produto junto a uma farmácia próxima.  

 
 

4.4.2 RECEÇÃO E CONFERÊNCIA DE ENCOMENDAS 
 

Sempre que uma encomenda é enviada para a farmácia segue, juntamente 

com esta, a respetiva fatura e/ou guia de remessa (ANEXO I). Este documento 

contém diversas informações, como a descrição dos produtos pedidos/enviados, os 

preços de faturação (PF) e venda ao público (PVP) e a taxa de IVA aplicável, 

constituindo a base para o processo de conferência de encomendas.  

A receção das encomendas é processada através do Sifarma 2000, 

realizando-se simultaneamente a conferência de alguns aspetos relativos aos 

produtos fornecidos, entre os quais: 

- Designação do produto e, quando aplicável, respetiva forma farmacêutica, 

dose e número de unidades por embalagem; 

-   Quantidade pedida/enviada; 

-   Prazo de validade (PV); 

-   PF e PVP; 

-   Estado de conservação da embalagem. 
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Durante este processo pode ser necessário proceder-se à atualização do PV 

e/ou PVP de produtos anteriormente rececionados e/ou à criação de fichas de novos 

produtos. No que diz respeito aos produtos sem PVP fixado cabe à farmácia 

determinar, em função do PF e da margem de lucro, o PVP respetivo. É de salientar 

que em qualquer situação, caso se verifique a alteração do PVP de um produto e o 

mesmo exista em stock, é necessário proceder à sua remarcação. 

Aquando do processo de receção de matérias-primas é essencial verificar se 

estas se encontram devidamente identificadas (identificação da matéria-prima e 

fornecedor, nº de lote, condições de conservação, precauções de manuseamento e 

prazo de validade) e em perfeito estado de conservação. É ainda necessário 

verificar a existência do Boletim de Análise, o qual deve estar em conformidade com 

a respetiva monografia inscrita na Farmacopeia Portuguesa ou nas Farmacopeias 

de outros Estados-Membros da União Europeia. 

O processo da receção e conferência de encomendas termina com a 

verificação do número total de unidades rececionadas e do valor total faturado, em 

comparação com o constante na fatura e/ou guia de remessa. O documento 

comprovativo da entrega da encomenda é impresso e anexado à fatura, ficando 

ambos em arquivo. 

 

4.4.3 ARMAZENAMENTO 
 

O armazenamento constitui uma etapa fundamental no circuito do 

medicamento. Este procedimento deve ter em conta critérios específicos, como o 

tipo de produto e a sua rotatividade, as condições de conservação, a quantidade 

rececionada e o espaço físico disponível. Assim, os produtos termolábeis são os 

primeiros a ser armazenados, no frigorífico, a uma temperatura compreendida entre 

os 2 e os 8ºC, que é monitorizada com um termohigrómetro, cuja leitura se faz 

regularmente. Os restantes produtos são arrumados nos locais estabelecidos, 

atendendo às condições de luminosidade, temperatura (< 25ºC) e humidade (< 

60%), as quais são igualmente monitorizadas. É de salientar que 

independentemente do tipo de produto, o armazenamento deve seguir a regra “First 

expire First out” (FEFO), de forma a que os produtos com PV inferior sejam os 

primeiros a ser dispensados. 
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4.4.4 CONTROLO DOS PRAZOS DE VALIDADE  
 

O controlo dos prazos de validade é efetuado no momento da receção de uma 

encomenda e no momento da dispensa do produto. Adicionalmente, o Sifarma 2000 

gera, no início de cada mês, uma listagem dos produtos cujo PV expira nos três 

meses seguintes. A informação presente na lista é confirmada manualmente, sendo 

os produtos em questão retirados do stock e devolvidos ao respetivo 

fornecedor/laboratório. 

 

4.4.5 DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS  
 

A possibilidade da devolução de produtos possibilita a minimização de perdas 

para a farmácia. A devolução de produtos aos respetivos fornecedores/laboratórios 

pode ser desencadeada por diversas situações, entre as quais: irregularidades nos 

produtos entregues (embalagem danificada, produto errado ou não enviado, 

quantidade errada), recolha de produtos declarada pelo INFARMED ou pelo próprio 

fornecedor (comunicada à farmácia através de circulares informativas) ou ainda, 

como anteriormente referido, PV expirados ou a expirar. Este procedimento implica a 

criação de uma nota de devolução (ANEXO II), na qual consta informação relativa 

aos produtos a devolver e ao motivo da devolução. A nota de devolução é impressa 

em triplicado; duas das cópias seguem juntamente com o produto, sendo a terceira 

arquivada na farmácia até regularização do processo.  

Quando o pedido de devolução é aceite, o fornecedor/laboratório procede à 

troca do produto ou à emissão de uma nota de crédito (ANEXO III). No entanto, o 

pedido de devolução pode não ser aceite por parte do fornecedor/laboratório, 

retornando o produto à farmácia, que o contabiliza para quebras e o encaminha para 

a Valormed. 
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5 DISPENSA DE MEDICAMENTOS 
 

O momento da dispensa de medicamentos é mais do que um simples ato de 

entrega. O farmacêutico, como corresponsável pela farmacoterapia do utente, 

desempenha um papel fundamental para o alcance da segurança e efetividade de 

um regime terapêutico. 

Segundo as BPF, a dispensa de medicamentos é definida como o ato 

profissional em que o farmacêutico, após avaliação da medicação e do perfil 

farmacoterapêutico do utente, cede medicamentos ou substâncias medicamentosas 

ao mesmo, cedendo juntamente toda a informação indispensável a uma correta 

utilização da medicação. Neste sentido, o atendimento deve ser divido em quatro 

fases: acolhimento, recolha de informação/avaliação da situação, intervenção e 

despedida. No decorrer deste processo é fundamental que o farmacêutico avalie a 

medicação dispensada, no sentido de identificar e resolver problemas relacionados 

com os medicamentos (PRM), protegendo o doente de possíveis resultados 

negativos associados à medicação (RNM) e utilize uma linguagem coerente, simples  

e objetiva, procurando adequar a mesma a cada utente[1]. 

De acordo com o DL n.º 176/2006, de 30 de agosto os medicamentos podem 

ser classificados, quanto à sua dispensa, em: Medicamentos sujeitos a receita 

médica (MSRM) ou Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) [8]. 

 
 

5.1 MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 
 

Entende-se por medicamento sujeito a receita médica todo aquele que apenas 

pode ser dispensado mediante apresentação de prescrição médica válida[8].  

De acordo com o DL n.º 176/2006, de 30 de agosto estão sujeitos a receita 

médica todos os medicamentos que preencham uma das seguintes condições: 

- Possam constituir um risco direto ou indireto para a saúde do utente quando 

utilizados sem vigilância médica ou quando utilizados frequentemente e em 

quantidades consideráveis para fins distintos daquele a que se destinam; 

- Contenham substâncias cujas atividade ou reações adversas necessitem de 

avaliação aprofundada; 

- Sejam administrados por via parentérica[8]. 
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O DL n.º 176/2006, de 30 de agosto prevê ainda a classificação dos MSRM em 

três categorias distintas consoante o tipo de receita a que estão sujeitos[8]. 
 

§ Medicamentos de Receita Médica Renovável (RN) 
 

Medicamentos abrangidos pela Tabela 2 da Portaria n.º 1471/2004, de 21 de 

dezembro, na sua atual redação. Englobam medicamentos utilizados em 

tratamentos prolongados, cuja receita médica apresenta três vias com uma validade 

máxima de 6 meses, de modo a facilitar o acesso do utente à medicação.  

 

§ Medicamentos de Receita Médica Especial (RE) 
 

Englobam um conjunto de medicamentos com características especiais, 

nomeadamente: medicamentos que contenham na sua composição substâncias 

classificadas, à luz da legislação atual, como estupefacientes ou psicotrópicos; 

medicamentos que possam conduzir, aquando de uma incorreta utilização, a 

fenómenos de dependência e habituação; medicamentos que possam ser utilizados 

para fins ilegais; medicamentos que, devido a propriedades específicas ou a uma 

introdução no mercado recente, necessitem de maior precaução na utilização.  

 
§ Medicamentos de Receita Médica Restrita 

Medicamentos utilizados exclusivamente em meios especializados, 

dispensados em regime de internamento ou de ambulatório. 

	  

5.1.1 RECEITA MÉDICA 
 

A prescrição médica deve ser efetuada segundo o atual modelo de prescrição, 

aprovado pelo Despacho n.º 15700/2012, de 30 de novembro[9]. De acordo com o 

DL n.º 11/2012, de 8 de março a prescrição deve ser efetuada por via eletrónica 

(ANEXO IV) e deve incluir, obrigatoriamente, a DCI da substância ativa[10]. A 

prescrição pode, excecionalmente, incluir a denominação comercial ou indicação do 

nome do titular da autorização de introdução no mercado (AIM), nas situações em 

que não exista MG ou este não seja comparticipado pelo Estado e no caso de haver 

justificação técnica do prescritor quanto à insusceptibilidade da substituição do 

medicamento prescrito, sendo a justificação mencionada de forma correta pelo 

prescritor em local próprio da receita. São apenas admissíveis justificações técnicas 

nos seguintes casos:  
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No caso da exceção a) e b), o farmacêutico pode apenas dispensar o 

medicamento constante na receita, enquanto que no caso da exceção c), o utente 

pode optar por medicamentos equivalentes ao prescrito, desde que apresentem um 

PVP inferior[9,10]. 

Excecionalmente, e em situações salvaguardadas pela legislação em vigor 

(falência do sistema informático; inadaptação fundamentada do prescritor; prescrição 

ao domicilio; outras situações até a um máximo de quarenta receitas mensais) a 

prescrição pode ser efetuada por via manual (ANEXO V). Neste caso, a justificação 

deve constar na própria receita[9,10].  
 

5.1.2 AVIAMENTO DA RECEITA MÉDICA 
 

 No momento da dispensa o farmacêutico deve verificar atentamente a 

validade e autenticidade da receita médica. Segundo o Artigo n.º 5 da Portaria nº 

137-A/2012, de 11 de maio a receita deve conter, obrigatoriamente, os seguintes 

elementos: 

§ Número da receita e respetiva representação em código de barras; 

§ Identificação do médico prescritor; 

§ Local de prescrição; 

§ Nome e número do utente; 

§ Entidade financeira responsável; 

§ Regime especial de comparticipação, quando aplicável; 

§ Identificação do medicamento por DCI, dosagem, forma farmacêutica, 

apresentação, número de embalagem e posologia; 

§ Data de prescrição; 

§ Período de validade; 

§ Assinatura do prescritor[11]. 

 

•  Medicamento com margem ou índice terapêutico estreito 

Exceção a) 

•  Intolerância ou reação adversa prévia 
Exceção b) 

•  Continuidade de tratamento superior a 28 dias 
Exceção c) 
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Após verificação da prescrição médica procede-se à recolha dos 

medicamentos e à transmissão da informação relativa ao medicamento, de forma 

verbal e/ou escrita. Cabe ao farmacêutico, através do estabelecimento de um 

diálogo simples e claro, esclarecer, motivar e sensibilizar o utente para uma 

utilização racional da terapêutica e para uma melhor adesão à mesma. A dispensa é 

finalizada com a impressão do documento para faturação no verso da receita 

(ANEXO VI), o pagamento e a impressão da fatura (ANEXO VII). 

 

5.1.2.1 DISPENSA DE PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIANTES 
 

Uma vez que as substâncias psicotrópicas e estupefacientes estão na origem 

de fenómenos de dependência e tolerância, sendo frequentemente associadas à 

prática de atividades ilícitas, a movimentação de medicamentos com base nas 

mesmas encontra-se fortemente regulamentada. O quadro legal respeitante às 

substâncias psicotrópicas e estupefacientes tem por base dois diplomas: o DL n.º 

15/93, de 22 de janeiro e o Decreto regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro[12,13,14]. 

Sempre que um medicamento desta classe é enviado para a farmácia segue, 

juntamente com este e em duplicado, uma Guia de Requisição. Todo o processo de 

registo de entradas e saídas é processado informaticamente, através do Sifarma 

2000, sendo o envio dos documentos de controlo ao INFARMED realizado mediante 

os requisitos presentes na Tabela 2[12,13,14].  

 
Tabela 2 – Requisitos de envio obrigatório ao INFARMED. 
 

 

 Registo de 
Entradas 

Registo de 
Saídas 

Mapa de 
Balanço 

Duplicado das 
Receitas 

Tabelas I, II-B, II-C 

 

Trimestralmente 

Até 15 dias após 

o termo de cada 

trimestre 

Mensalmente 

Até ao dia 8 do 

2º mês seguinte 

Anualmente 

Até dia 31 de 

janeiro do ano 

seguinte 

Mensalmente 

Até dia 8 do 

mês seguinte 

Tabelas III e IV 

(incluem 

benzodiazepinas) 

Anualmente 

Até dia 31 de 

janeiro do ano 

seguinte 

Não se aplica Anualmente 

Até dia 31 de 

janeiro do ano 

seguinte 

Não se aplica 

Manter em arquivo, pelo período de 3 anos, os duplicados dos documentos enviados 

ao INFARMED 
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Para que a dispensa de medicamentos contendo substâncias estupefacientes 

ou psicotrópicas seja possível é necessário: 

§ Apresentação de receita eletrónica identificada como RE, contendo apenas 

o medicamento em causa; 

§ Preenchimento dos dados do médico prescritor; 

§ Preenchimento dos dados do utente: nome e morada; 

§ Preenchimento dos dados do adquirente (que pode ou não ser o utente): 

nome, morada, idade e número de identificação[12,13,14]. 

 
 

5.1.3 ENTIDADES E REGIMES ESPECIAIS DE COMPARTICIPAÇÃO 
 

O DL n.º 48-A/2010 aprova o regime de comparticipação do Estado no preço 

dos medicamentos prescritos aos utentes do SNS e aos beneficiários da ADSE, 

prevendo a existência de um regime geral e de um regime especial de 

comparticipação. A comparticipação dos medicamentos é estabelecida com base 

num sistema de escalões, que determina a percentagem paga pelo Estado em 

função da classificação farmacoterapêutica do medicamento[14,15]. 

Em determinados casos e através da existência de um regime especial de 

comparticipação alguns utentes podem beneficiar de uma comparticipação 

acrescida. No que diz respeito ao regime especial, verificam-se três situações 

distintas: 

§ Beneficiários - Pensionistas cujo “rendimento total anual não excede 14 

vezes a retribuição mínima mensal garantida em vigor no ano civil transato ou 14 

vezes o valor do indexante dos apoios sociais em vigor, quando este ultrapassar 

aquele montante”, de acordo com o descrito no DL n.º 106-A/2010[16]; 
 

§  Patologias Especiais - Utentes diagnosticados com patologias especiais, 

definidas por despacho (ANEXO VIII); 
 

§ Grupos especiais - Para além do SNS existem outros organismos 

responsáveis pelo regime de comparticipação. Alguns funcionam como organismo 

principal, assegurando a total comparticipação e outros funcionam como subsistema, 

assegurando uma complementaridade da comparticipação. 

Consoante o plano de comparticipação, no momento da dispensa do MSRM é 

atribuído à receita um número, um lote e uma série. 
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5.1.4 FATURAÇÃO 
 
Todos os meses, e de forma a receber o valor das comparticipações, a 

farmácia procede ao envio do receituário para o Centro de Conferência de Faturas 

(CCF) ou para a Associação Nacional de Farmácias (ANF), dependendo da entidade 

responsável, respetivamente SNS ou um dos outros organismos. Previamente, é 

necessário proceder à conferência de todas as receitas, de forma a detetar possíveis 

erros que possam implicar a devolução das mesmas, organizando-as posteriormente 

por organismos e lotes[17]. 

 
 

5.2 MEDICAMENTOS MANIPULADOS 
 

A preparação de medicamentos manipulados, sendo uma prática ancestral da 

responsabilidade exclusiva do farmacêutico, continua a constituir uma realidade 

importante no contexto da terapêutica medicamentosa. Os medicamentos 

manipulados são preparados de forma individualizada e orientada a um indivíduo ou 

grupo de indivíduos com características especiais, para os quais a indústria 

farmacêutica não apresenta resposta adequada. 

Segundo o DL n.º 95/2004, de 22 de abril, os medicamentos manipulados são 

preparados segundo fórmulas magistrais ou preparados oficinais, sob a direta 

responsabilidade do farmacêutico. O presente DL distingue ainda fórmula magistral 

de preparado oficinal. A preparação de uma fórmula magistral implica a existência 

de prescrição médica, a qual deve conter a indicação “Manipulado” ou a sigla “f.s.a” 

(faça segundo a arte) (ANEXO IX). O preparado oficinal é qualquer medicamento 

preparado segundo as indicações de uma farmacopeia ou de um formulário[18].  

A preparação de medicamentos manipulados nas farmácias deve seguir as 

boas práticas de preparação, constantes na Portaria nº 594/2004, de 2 de junho e 

que incidem em oito vertentes essenciais: pessoal, instalações e equipamentos, 

documentação, matérias-primas, materiais de embalagem, manipulação, controlo de 

qualidade e rotulagem[19].  

Após preparação e acondicionamento do manipulado, procede-se à 

elaboração da “Ficha de Preparação de Manipulados” (ANEXO X) e do rótulo 

(ANEXO XI).  

 

 

 



	  

	  

	   Relatório	  de	  Estágio	  em	  Farmácia	  Comunitária	   2013	  

20	  

 

O cálculo do PVP dos medicamentos manipulados é efetuado com base no 

valor dos honorários da preparação, no valor das matérias-primas e no valor dos 

materiais de embalagem, de acordo com o estipulado na Portaria nº 769/2004, de 1 

de julho[20]. Os medicamentos manipulados passíveis de comparticipação constam 

de lista a aprovar, anualmente, por despacho do membro do Governo responsável 

pela área da saúde, mediante proposta do Conselho Diretivo do INFARMED. 

 

 

5.3  MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 
 

O Estatuto do Medicamento define como MNSRM aquele a que não se 

apliquem as especificações previstas para os MSRM[8].  

Uma vez que os MNSRM não necessitam de prescrição médica para serem 

adquiridos, eles são amplamente utilizados no alívio e prevenção de sintomas 

menores, encontrando-se frequentemente associados ao fenómeno da 

automedicação. A automedicação é definida como a utilização de MNSRM, de forma 

responsável e no sentido de promover o alívio e/ou tratamento de sintomas 

passageiros, com ou sem aconselhamento por parte de profissionais da saúde.  

De forma a salvaguardar a saúde dos consumidores e a limitar a utilização dos 

MNSRM a situações clínicas bem definidas, o Ministério da Saúde publicou no 

Despacho nº 17690/2007, de 23 de julho, uma lista das situações passíveis de 

automedicação[21,22].  

O farmacêutico tem neste contexto uma importante margem de ação, devendo 

intervir de forma ativa na promoção do uso racional e seguro da medicação, conceito 

designado como indicação farmacêutica. A indicação farmacêutica constitui assim o 

ato profissional através do qual o farmacêutico se responsabiliza pela seleção de um 

MNSRM e/ou indicação de medidas não farmacológicas, no sentido de aliviar ou 

resolver um problema de saúde considerado um transtorno ou sintoma menor. A 

seleção do medicamento reflete um processo de entrevista e avaliação atenta da 

situação clínica apresentada, no qual se deve procurar compreender toda a 

informação disponibilizada pelo utente. 
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6 DISPENSA DE OUTROS PRODUTOS 
 

6.1 MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO 
 

O DL n-º 184/97, de 26 de julho, define o produto de uso veterinário como toda 

a preparação farmacêutica que se destina a ser aplicada nos animais, para 

prevenção ou tratamento de doenças e dos seus sintomas e para correção ou 

modificação de funções orgânicas. Os medicamentos de uso veterinário classificam-

se em: sujeitos a receita médica, não sujeitos a receita médica, de uso exclusivo por 

médicos veterinários. Os produtos veterinários procurados mais frequentemente 

incluem desparasitantes internos e externos, antibióticos e anticoncepcionais[23]. 

 

6.2 MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOMEOPÁTICOS 
 

Os medicamentos homeopáticos são definidos, segundo o Estatuto do 

Medicamento como “medicamentos obtidos a partir de substâncias denominadas 

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”, encontrando-se também eles 

legalmente abrangidos pelo DL n.º 176/2006, de 30 de agosto[8]. 

 

6.3 PRODUTOS FITOTERAPÊUTICOS 
 

Os produtos fitoterapêuticos englobam produtos de formas farmacêuticas 

distintas (infusões, cápsulas, comprimidos, ampolas), dirigidos a diversas situações 

e que têm em comum o facto de serem formulados com base em plantas ou em 

substâncias derivadas de plantas[8].  

 

6.4 SUPLEMENTOS ALIMENTARES E PRODUTOS PARA 
ALIMENTAÇÃO ESPECIAL 

 
Os suplementos alimentares são géneros alimentícios que se apresentam sob 

a forma de produtos pré-embalados em doses unitárias, destinados a uma 

administração diária. Estes produtos são utilizados com a finalidade de 

complementar e/ou suplementar um regime alimentar normal, constituindo fontes 

concentradas de nutrientes, isolados ou em associação.  
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Os géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial são aqueles 

que, pela sua composição ou processo de fabrico especiais, se distinguem dos 

alimentos de consumo corrente, sendo adequados às necessidades nutricionais de 

determinados grupos de indivíduos, designadamente: 

- Indivíduos cujos processos de assimilação ou metabolismo se encontrem 

perturbados; 

- Indivíduos que se encontrem em condições fisiológicas especiais; 

- Latentes ou crianças de pouca idade em bom estado de saúde.  

Este grupo inclui uma vasta gama de produtos, como suplementos dietéticos 

orais, fórmulas de reidratação e papas e leites para latentes e crianças de pouca 

idade[24]. 

 

6.5 PRODUTOS COSMÉTICOS E DE HIGIENE CORPORAL 
 

Segundo o DL n.º 189/2008 os PCHC englobam todas as substâncias ou 

preparações destinadas ao contacto com as diversas partes do corpo humano, 

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

externos, dentes e mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou 

principalmente, os limpar, perfumar, modificar, proteger ou manter em bom estado.  

Numa sociedade pautada por um interesse crescente na aparência, na beleza 

e na jovialidade, o aumento da procura deste tipo de produtos constitui uma 

realidade. Deste modo, e no sentido de corresponder às exigências da população 

atual, a Farmácia Gama dispõe de uma vasta oferta de linhas e produtos de 

cosmética e higiene corporal[25]. 

 

6.6 ARTIGOS DE PUERICULTURA 
 

Qualquer produto destinado a facilitar o sono, o relaxamento, a higiene e a 

alimentação das crianças durante os primeiros anos de vida[8]. 

 

6.7 DISPOSITIVOS MÉDICOS 
 

De acordo com o DL n.º 145/2009, de 17 de junho entende-se por dispositivo 

médico qualquer instrumento, aparelho, equipamento, material ou artigo, utilizado 

isoladamente ou em combinação, cujo principal efeito não seja alcançado por meio 

farmacológico, imunológico ou metabólico e destinado a ser utilizado em seres 

humanos para fins de:  
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- 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[26]. 

 

7 SERVIÇOS E CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS NA 
FARMÁCIA 

 
O DL n.º 307/2007, de 31 de agosto prevê a possibilidade da prestação de 

serviços de promoção da saúde e bem-estar por parte das farmácias. O tipo de 

serviços permitidos encontra-se definido na Portaria n.º 1429/2007, de 2 de 

novembro[3,27].  

A possibilidade da prestação de uma gama mais alargada de serviços,  

proporciona uma maior intervenção do farmacêutico na saúde do utente, 

possibilitando um acompanhamento mais próximo e dinâmico. 

 
 

7.1 DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS E 
FISIOLÓGICOS 

	  
Na Farmácia Gama, a determinação dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

é efetuada no GAP, sendo os resultados obtidos registados num cartão próprio de 

modo a permitir o acompanhamento do utente. 

 O farmacêutico, após interpretação dos valores deve fazer um 

aconselhamento adequado, informando o utente sobre a adoção de um estilo de 

vida saudável e, sempre que se aplique, incentivá-lo à adesão da terapêutica já 

instituída[1].  

 

§ Glicemia 

A determinação da glicemia é fundamental para o controlo e diagnóstico da 

Diabetes Mellitus. Na Farmácia Gama, a determinação é feita a partir de uma 

amostra de sangue capilar, recorrendo ao aparelho de autovigilância AccuCheck 

Aviva® . 
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§ Perfil lipídico 

A determinação do perfil lipídico é essencial na prevenção do risco da doença 

cardiovascular. Na Farmácia Gama, a determinação do colesterol total, colesterol 

HDL, LDL (pela fórmula de Friedewald) e triglicerídeos é feita a partir de uma 

amostra de sangue capilar, recorrendo ao aparelho Reflotron Plus® 

 
§ Ácido úrico  

O ácido úrico é um produto resultante da degradação das purinas. Os valores 

de ácido úrico podem estar aumentados devido a um aumento da sua produção ou 

devido a uma diminuição da sua eliminação renal. Na Farmácia Gama, a 

determinação deste parâmetro é feita a partir de uma amostra de sangue capilar, 

recorrendo ao aparelho Reflotron Plus® 

 
§ Índice de massa corporal (IMC) 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda a utilização do IMC para 

classificar quantitativamente a obesidade. Este parâmetro estabelece uma relação 

entre o peso e a altura, de acordo com a fórmula. 
 

!"#$  (!")
!"#$%&!  (!) 

	   	  

 

Na zona de atendimento ao público existe uma balança eletrónica que 

determina o peso, a altura e o IMC. 

 
§ Pressão arterial 

A medição da pressão arterial é um dos serviços mais frequentemente 

solicitados, podendo realizar-se de duas formas: manual, com o auxílio do 

esfignomanómetro, e automática. Os utentes que requerem este serviço são por 

norma indivíduos a realizar terapêutica anti-hipertensora, que necessitam de 

controlar os valores da sua pressão arterial de forma avaliar a eficácia da 

terapêutica. 
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7.2 VALORMED 
 

As Farmácias colaboram com a VALORMED, sociedade responsável pela 

gestão dos resíduos de embalagens e medicamentos fora de uso, com o objetivo de 

contribuir para o uso racional do medicamento e para a prevenção dos danos 

ambientais[28]. 

É dever do farmacêutico sensibilizar e incentivar o utente a entregar 

embalagens vazias e medicamentos fora de uso na farmácia, em vez de os colocar 

no lixo doméstico.  

	  

7.3 SERVIÇOS DIFERENCIADOS 
 

A prestação de primeiros socorros, a administração de injetáveis e vacinas não 

incluídas no PNV e o programa de cessação tabágica são os serviços prestados 

com maior frequência na Farmácia Gama. Atualmente, a Farmácia está ainda a 

implementar um Programa de Acompanhamento Farmacoterapêutico[3]. 

 

7.3.1 RASTREIOS 
	  

A Farmácia Gama tem promovido, ao longo dos últimos anos, várias ações de 

rastreio. O principal objetivo destas ações passa pela identificação precoce de 

algumas patologias, pelo aconselhamento de medidas farmacológicas e/ou não 

farmacológicas que visem a adoção de um estilo de vida mais saudável e, em 

muitos casos, pelo incentivo do seguimento da terapêutica já instituída, de forma a 

promover uma melhoria da qualidade de vida e da saúde do utente. 

	  
	  

§ Rastreio da Hipertensão Arterial 
	  

A hipertensão arterial (HTA) é um dos principais fatores de risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares (DCV) e uma das patologias mais 

prevalentes na sociedade atual. Neste sentido, a identificação precoce de potenciais 

indivíduos de risco, bem como o acompanhamento de indivíduos já diagnosticados 

com HTA assume particular importância. 

A Farmácia Gama realizou, no dia 5 de setembro de 2013, um rastreio 

dedicado a esta temática (Figura 3). 
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Figura 3 – Cartaz promocional do rastreio da HTA. 

	  
O rastreio consistiu na determinação da pressão arterial diastólica (PAD) e da 

pressão arterial sistólica (PAS), em ambos os braços e por duas vezes distintas, 

espaçadas por um intervalo de cinco minutos. Foi ainda distribuído um folheto, 

elaborado na Farmácia (ANEXO XII), com recomendações na área da prevenção da 

HTA e prestado um aconselhamento individual e personalizado a cada utente.  

	  
	  

§ Rastreio da Asma e Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 
	  

A asma e a doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) são doenças 

respiratórias crónicas, que afetam centenas de pessoas em todo o mundo. A 

Organização Mundial da Saúde indica que, em 2030, a DPOC estará entre as 

principais causas de morte a nível mundial. 

Em Portugal, as doenças respiratórias são umas das principais causas de 

morbilidade e mortalidade, estimando-se um aumento da sua prevalência nos 

próximos anos. Neste contexto, a precocidade do diagnóstico e a otimização da 

terapêutica assumem, na atualidade, uma importância ímpar. 

Neste sentido, a Farmácia Gama realizou, no dia 8 de novembro de 2013, um 

rastreio dedicado a este tema (Figura 4). 
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Figura 4 – Cartaz promocional do rastreio da asma e DPOC. 

	  
	  
	  

O rastreio consistiu na realização de uma espirometria, um exame que avalia a 

função respiratória e permite determinar o volume expirado no primeiro segundo 

(VEMS). Foi também distribuído um folheto, elaborado na Farmácia (ANEXO XIII), 

com informações relacionadas com a asma e a sua sintomatologia e prestado um 

aconselhamento individual a cada utente, no sentido de reforçar a importância da 

adesão à terapêutica instituída.  

	  
	  

§ Rastreio da Nutrição no Idoso	  
	  

Uma boa alimentação é importante em qualquer etapa da vida. De facto, uma 

dieta adequada ajuda a reduzir o risco do aparecimento de determinadas patologias 

e pode melhorar a qualidade de vida de indivíduos já diagnosticados com patologias 

crónicas.  

O processo de envelhecimento natural, mesmo na ausência de doença, 

implica alterações ao nível da constituição corporal, da regulação energética e 

metabolismo dos micronutrientes e das defesas do organismo. Neste sentido, o 

idoso apresenta necessidades nutricionais específicas, verificando-se, em muitos 

casos, situações de carências nutritivas.  

 

8	  de	  Novembro8	  de	  Novembro	  	  

Rastreio  
Asma e DPOC 

Farmácia	  Gama	  

Vigie  a  sua  Saúde.  Vigie  a  sua  Saúde.      
Controle  a  Asma  e  DPCO.Controle  a  Asma  e  DPCO.    

Marque  com  o  seu  farmacêutico.Marque  com  o  seu  farmacêutico.    
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A avaliação nutricional do idoso assume assim particular importância. Neste 

contexto a Farmácia Gama irá realizar, no dia 8 de novembro de 2013, um rastreio 

dedicado a este tema (Figura 5). À semelhança dos rastreios realizados 

anteriormente, será distribuído um folheto, elaborado na Farmácia (ANEXO XIV), 

com informações relativas ao tema e conselhos para uma alimentação saudável. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 

 

 

Figura 5 – Cartaz promocional do rastreio da nutrição no idoso. 
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8 CONCLUSÃO 
	  

O estágio em Farmácia Comunitária é o início da perceção da realidade 

laboral e o primeiro contacto concreto com a atividade farmacêutica. 

A realização deste estágio revelou-se uma experiência em tudo enriquecedora, 

através da qual me foi me possível compreender a dimensão da atividade 

farmacêutica e a importância de saber ouvir, saber estar disponível e saber gerir as 

mais diversas situações.  

Após estes seis meses de estágio, e perante os exemplos de competência e 

dedicação dos membros da equipa em que estive integrada, prevalece a noção de 

que o desempenho da atividade farmacêutica exige um aperfeiçoamento e uma 

formação individual e permanente, quer no domínio técnico-científico, quer no 

domínio das relações interpessoais. 

Concluída esta importante etapa da minha formação e após o ultrapassar do 

desafio que é o dia-a-dia na farmácia, fica a certeza da relevância do papel do 

farmacêutico na vida do utente e a consciência da importância do exercício da 

atividade farmacêutica de uma forma digna e responsável, de forma a honrar os 

principais fundamentos da profissão. 
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10 ANEXOS 
	  

ANEXO I – Fatura de um fornecedor diário 
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ANEXO II – Nota de devolução 
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ANEXO III – Nota de crédito 
	  
	  

	  
	  



	  

	  

	   Relatório	  de	  Estágio	  em	  Farmácia	  Comunitária	   2013	  

36	  

	  
	  
	  

ANEXO IV – Receita médica eletrónica 
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ANEXO V – Receita médica manual 
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ANEXO VI – Documento para faturação 
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ANEXO VII – Fatura 
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ANEXO VIII – Portarias regime especial 
	  
	  

Patologia Especial Âmbito Comp. Legislação 

PARAMILOIDOSE Todos os medicamentos 100% 
Desp. 4 521/2001 (2ª série) de 

31/1/2001 

LÚPUS 
Medicamentos 

comparticipados 
100% 

Desp. 11 387-A/2003 (2ª Série), 

de 23/5 

HEMOFILIA 
Medicamentos 

comparticipados 
100% 

Desp. 11 387-A/2003 (2ª Série), 

de 23/5 

HEMOGLOBINOPATIAS 
Medicamentos 

comparticipados 
100% 

Desp. 11 387-A/2003 (2ª Série), 

de 23/5 

DOENÇA DE ALZHEIMER 

Lista de medicamentos 

referidos no anexo ao 

Despacho nº 13020/2011 

(2ª série), de 20 de 

Setembro 

37% 

(quando 

prescrito por 

neurologistas 

ou psiquiatras) 

 

Desp. nº 13020/2011, de 20/09 

PSICOSE MANIACO- 

DEPRESSIVA 
Priadel (carbonato de lítio) 100% Desp. 21 094/99, de 14/9 

DOENÇA INFLAMATÓRIA 

INTESTINAL 

Lista de medicamentos 

referidos no anexo ao 

Despacho nº 1234/2007 

(2ª série), de 29 de 

Dezembro de 2006 

90% 

(quando 

prescrito por 

médico 

especialista) 

Desp. n.º 1234/2007, de 

29/12/2006, alterado pelo Desp. 

n.º 19734/2008, de 15/07, 

Desp. n.º 15442/2009, de 

01/07, Desp. n.º 19696/2009, 

de 20/08,Desp. n.º 5822/2011, 

de 25/03 e Desp. n.º8344/2012, 

de 12/06 

ARTRITE REUMATÓIDE E 

ESPONDILITE 

ANQUILOSANTE 

Lista de medicamentos 

referidos no anexo ao 

Despacho n.º 14123/2009 

(2ª série), de 12 de Junho 

69% 

Desp. n.º 14123/2009 (2ª série), 

de 12/06 , alterado pelo Desp. 

n.º 12650/2012, de 20/09 
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DOR ONCOLÓGICA 

MODERADA A FORTE 

Lista de medicamentos 

referidos no anexo ao 

Despacho nº 10279/2008 

(2ª série), de 11 de Março 

de 2008 

90% 

Desp. nº 10279/2008, de 11/03, 

alterado pelo Desp. n.º 

22186/2008, de 19/08, Desp. 

n.º 30995/2008, de 21/11, 

Desp. n.º 3285/2009, de 19/01, 

Desp. n.º 6229/2009 de 17/02, 

Desp. n.º 12221/2009 de 14/05, 

Declaração de Rectificação n.º 

1856/2009, de 23/07, Desp. n.º 

5725/2010 de 18/03, Desp. n.º 

12457/2010 de 22/07 e Desp. 

n.º 5824/2011 de 25/03 

DOR CRÓNICA NÃO 
ONCOLÓGICA 

MODERADA A FORTE 

Lista de medicamentos 

referidos no anexo ao 

Despacho nº 10280/2008 

(2ª série), de 11 de 

Março de 200 

90% 

Desp. nº 10280/2008, de 

11/03, alterado pelo Desp. n.º 

22187/2008, de 19/08, Desp. 

n.º 30993/2008, de 21/11, 

Desp. n.º 3286/2009, de 19/01 

e Desp. n.º 6230/2009, de 

17/02, Desp. n.º 12220/2009, 

de 14/05, Desp. n.º 5726/2010 

de 18/03, Desp. n.º 

12458/2010 de 22/07 e Desp. 

n.º 5825/2011 de 25/03 

PROCRIAÇÃO 

MEDICAMENTE 

ASSISTIDA 

Lista de medicamentos 

referidos no anexo ao 

Despacho n.º 

10910/2009, de 22 de 

Abril 

69% 

Desp. n.º 10910/2009, de 

22/04 alterado pela 

Declaração de Retificação n.º 

1227/2009, de 30/04, Desp. 

n.º 15443/2009, de 01/07, 

Desp. n.º 5643/2010, de 

23/03, Desp. n.º 8905/2010, 

de 18/05 e Desp. n.º 

13796/2012, de 12/10 

PSORÍASE 
Medicamentos. psoríase 

lista de  medicamentos 
90% Lei n.º 6/2010, de 07/05 
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ANEXO IX – Receita de manipulado 
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ANEXO X – Ficha de preparação de manipulado 
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ANEXO XI – Rótulo de manipulado 
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ANEXO XII – Folheto do rastreio da hipertensão arterial 
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ANEXO XIII – Folheto do rastreio da asma e DPOC 
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ANEXO XIV – Folheto do rastreio da nutrição no idoso 
	  
	  

	  
	  


