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Introdução 
 

O estágio curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas reflete 

5 anos de formação nas mais diversas valências que o curso proporciona e constitui 

assim o primeiro contacto com a realidade de trabalho. É nesta etapa que os 

conhecimentos teóricos adquiridos são colocados em prática, que aprendemos e 

reaprendemos muitos dos conceitos transmitidos ao longo da nossa formação, é nesta 

etapa que percebemos como realmente funciona a farmácia comunitária e quais as 

suas rotinas. E, não menos importante, é nesta fase que temos o primeiro contacto 

com o utente, onde aperfeiçoamos as nossas técnicas de comunicação, onde 

percebemos a importância da constante actualização de conhecimento e onde 

realizamos o verdadeiro valor que o farmacêutico representa na comunidade. 

 Tendo sempre como referência o estágio curricular que realizei na Farmácia 

Nuno Barros, o presente relatório tem como objectivo descrever a experiência por mim 

vivida enquanto estagiária tal como uma breve abordagem aos diferentes aspectos 

ligados ao funcionamento e ao papel do farmacêutico. Desta forma, o primeiro capitulo 

deste relatório aborda, no seu contexto geral, a estrutura e organização da Farmácia 

Nuno Barros tal como a sua localização, horário de funcionamento e recursos 

humanos. O segundo capítulo, por sua vez, descreve o plano de acção e o programa 

de estágio por mim realizado, encontrando-se dividido por diversas fases de 

aprendizagem que vão desde o aprovisionamento e encomendas, análise de 

receituário passando pela dispensa de medicamentos, terminando assim com 

aspectos da contabilidade e gestão de uma farmácia. 
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A Farmácia Nuno Barros 

 

1.   Estrutura e Organização 

 

1.1. Localização e Horário de Funcionamento 

 

A Farmácia Nuno Barros localiza-se na periferia da cidade de Braga, na 

recentemente extinta freguesia de Real. Situada numa das entradas da cidade, a 

farmácia apresenta uma localização privilegiada sendo um local de passagem e de 

fácil acesso para grande parte da população. Com a união das freguesias, Real foi 

agregada a duas outras freguesias, o que refletiu um óbvio aumento do número de 

habitantes residentes na localidade (11.700 habitantes) e da área total (8,46 km2) - a 

Farmácia Nuno Barros é assim a única farmácia instalada na zona distando da 

farmácia mais próxima 1,6 km [1]. Nas proximidades da Farmácia Nuno Barros, 

podemos encontrar 2 clínicas de saúde privadas, 1 hospital veterinário e 2 locais de 

venda de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM). 

De acordo com a legislação em vigor, o horário de funcionamento da farmácia 

é de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 19h30, sem interrupção na hora de almoço e 

aos sábados, das 9h00 às 13h00. Adicionalmente, de 13 em 13 dias, a farmácia 

cumpre o regime de serviço permanente encontrando-se aberta ininterruptamente 

durante 24 horas. Nos dias de serviço permanente, o atendimento processa-se 

normalmente entre as 9h e as 24h, sendo depois substituído, até as 9h do dia 

seguinte, por atendimento através de postigo [2-6]. Para todos os horários acima 

mencionados, estão estabelecidos turnos rotativos de trabalho para cada colaborador. 

 

1.2. Perfil dos Utentes 

 

A localização privilegiada da farmácia garante a heterogeneidade dos utentes 

que a frequentam, tanto no que diz respeito a sua faixa etária, atividade profissional 

como aos seus níveis socioeconómicos. Se por um lado a farmácia é frequentada por 

utentes esporádicos que se encontram apenas de passagem, por outro existe uma 

grande percentagem de utentes já fidelizados à farmácia. Um estudo efetuado na 

Farmácia Nuno Barros pelo Dr. Nuno Barros e seus colaboradores relativamente à 

faixa etária dos utentes revelou uma grande percentagem dos utentes que frequentam 

a farmácia pertencem a uma faixa etária entre os 40-55 anos, onde prevalecem 

doenças crónicas, encontrando o utente na Farmácia Nuno Barros um 

acompanhamento farmacêutico de excelência associado a uma relação de confiança 
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farmacêutico-utente estabelecida ao longo dos 26 anos de funcionamento da farmácia. 

Já no que diz respeito à distribuição por sexo dos utentes que frequentam a farmácia, 

esta revelou-se muito semelhante entre si, representando 45,86 % e 54,14% para os 

homens e para as mulheres, respetivamente. Esse mesmo estudo procurou também 

avaliar as horas de maior afluência à farmácia, verificando-se uma maior afluência de 

utentes entre as 10h-12h e as 17h-19h.  

 

1.3. Recursos Humanos 

 

O quadro técnico da Farmácia Nuno Barros encontra-se estruturado de acordo 

o previsto no Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto que estabelece o regime 

jurídico das farmácias de oficina [7,8]. A equipa de colaboradores é atualmente 

composta por 3 farmacêuticos, Dr. Nuno Barros, proprietário da farmácia e Diretor 

Técnico (DT); Dr. Domingos Rodrigues, Farmacêutico de grau I (Farmacêutico 

adjunto); Dr. Luís Miguel Peixoto, Farmacêutico de grau I; Dra. Carina Martins, 

Farmacêutico grau IV e ainda 1 Técnico de Farmácia, Fernando Oliveira e 2 Técnicos 

Auxiliares de Farmácia, José Palha e José Barros. Para salvaguardar outros serviços 

adicionais prestados na Farmácia Nuno Barros, a equipa é complementada pela 

enfermeira Sandra Ribeiro, responsável pelos serviços de enfermagem e pela 

nutricionista Margarida Menezes responsável pelas consultas de nutrição e ainda, nos 

serviços administrativos, o contabilista, Sr. Leopoldo Araújo.  

As várias tarefas necessárias ao bom funcionamento da farmácia encontram-se 

definidas e distribuídas entre cada colaborador, sendo contudo este um quadro 

dinâmico e multifacetado, pautado pelo espirito de entreajuda, profissionalismo e tendo 

como principal preocupação o bem-estar e a saúde do utente.  

Numa das fases do meu estágio, foi-me proposto elaborar um organograma da 

Farmácia Nuno Barros (Anexo 1) tal como referir as tarefas inerentes ao DT, aos 

Farmacêutico e aos Técnicos e Auxiliares Técnicos de Farmácia (Anexo 2), de forma 

a perceber a importância que cada colaborar representa na estrutura e funcionamento 

de uma farmácia tal como as responsabilidades inerentes a cada um.   

 

1.4. Infraestruturas 

 

1.4.1. Caraterização do espaço físico exterior 

 

A Farmácia Nuno Barros é facilmente identificada, pela tradicional cruz verde 

eletrónica existente na fachada da farmácia, acompanhada por uma segunda cruz 

verde indicativa da adesão da farmácia ao programa “Farmácias Portuguesas” 
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promovido pela Associação Nacional de Farmácia (ANF), ao qual está associada [7]. 

Numa perspetiva exterior, a fachada da farmácia é maioritariamente constituída por 

uma montra de vidro, muitas vezes usada para publicitar determinados produtos, 

garantindo uma boa visibilidade e luminosidade para o interior desta (Anexo 3).  

 

1.4.2. Caraterização do espaço físico interior 

 

Em cumprimento da legislação em vigor, as instalações da Farmácia Nuno 

Barros dispõem de uma sala de atendimento ao público, um gabinete de atendimento 

personalizado, um armazém, um laboratório e instalações sanitárias (Anexo 4) [7] [9]. 

A zona de atendimento ao público é um espaço simples e acolhedor, 

constituído por um balcão continuo, com 5 postos de atendimento. Destes, três são 

lugares sentados dedicados aos utentes, permitindo assim uma maior proximidade 

com o utente e atendimento mais personalizado. Atrás dos balcões de atendimento 

encontram-se lineares e gavetas nas quais se encontram organizadas algumas linhas 

de dermofarmácia e cosmética, dietéticos, MNSRM de elevada rotação e ainda 

produtos de puericultura e veterinária (Espaço Animal). Na parte exterior ao balcão 

existem lineares de exposição com produtos de dermocosmética e uma zona de 

puericultura, sendo possível nestes espaços o utente encontrar sofás, vários folhetos 

informativos e revistas de saúde.  

O gabinete de atendimento personalizado, por sua vez, é utilizado para os 

vários serviços farmacêuticos disponíveis, serviços de enfermagem, consultas de 

nutrição, entre outros, estando equipado com todo o material necessário à realização 

destes [10]. Num ambiente de maior privacidade, este espaço permite estabelecer um 

diálogo mais pessoal com o utente, permitindo assim uma maior interação e um 

aconselhamento mais personalizado.  

A zona de receção de encomendas e o armazém encontram-se localizadas 

numa área mais interior da farmácia onde apenas a equipa técnica tem acesso. Neste 

espaço procede-se ao envio, receção e conferência de encomendas, marcação de 

preços, elaboração e gestão de notas de devolução, entre outros. O armazém é 

constituído por uma série de gavetas deslizantes e diversas estantes onde os produtos 

são organizados. Posterior a esta organização, e com o objetivo de melhorar a 

qualidade e rapidez do atendimento, existe ainda uma estante destinada apenas aos 

medicamentos de maior rotatividade. 

O laboratório, por sua vez, destina-se à preparação, controlo de qualidade, 

acondicionamento e rotulagem de medicamentos manipulados, possuindo todo o 

equipamento que definido por lei deve constar num laboratório de manipulação [11]. É 
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no também no laboratório que podemos encontrar um frigorífico destinado ao 

armazenamento dos produtos de frio (2°C a 8°C). 

Por último, o gabinete da direção técnica é o espaço no qual se processam 

todos os aspetos relacionados com a gestão, administração e contabilidade da 

farmácia. É neste espaço também que são arquivados documentos relativos à gestão 

e onde se encontra a biblioteca da farmácia. 

 

1.5. Sistema Informático 

 

Quer no atendimento como na gestão e administração, a Farmácia Nuno 

Barros encontra-se fidelizada ao sistema informático Sifarma2000®, da Global 

Intelligent Technologies (Glintt). Na ótica administrativa e gestionária, o sistema 

permite, entre outros, controlar a gestão de stocks e vendas, aprovar e processar a 

receção de encomendas, gerir e regularizar devoluções, atualizar preços e controlar 

de prazos de validade e, ainda, efetuar a faturação mensal. Já numa perspetiva de 

atendimento ao utente, o Sifarma 2000® constitui uma ferramenta de trabalho que visa 

otimizar o ato farmacêutico, ao identificar, aquando atendimento, as contraindicações 

do medicamento, interações medicamentosas, reações adversas ao medicamento e 

precauções, assim como a classificação farmacológica, posologia habitual e modo de 

administração. Ainda neste domínio, o sistema permite criar fichas individualizadas 

para cada utente, com os dados pessoais, os planos de comparticipação e portarias 

associadas, os dados relativos ao seu perfil farmacoterapêutico e permite ainda 

recorrer ao histórico de vendas do utente, tornando possível saber qual a medicação 

habitual do utente (quando já comprado alguma vez na farmácia), sem que este tenha 

que decorar ou levar embalagens anteriores. 

 

1.6. Informação e Documentação Científica 

 

Para auxiliar o farmacêutico nos vários domínios da profissão, a Farmácia 

Nuno Barros está equipada com várias fontes bibliográficas, da qual fazem parte a 

Farmacopeia Portuguesa (IX) e o Prontuário Terapêutico 11 obrigatórios por lei, para 

além de outras de outras referências como o Formulário Galénico Nacional, o Índice 

Nacional Terapêutico, o Simposium Terapêutico, o Prontuário Terapêutico Veterinário, 

as Boas Práticas de Farmácia, e ainda vários manuais e livros de farmacologia [7,12]. 

Quando necessária uma pesquisa rápida, recorre-se muitas vezes aos conteúdos 

existentes no Sifarma2000® e, ainda, à pesquisa web, nomeadamente o site da ANF 

ou da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED). 
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A Ordem dos Farmacêuticos (OF) e a ANF criaram também vários centros de 

informação que apoiam ao exercício da profissão, nomeadamente o Centro de 

Informação de Medicamentos (CIM), o Centro de Informação sobre Medicamentos 

(CEDIME), o Laboratório de Estudos Farmacêuticos (LEF), o Centro de Estudos e 

Avaliação em Saúde (CEFAR) e o Centro Tecnológico do Medicamento (CETMED). 

Além disto, as formações promovidas por algumas indústrias tal como as informações 

disponibilizadas pelos delegados de informação médica revelam-se também 

importantes para um melhor aconselhamento farmacêutico, devendo no entanto ser 

avaliadas de forma crítica. 

Nos primeiros dias de estágio tal como ao longo do mesmo, tive oportunidade 

de contactar com estes materiais de suporte, quer para relembrar e até mesmo 

atualizar determinados conceitos e mecanismos tal como para esclarecer questões e 

dúvidas colocadas pelos utentes. 
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Plano de Estágio e Programa de Ação Pretendido 
 

No meu primeiro dia de estágio, o Dr. Nuno Barros estabeleceu o programa de 

estágio e plano de ação pretendido, estipulando as várias etapas de aprendizagem e 

definindo objetivos a cumprir em cada fase do processo. A cada etapa do estágio, e de 

forma a complementar o plano de ação, eram-me lançados desafios e exercícios 

práticos que teria que executar e apresentar - desde questões relacionadas com 

farmacologia, simulações de atendimento até aos fundamentos da gestão e 

administração de uma farmácia, todas estas etapas permitiram-me trabalhar as 

diversas valências que adquirimos ao longo da nossa formação, apreender e 

consolidar conhecimentos, preencher possíveis lacunas que existiam, e sobretudo 

contribuir para que no futuro possa ser uma melhor profissional. O programa de 

estágio dividiu-se assim em 6 fases, estruturadas e organizadas para que, no final do 

estágio, fosse capaz de realizar de forma autónoma as diversas tarefas inerentes à 

profissão, como qualquer colaborador. 

Nesse mesmo dia, foi-me apresentada a organização estrutural e funcional da 

farmácia. Como um espaço de promoção de saúde e prevenção de doença, a 

farmácia coloca o utente sempre em primeiro lugar, procurando afastar-se da visão 

comercial tantas vezes atribuída ao setor, não sendo usual nesta farmácia a adesão a 

campanhas de marketing, promoções ou descontos. A Farmácia Nuno Barros aposta 

assim na fidelização do utente pela qualidade de atendimento e dos serviços 

farmacêuticos prestados associada ao profissionalismo dos colaboradores. 

Foi-me também incutida a importância de executar com qualidade todas as 

tarefas da farmácia, mesmo as que à partida possam parecer insignificantes. Nesse 

sentido, foi me explicada a noção de “cliente interno”, sendo este qualquer colaborador 

que vai usufruir de um serviço que outro colaborados efetuou. Se alguma destas 

tarefas for mal executada, refletir-se-á no colaborador seguinte, reduzindo a qualidade 

do serviço prestado ao cliente externo, o utente. Estes conceitos básicos adquiridos ao 

longo do estágio revelaram-se fulcrais para um bom funcionamento e gestão da 

farmácia. 

 

2.   Fase I - Aprovisionamento e Encomendas  

 

A fase inicial do meu estágio foi focada essencialmente em atividades de back 

office: aqui contactei pela primeira vez com os medicamentos e restantes produtos de 

saúde disponíveis na farmácia, conheci a sua organização e distribuição, rececionei e 

armazenei encomendas, geri e regularizei devoluções, entre outros. Todo este 
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processo foi necessário para a minha aprendizagem refletindo-se posteriormente no 

atendimento. Ao longo desta fase fui sempre acompanhada pelo DT, tal como pelos 

restantes colaboradores e estagiários da Farmácia Nuno Barros. 

 

2.1. Gestão de stock: critérios de aquisição 

 

Nesta primeira etapa do estágio, foi-me ensinada a importância de uma gestão 

cuidada de stock por forma a garantir o bom funcionamento da farmácia - na gestão de 

uma farmácia é necessário por um lado evitar ruturas de stock que possam levar a 

insatisfação e perda de utentes habituais e, por outro lado, manter um stock aceitável 

que satisfaça as necessidades dos utentes, e na mesma linha, que evite a acumulação 

de excedentes dos quais dificilmente se consegue reaver o capital investido.  

Uma boa gestão de stocks deve ter em conta determinadas premissas, como a 

localização da farmácia e o perfil dos utentes, oscilações sazonais, os dias de serviço 

permanente, novos produtos, publicitação nos media, hábitos de prescrição médica, 

bonificações e ofertas, fornecedores disponíveis e condições de pagamento e até 

mesmo a área disponível para armazenamento. De acordo com isto, pode ser 

necessário aumentar ou diminuir a quantidade encomendada, por forma a garantir o 

mínimo de faltas possíveis e um stock equilibrado.  

Todas estas variáveis não podem ser esquecidas no momento da compra, 

tendo-me sido sempre incentivado a análise da ficha do produto, quer para me 

familiarizar com os nomes dos medicamentos, sua dosagem e forma farmacêutica 

como para analisar stock mínimo e máximo do produto, stock real, o Preço de Venda à 

Farmácia (PVF), o Preço de Venda ao Público (PVP) e Preço Máximo Autorizado 

(PMA), o prazo de validade, os seus fornecedores preferenciais e a sua rotatividade. 

Na Farmácia Nuno Barros, a gestão do stock é efetuada essencialmente pelo DT que 

dedica diariamente parte do seu tempo a analisar movimentos dos produtos e 

tendências de mercado. 

 

2.2. Fornecedores 

 

 Nesta fase percebi que a escolha dos fornecedores representa um ponto fulcral 

na estratégia de gestão de uma farmácia, sendo esta escolha baseada em critérios 

como: rapidez e qualidade no transporte, variedade de produtos, descontos comerciais 

e financeiros propostos, campanhas e bonificações, possibilidade de devoluções, ética 

profissional, entre outros.  
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 A Farmácia Nuno Barros trabalha diariamente 3 distribuidores grossistas: 

Cofanor, Alliance Healthcare S.A. e o A.Sousa & Cª Lda. Estes fornecedores 

asseguram entregas contínuas ao longo do dia, garantindo a rápida reposição de stock 

e uma vez que as horas de entrega de encomendas são em horas diferentes, torna-se 

possível colmatar as faltas que possam existir num fornecedor recorrendo aos 

restantes. Os serviços prestados por estes fornecedores são bastante distintos entre 

si, por exemplo: enquanto a Cofanor permite obter boas condições de compra em 

determinados produtos, a Alliance Healthcare, por sua vez, apresenta maior leque de 

produtos e menos falhas de stocks, apresentando também a possibilidade de 

realização de encomendas instantâneas, como falado mais à frente. Por último, o 

A.Sousa é um armazém local, o que permite entregas urgentes via telefone, 

oferecendo igualmente boas condições de compra.  

 Em situações pontuais, são feitas encomendas diretamente aos laboratórios que 

apesar de oferecerem melhores condições de compra e bonificações, causam um 

elevado empate de capital ao obrigarem à compra de grandes quantidades. Na 

Farmácia Nuno Barros estas encomendas cingem-se apenas a produtos de elevada 

rotação, como determinados medicamentos genéricos (MG) e certas gamas de 

dermofarmácia e cosmética.  

 

2.3.  Envio, Receção e Conferência de Encomendas 
 

No que diz respeito à elaboração de encomendas, estas podem ser efetuadas 

via Sifarma 2000® ou via telefónica. As encomendas através do Sifarma 2000® são a 

forma mais comum de efetuar encomendas pois uma vez que cada produto possui a 

sua própria ficha com dados relativos ao stock e aos movimentos do produto, a 

encomenda é criada de forma rápida e com menor margem de erro por parte do 

operador. De forma sucinta, após a venda de determinado produto, ocorre atualização 

automática do stock, sendo gerada automaticamente uma proposta de encomenda, 

para um fornecedor previamente definido com o intuito de repor novamente o stock, 

sendo chamada esta de encomenda diária. O colaborador deve assim analisar a 

proposta de encomenda criada pelo sistema, e de acordo com vários parâmetros, 

pode alterar a quantidade encomendada, ou até mesmo transferir a encomenda para 

outro fornecedor.  

O programa apresenta ainda a capacidade de criar encomendas de reforço de 

stock, através da análise de vendas dos produtos mais vendidos mensalmente e 

anualmente, e incorpora ainda no seu sistema a possibilidade de efetuar encomendas 

instantâneas para a Alliance Healthcare, sendo estas efetuadas em casos pontuais 
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que não exista o produto pretendido no stock da farmácia e/ou a encomenda diária já 

tenha sido enviada. As encomendas via telefone são também efetuadas em situações 

pontuais, nos casos em que a encomenda instantânea não se justifica, ou porque o 

produto se encontra esgotado ou não é distruibuido pela Alliance Healthcare ou 

porque é necessário que o produto seja entregue de imediato na farmácia, optando-se 

pelo armazenista local. Nestas situações, cria-se manualmente a encomenda no 

Sifarma 2000®, sendo esta depois rececionada normalmente.  

 As encomendas chegam à farmácia acondicionadas em contentores 

específicos, acompanhadas da fatura em duplicado. Na fatura consta, entre outros a 

identificação do fornecedor e da farmácia, número do documento, data, designação 

dos produtos, quantidade enviada, a taxa de imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 

a que são sujeitos os produtos, PVP, PVF e custo total (com e sem IVA) (Anexo 5). A 

receção da encomenda propriamente dita é efetuada através da leitura ótica ou 

inserção manual do código de barras do produto, acedendo para isso ao número da 

encomenda criada automaticamente no sistema aquando envio, ou caso contrário e 

como já referido, pela criação de uma encomenda manual. Os medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos ou aqueles que exijam armazenamento no frio (2 a 

8ºC) são prioritariamente rececionados, sendo estes últimos enviados em contentores 

térmicos. Ao longo deste processo deve-se ter atenção aspetos como prazos de 

validade, estado de conservação das embalagens e a comparação das unidades 

encomendadas, debitadas na fatura e as efetivamente recebidas. Segue-se a 

conferência dos produtos enviados na encomenda, no qual é feito, se necessário, uma 

correção do PVF de cada produto e verifica-se se o valor total dos produtos faturados 

corresponde ao discriminado na fatura. Quando em conformidade, a receção da 

encomenda é confirmada e os produtos em falta transferidos para outro fornecedor. O 

sistema automaticamente acerta os stocks e arquivam-se os documentos em dossier 

respetivo. Em caso de não conformidade, contacta-se o fornecedor e procede-se, 

como referido mais à frente, a uma devolução e/ou reclamação. 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos são sujeitos ao mesmo 

procedimento de receção, contudo é emitida em duplicado uma Requisição de 

Estupefacientes e Psicotrópicos, sendo o original arquivado na farmácia e o duplicado, 

assinado pelo DT e carimbado, é enviado ao fornecedor, para comprovar a sua 

receção [13,14].  

 Nesta fase era incentivada a ler os folhetos informativos de qualquer 

medicamento que não me fosse familiar, saber a classificação ATC (Anatomical 

Therapeutic Chemical ) do medicamento, a sua posologia, contra-indicações e 

precauções de uso. 
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2.4.  Marcação de Preços 
 

De acordo com a Lei nº25/2011, de 16 de junho, a inscrição do preço na 

embalagem dos medicamentos é obrigatória, pelo que os medicamentos sujeitos a 

receita médica (MSRM) e MNSRM comparticipados apresentam um PVP previamente 

estabelecido e obrigatoriamente impresso na cartonagem, enquanto nos restantes 

(como por exemplo os MNSRM não comparticipados) é necessário calcular e marcar o 

PVP [15].  

 Na receção das encomendas, estes produtos são separados dos restantes e 

posteriormente etiquetados, sendo o preço calculado diretamente pelo sistema 

informático. O PVP destes produtos depende do seu PVF, da margem de 

comercialização aplicada pela farmácia e do IVA: 

 

PVP= PVF + Margem de comercialização + IVA 

 

2.5.  Armazenamento: critérios e condições 
 

Para me familiarizar com os diferentes locais de armazenamento dos vários 

produtos disponíveis da farmácia, comecei após receção, a arrumar as encomendas e 

sempre que tinha alguma dúvida era incentivada a ler os folhetos informativos ou a 

consultar o sistema informático.  

De uma forma geral, aos MSRM, encontram-se armazenados numa zona mais 

interior da farmácia de acesso restrito aos utentes, organizados por forma 

farmacêutica e entre estes, por dosagem e ordem alfabética. Os MNSRM e outros 

produtos de saúde são normalmente armazenados na parte da frente da farmácia, 

mas nunca em contacto com o utente, à exceção de alguns produtos de 

dermocosmética nos quais o utente pode tocar e em alguns casos, experimentar o 

produto. Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos são armazenados em 

gaveta própria, numa zona interior da farmácia e os termolábeis, são armazenados, 

como já referido, em frigorífico próprio. O armazenamento deve assim, além da forma 

farmacêutica, ter em consideração uma série de aspetos como a gestão do espaço 

disponível, as condições especiais de conservação (temperatura, luz e humidade), os 

prazos de validade (os produtos devem ser armazenados sob o princípio “first in, first 

out” e “first expire, first out”, ou seja, o produto que primeiro chega à farmácia ou 

aquele que tem prazo de validade mais curto, é dispensado em primeiro lugar), e 

ainda de acordo com técnicas de marketing. 
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Com isto percebi que a correta organização e armazenamento dos produtos é 

essencial para a qualidade e rapidez do atendimento, sendo que qualquer erro 

cometido neste processo pode colocar em risco a saúde do doente.  

 

2.6.  Controlo dos Prazos de Validade e Devoluções 
 

Como já referido anteriormente, aquando receção da encomenda é colocado o 

prazo de validade do produto, sendo este assumido e gravado no sistema informático. 

Na Farmácia Nuno Barros é anualmente impressa uma listagem com todos os 

produtos existentes na farmácia e os seus respetivos prazos de validade, essa 

listagem é conferida no início de cada mês, sendo retirados os produtos com validade 

a caducar. De uma forma geral, os medicamentos e produtos de saúde cujo prazo de 

validade expira em 60 dias são normalmente retirados do armazém e devolvidos aos 

fornecedores, exceto os produtos do protocolo de diabetes mellitus (180 dias) e 

medicamentos e produtos de veterinária (90 dias).  

 Já no que respeita às devoluções, além da situação acima descrita, estas podem 

ocorrer por receção embalagens danificadas, produtos pedido por engano, não 

conformidade entre a nota de encomenda e a fatura (produto faturado e não enviado, 

troca de produtos, quantidade errada, PVP superior ao Preço Impresso na 

Cartonagem (PIC)), ou ainda circulares provenientes do INFARMED ou dos próprios 

detentores da Autorização de Introdução no Mercado (AIM) para retirada obrigatória 

de produto. 

 Nestes casos, é emitida uma Nota de Devolução assinada e carimbada, na qual 

consta a identificação do fornecedor e o número da fatura, a identificação da farmácia, 

o nome e a quantidade do produto em questão, o PVF, o IVA correspondente e o 

motivo da devolução. A regularização deste processo pode ser aceite, sendo emitida 

uma nota de crédito pelo fornecedor, ou pode não ser aceite, sendo feita uma quebra 

do produto assumindo a farmácia o prejuízo. 

 

3.   Fase II – Receituário: Leitura e Análise 

 

 A fase II do meu estágio tinha como objetivo aprender as necessidades e 

requisitos administrativos do receituário: distinguir os três modelos de receita médica e 

quais exigências associadas a uma receita eletrónica versus receita manual; tal como 

familiarizar-me com a organização e arrumação do receituário nos diferentes lotes, 

sistemas e subsistemas. No final desta fase, deveria ser capaz de ler e interpretar com 

autonomia qualquer prescrição médica. 
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3.1. Validação da Prescrição Médica 

 

Com a atual legislação, em vigor desde 2012, um novo paradigma na 

prescrição e dispensa de medicamentos foi estabelecido. A nova legislação trouxe 

consigo a obrigatoriedade da prescrição por Denominação Comum Internacional 

(DCI), por via eletrónica e sustentada por normas de orientação clínica. Em adição, a 

legislação prevê que o utente exerça a direito opção de entre os medicamentos que 

cumpram a prescrição, podendo em situações excecionais, a prescrição incluir a 

denominação comercial do medicamento, como é o caso dos medicamentos nos quais 

não existe MG comparticipado ou perante a justificação técnica do prescritor quanto à 

insustentabilidade de substituição do medicamento prescrito [16,17]. 

A correta validação e análise de uma receita reveste-se de extrema importância 

aquando atendimento – não só a nível legal, uma vez que quando não cumpridos os 

requisitos legais, as receitas são devolvidas, como principalmente pelo risco que um 

erro de dispensa representa na saúde do utente.  

O farmacêutico deve fazer uma análise cuidada da receita, garantindo o 

cumprimento de determinados parâmetros legas necessários à sua validação, 

nomeadamente: número da receita e respetivo código de barras, local de prescrição e 

respetivo código de barras; identificação do utente e número de beneficiário (se 

aplicável), identificação do médico prescritor e respetivo código de barras; regime de 

comparticipação aplicável, DCI do medicamento, forma farmacêutica e dosagem, data 

de validade, número de embalagens e posologia, exceção assinalada pelo prescritor 

quando aplicável e por fim, assinatura do prescritor.  

Se algum destes parâmetros não for cumprido, a receita deve ser rejeitada. As 

situações que mais frequentemente que surgem na farmácia são casos de receitas 

fora da validade ou não rubricadas pelo médico prescritor, sendo nesses casos 

solicitado ao utente que se dirija ao médico para obter uma nova receita, procurando 

explicar o motivo numa linguagem acessível e adequada ao perfil do utente. 

 

3.2.   Novos Modelos de Receita  

 

 Com a introdução da nova legislação, entraram em vigor 3 modelos de receita 

médica (Figura 1) [17,18]. No novo modelo de receita eletrónica, é possível encontrar no 

guia de tratamento da receita referência aos encargos para o utente pelos 

medicamentos prescritos, possibilitando que este opte pelo mais caro ou mais barato 

(Anexo 6) [18]. 
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De acordo com o novo modelo de receita, e no caso das receitas manuais, o 

prescritor deve assinalar, em local próprio da receita o motivo de exceção legal para a 

não prescrição por via eletrónica, sendo eles a falência eletrónica do sistema, 

inadaptação do prescritor, prescritor no domicílio ou prescrição até 40 receitas/mês 

(Anexo 7) [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 1 | Modelos de receita aprovados pela legislação e prazos de validade (adaptado de Despacho n.º 

15700/2012 de 10 de dezembro). 

 

Uma vez que as receitas que analisei já haviam sido dispensadas e faturadas, 

foi-me possível também analisar, no verso da receita, o impresso de faturação. O 

verso da receita deve assim conter o nome da farmácia, a entidade à qual foi faturada 

e respetivo número da receita, lote e série, identificação e quantidade do medicamento 

aviado, preço total de cada medicamento dispensado, encargo do utente em valor por 

medicamento, comparticipação do Estado e respetivos totais. Como referido 

anteriormente a nova legislação, trouxe consigo alterações no que diz respeito ao 

direito de opção do utente sendo impresso no verso da receita, aquando dispensa, 

uma das seguintes declarações:  
 

a) “Declaro que não exerci direito de opção”;  

b) “Declaro que exerci o direito de opção para medicamento com preço superior 

ao 5º mais barato”;   

c) “Declaro que exerci direito de opção por medicamento mais barato que o 

prescrito para continuidade da terapêutica de tratamento superior a 28 dias”.  
 

•Via eletrónica;  

•Validade: 30 dias após prescrição. 

Receita Médica Materializada  

•Via eletrónica; 

•Validade: 6 meses após prescrição; 

•3 vias: original (1ª via) e duas cópias (2ª e 3ª vias) 

Receita Médica Renovável 
Materializada 

•Via manual; 

•Validade: 30 dias após prescrição. 

Receita Médica Pré-Impressa  
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Adicionado a isto, o verso da receita deve ainda conter a rubrica do utente a quem 

foi dispensada a medicação tal como rubrica e data do colaborador que a dispensou e 

por fim, o carimbo da farmácia [18]. 

 

4.   Fase III – Classificação dos produtos existentes na farmácia   

 

Nesta etapa do estágio, foi proposto como objetivo classificar todos os produtos 

existentes na farmácia, conhecer a sua distribuição pela farmácia, tal como saber 

defini-los e enquadrá-los no regime legal. 

Com isto, foi-me mostrado que, e apesar da venda de medicamentos 

representar cerca de 85% do volume de vendas de uma farmácia, os restantes 15% 

relativos aos restantes produtos de saúde, podem e devem desempenhar um papel 

igualmente importante na farmácia [19]. Cumprido esse objetivo, teria que ao fim desta 

fase, conhecer a farmácia sem hesitações como se estivesse pronta a trabalhar nas 

áreas até a data estudadas. 

De acordo com o Estatuto do Medicamento, os medicamentos são definidos 

como “toda a substância ou associação de substâncias apresentada como possuindo 

propriedades curativas ou preventivas de doenças em seres humanos”, podendo estes 

ser classificados quanto à dispensa ao público em “sujeitos a receita médica” e “não 

sujeitos a receita médica [20].  

 

4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica  

 

Os MSRM apenas podem ser dispensados nas farmácias e exigem para tal a 

apresentação de uma prescrição médica válida. Nesta classificação, são incluídos 

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

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

utilizados sem vigilância médica, ou quando utilizados com frequência em quantidades 

consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam, ou ainda, caso destinem 

a ser administrados por via parentérica ou contenham substâncias, ou preparações à 

base dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas seja necessário 

aprofundar [20]. 

 

4.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica  

 

Qualquer medicamento que não preencha qualquer das condições referidas 

para os MSRM pode ser classificado como MNSRM. Os MNSRM são dispensados, 

sem necessidade de apresentação de receita médica, nas farmácias e também nos 
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locais de venda livre autorizados, sendo o seu PVP sujeito ao regime de preços livres, 

sendo fixado a nível dos canais de distribuição e comercialização [20,21]. 

 

Neste âmbito, e com base em todos os conhecimentos adquiridos, foi-me 

proposto pelo DT elaborar uma lista dos 10 medicamentos, 5 MSRM e 5 MNSRM, que 

na minha perspetiva corresponderiam aos mais vendidos na farmácia e referir a sua 

forma farmacêutica, principio ativo, posologia, contraindicações e precauções (Anexo 

8).  

 

4.3. Outras Classificações 

 

 Em resultado das sucessivas alterações legislativas na política do medicamento 

que visam, entre outros, a constante redução do preço do medicamento, a Farmácia 

Nuno Barros procura, aos poucos, expandir o seu leque de ofertas apostando em 

outros produtos de saúde. Deste grupo fazem parte, por exemplo: 

 

4.3.1. Produtos de Dermofarmácia e Cosmética 

 

Com legislação estabelecida e supervisão do INFARMED, os produtos de 

dermofarmácia e cosmética têm vindo a ganhar importância na Farmácia Nuno Barros, 

tendo sido observada uma evolução notável ao longo do tempo – os utentes revelam 

uma preocupação crescente em cuidar de si e da sua imagem, procurando a farmácia 

para um aconselhamento de qualidade [22]. É função do farmacêutico reconhecer as 

necessidades de cada utente e em função disso, aconselhar o produto que melhor se 

adequa. O farmacêutico desempenha assim um papel fulcral, sendo de extrema 

importância o total domínio sobre todas as gamas disponíveis na farmácia, a constante 

formação e procura de informação por parte do farmacêutico tal como a análise das 

tendências de mercado, garantindo dessa forma um aconselhamento de excelência. 

 Durante o meu estágio percebi que a área de produtos cosméticos é uma das 

áreas das quais os utentes mais solicitam aconselhamento, e uma vez que os 

produtos apresentam um preço tendencialmente elevado, existem algumas reticências 

na compra, sendo crucial o papel do farmacêutico para a satisfação e fidelização do 

utente. Neste domínio, a Farmácia Nuno Barros preocupa-se em trabalhar marcas que 

apresentem uma boa relação qualidade-preço, destacando-se a La Roche-Posay®, 

Vichy Laboratories® e Boots Laboratories®. De entre os vários tipos de 

aconselhamento farmacêutico prestados nesta área, é visível que uma grande 

percentagem da procura está relacionada com casos de acne, rugas, queda de cabelo 

e pigmentação da pele. 
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Com o sentido de aprofundar o meu conhecimento sobre este tema, fui inscrita 

na plataforma Cosmética Activa participando em formações e avaliações e-learning 

das marcas acima referidas, representando isto uma mais-valia para o conhecimento 

que adquiri sobre esta área. 

  

4.3.2. Suplementos Alimentares 

 

De acordo com a legislação em vigor, os suplementos alimentares destinam-se 

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

concentradas de substâncias nutrientes [23]. Na mesma linha, não se podem atribuídas 

aos suplementos alimentares propriedades curativas ou preventivas de doenças ou 

dos seus sintomas nos seres humanos, sendo a autoridade competente que tutela os 

suplementos alimentares o Gabinete de Planeamento e Políticas do Ministério da 

Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território [24]. 

Existe um grande leque de suplementos alimentares disponíveis no mercado, e 

uma vez que são produtos de venda livre, é de especial importância o aconselhamento 

farmacêutico nesta área representando uma mais-valia face aos outros 

estabelecimentos. 

Na farmácia os utentes procuram frequentemente estes produtos, destacando-

se especialmente os suplementos alimentares usados na melhoria do desempenho 

físico e intelectual, suplementos alimentares usados na redução da perda de cabelo e 

ainda, os suplementos alimentares usados para emagrecimento. Nos primeiros, existe 

uma procura relativamente homogénea entre idades e sexo, contudo os suplementos 

dietéticos são procurados essencialmente por utentes do sexo feminino. O 

farmacêutico deve analisar de forma cuidadosa a situação do utente, assim como o 

seu objetivo, de modo a fornecer o aconselhamento mais adequado, visando em 

primeiro lugar a saúde e bem-estar do utente. O aconselhamento nesta área deve 

também reforçar as medidas complementares a adotar, como uma alimentação 

saudável e equilibrada e a prática corrente de exercício físico, devendo o farmacêutico 

se voluntariar para junto com o utente estabelecer objetivos reais de redução de peso. 

Outro tipo de produtos suplementares disponíveis são os designados produtos 

para alimentação especial, adequados às necessidades nutricionais especiais de 

determinadas pessoas, cujo processo de assimilação ou cujo metabolismo se 

encontrem perturbados, que se encontram em condições fisiológicas especiais ou a 

lactentes ou crianças entre 1 a 3 anos de idade em bom estado de saúde [25].  
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4.3.3. Produtos Fitoterapêuticos e Medicamentos Homeopáticos 

 

De acordo com a legislação, os produtos fitoterapêuticos são medicamentos 

produzidos à base de plantas possuindo propriedades curativas e/ou preventivas 

dessas plantas [20]. Estes são produtos em franco crescimento no espaço da farmácia, 

contudo a ideia difundida e errada, de que estes produtos devido a serem à base de 

plantas são inofensivos, leva a que o farmacêutico tenha um papel crucial neste 

domínio, clarificando ao utente que a toma de um produto natural não significa 

ausência de efeitos secundários, contraindicações e interações, podendo até 

representar riscos para a sua saúde. Dos produtos fitoterapêuticos existentes na 

Farmácia Nuno Barros, destacam-se as cápsulas ou chás para emagrecimento, para a 

fadiga física e mental ou para problemas digestivos.  

 Um medicamento homeopático, por sua vez, é um medicamento obtido a partir 

de substâncias homeopáticas (stocks ou matérias-primas), de acordo com um 

processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia ou em farmacopeia oficial de um 

Estado-Membro, podendo ter vários principios [20]. Os medicamentos homeopáticos 

são ainda uma área pouco explorada na Farmácia Nuno Barros, tendo disponíveis no 

seu stock apenas alguns produtos homeopáticos, nomeadamente dos laboratórios 

Boiron. Tal como produtos fitoterapêuticos, os medicamentos homeopáticos são 

considerados MNSRM [20]. 

 

4.3.4. Produtos e medicamentos de uso veterinário 

 

De acordo com a legislação em vigor, o medicamento veterinário é definido 

como todo e qualquer medicamento que, na sua definição, seja destinado a animais 

[26].  

Ao longo do estágio tive oportunidade de verificar que existe uma preocupação 

crescente da população no que diz respeito ao cuidado com o animal, havendo 

preocupação na prevenção de parasitoses e tratamento de doenças. Na Farmácia 

Nuno Barros os medicamentos de uso veterinário são armazenados num local distinto 

dos de uso humano, no designado Espaço Animal. Os produtos maioritariamente 

vendidos são destinados a animais domésticos, nomeadamente cães e gatos, sendo 

estes antiparasitários internos e externos bem como anticoncecionais. 

 

4.3.5. Dispositivos Médicos 

 

Por dispositivo médico entende-se um instrumento, aparelho, equipamento, 

software, material ou artigo cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja 
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totalmente alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, sendo 

este usado para fins que vão desde diagnóstico, prevenção e atenuação de uma 

doença, lesão ou deficiência, substituição e alteração da anatomia ou de um processo 

fisiológico até controlo da conceção. Os dispositivos médicos são classificados de 

acordo com o risco inerente à sua utilização em 4 classes: I (baixo), II-A (médio-baixo), 

II-B (médio-alto) e III (alto) [27]. 

Entre os dispositivos médicos frequentemente procurados na Farmácia Nuno 

Barros podemos incluir, material ortopédico (como meias de compressão, pulsos e 

joelhos elásticos), material de pensos e de suturas, dispositivos de autodiagnóstico 

(como os testes de gravidez e equipamentos para medição de glicemia), seringas de 

uso humano e veterinário, coletores de urina, entre outros. No caso dos dispositivos 

médicos em particular, percebi que muitas vezes o utente dirige-se à farmácia à 

procura deste tipo de produtos, quer por indicação médica ou outra, sem saber 

concretamente do que realmente se trata. O farmacêutico deve demonstrar pleno 

domínio sobre todos os dispositivos médicos existentes tal como do seu modo de 

utilização para que, assim, possa disponibilizar ao utente toda a informação ou 

esclarecer qualquer dúvida que este solicite. 

 
4.3.6. Produtos de puericultura  

 

Entende-se por artigo de puericultura qualquer produto que se destine a facilitar 

o sono, o relaxamento, a higiene, a alimentação e a sucção das crianças, incluindo-se 

neste tipo de produtos chupetas, biberões, acessórios de tetinas, entre outros [28]. 

Estes são artigos procurados frequentemente pelos pais, que procuram na farmácia e 

no farmacêutico o aconselhamento personalizado que não encontram nos locais de 

venda livre, sendo responsabilidade do farmacêutico a constante actualização neste 

domínio.  

 

5.   Fase IV – Preparação de medicamentos manipulados 

 

 De acordo com a legislação em vigor, um medicamento manipulado compreende 

qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal, preparado e dispensado sob a 

responsabilidade de um farmacêutico [29,30]. A preparação de um manipulado numa 

farmácia surge assim com a necessidade de individualização da terapêutica, ajudando 

a resolver algumas situações de não tolerância a determinado componente, 

necessidade de dosagem ou forma farmacêutica alternativa, associação de 

substâncias não disponível no mercado, ou até mesmo a adaptação de um 

medicamento para uso pediátrico. 
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  A maior parte dos manipulados preparados na Farmácia Nuno Barros são 

fórmulas magistrais, encontrando-se tanto a sua forma de preparação como a 

prescrição regulamentadas em legislação específica [30,31]
. 

  Nesta fase, tive oportunidade de acompanhar todo o processo de receção e 

preparação de diversos manipulados sendo que mais tarde, sob supervisão do 

farmacêutico responsável, tive também oportunidade de preparar manipulados. Na 

verdade, a preparação de manipulados na Farmácia Nuno Barros é cada vez menos 

prática comum, sendo que dos pedidos de preparação de manipulados destaca-se a 

pomada de vaselina salicilada a 25%, usada usada no tratamento tópico de 

hiperqueratose, como calos, cravos ou verrugas pelas propriedades queratolíticas 

fortes atribuídas ao ácido salicílico e também a preparação de soluções de Hipoclorito 

de Sódio a 1% (V/V), usadas em medicina dentária como esterilizante de material. 

Durante o meu estágio tive oportunidade de preparar uma pomada de vaselina com 

hidrocortisona a 0,5%. 

 Ao longo do estágio, e principalmente quando iniciei o atendimento ao público, a 

realização de preparações extemporâneas de antibióticos era uma prática diária. Dado 

se tratarem de suspensões de estabilidade reduzida, era necessário aquando 

dispensa reforçar a necessidade de conservar no frio, agitar sempre antes de abrir e o 

prazo de 10 dias de validade.  

 

5.1. Equipamento e Matérias-Primas 

 

 É da responsabilidade do farmacêutico assegurar as boas práticas de 

preparação de medicamentos manipulados respeitando para isso um conjunto de 

normas relativas ao pessoal, instalações e equipamentos, documentação, matérias-

primas, materiais de embalagem, manipulação, controlo de qualidade e rotulagem [30]. 

É no laboratório que se armazenam as matérias-primas e equipamento necessários às 

várias etapas de preparação de um manipulado. Como já foi referido anteriormente, a 

Farmácia Nuno Barros dispõe de todo o equipamento mínimo obrigatório que deve 

existir num laboratório de manipulação [11].  

 No que diz respeito às matérias-primas e material de embalagem utilizadas, 

estas devem estar inscritas na Farmacopeia Portuguesa ou nas Farmacopeias de 

outros Estados-Membros da União Europeia [29,30]. Aquando da sua receção, as 

matérias-primas vêm acompanhadas de um boletim de análise, que é conferido pelo 

Farmacêutico quanto às especificações referidas, concordância com o encomendado 

e integridade da embalagem, sendo despois rececionado como qualquer outro produto 

(Anexo 9). Se a matéria-prima se destinar à manipulação, o boletim de análise é 
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arquivado num dossier apropriado e é criada uma ficha de Registo de Movimento de 

Matérias-Primas (Anexo 10). Na ficha de movimentos de matéria-prima são descritas 

as quantidades gastas e as datas nas quais foram utilizadas. Aquando fim do prazo de 

validade da matéria-prima, e uma vez que os fornecedores não aceitam devolução, é 

feita imediatamente uma quebra. 

 

5.2. Preparação propriamente dita e Regras de Manipulação 

 

Aquando receção de uma prescrição que contem a indicação de preparação de 

um manipulado devemos primeiramente verificar a sua conformidade, devendo esta 

ser apresentada em modelo normal de receita médica, na qual deve apenas constar a 

fórmula requerida acompanhada da indicação de “manipulado”, “manip” ou “F.S.A.” 

(faça segundo a arte). É da responsabilidade da direção técnica da farmácia a 

preparação de todos os medicamento manipulados, podendo no entanto, o DT delegar 

essa tarefa a outro farmacêutico. 

De seguida, certifica-se que o medicamento consta de uma Farmacopeia oficial ou 

do Formulário Galénico Português, para que se possa ter acesso a toda a informação 

para a sua correta e segura preparação tal como se existem na farmácia, todos os 

materiais e matérias-primas necessários à preparação do manipulado. 

Aquando da preparação do manipulado é preenchida uma Ficha de Preparação 

do medicamento manipulado que inclui todos os dados relativos à preparação, 

controlo e acondicionamento do manipulado, ficando armazenada na farmácia, 

juntamente com uma cópia da receita e do rótulo por um período não inferior a 3 anos 

(Anexo 11). O acondicionamento varia conforme a forma farmacêutica e 

volume/quantidade a preparar. No rótulo da preparação deve constar: a fórmula 

quantitativa do medicamento, posologia, via de administração, precauções de 

utilização, nome do doente, quantidade dispensada, data de preparação, prazo de 

validade, condições de conservação, identificação da farmácia e do farmacêutico 

responsável pela preparação, nº lote e PVP. O prazo de utilização inscrito tem em 

conta as informações presentes na literatura referentes à estabilidade do manipulado, 

à natureza das diferentes matérias-primas, à embalagem utilizada e à duração prevista 

para o tratamento. 
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5.3. Cálculo do Preço dos Manipulados 

 

A Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho estabelece que o cálculo do PVP dos 

medicamentos manipulados é determinado com base no valor dos honorários, das 

matérias-primas e do material de embalagem, segundo a fórmula [32]:  

 

PVP = (Valor honorários + Valor matérias-primas + Valor embalagem) x 1,3 + IVA 

 

 Para o cálculo do valor dos honorários, encontra-se estabelecido um fator F de 

valor fixo (atualmente é 4,57), que é multiplicado em função das formas farmacêuticas 

e quantidades preparadas. O valor das matérias-primas, por sua vez, é determinado 

multiplicando o valor da aquisição (com dedução do IVA), por um fator variável 

consoante as unidades em que as matérias-primas forem utilizadas O custo do 

material de embalagem é calculado pela multiplicação entre o seu preço de aquisição 

(sem IVA) e o fator 1,2 (Anexo 12).  

 O PVP é depois acrescido da multiplicação por 1,3 e da taxa de IVA em vigor. A 

legislação em vigor, estabelece as condições de comparticipação de medicamentos 

manipulados, sendo actualmente 30% do respectivo preço [34]. 

 

6.   Fase V – Primeiro contato com o utente  
 

Após cumpridas todas as etapas acimas descritas e consolidados os 

conhecimentos, o objetivo desta nova fase foi a familiarização e o primeiro contato 

com o atendimento ao público. Nesta etapa, comecei por apoiar no atendimento ao 

público junto com o DT e restantes farmacêuticos, quer vindo buscar os medicamentos 

ao local de arrumação quer percebendo como se processava o restante atendimento, 

quais os atalhos usados no sistema informático, as informações prestadas ao utentes, 

quais as dúvidas levantadas bem como avaliando a execução de todo o processo. 

Nesta fase, procurei analisar os atendimentos de todos os colaboradores, avaliando 

aspetos positivos que gostaria de ver em mim enquanto profissional e outros menos 

positivos que procuraria evitar. Desta forma, criei uma imagem do exemplo de 

profissional farmacêutico, que gostaria de ver refletido em mim aquando término do 

meu estágio, procurando todos os dias melhorar determinados aspetos do 

atendimento e reforçando continuamente os meus conhecimentos. 
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6.1. Dispensa de MSRM 

 

6.1.1. Avaliação farmacêutica e Informações a prestar ao Utente 

 

Quando rececionada uma receita, e após verificação dos parâmetros legais 

necessários à sua validação, o farmacêutico deve analisar e interpretar o tratamento 

prescrito, sendo da sua responsabilidade verificar se a dose, posologia e duração do 

tratamento são as mais indicadas para o utente em questão, se existem interações 

medicamentosas, se se trata de medicação habitual, qual a patologia em questão e 

quais as possíveis patologias concomitantes. Caso seja verificada alguma 

incongruência na prescrição, o farmacêutico deve contactar o médico para esclarecer 

possíveis erros. 

No caso de ser medicação habitual do utente, é importante perceber se existe 

preferência por determinado laboratório ou marca e acima de tudo, o farmacêutico 

deve verificar a adesão à terapêutica, a possível existência de reações adversas ao 

medicamento (RAM’s) ou de problemas relacionados com o medicamento (PRM’s), 

esclarecendo todas as dúvidas colocadas pelo utente e reforçando sempre as 

indicações relativas à posologia. Ao longo do estágio foram vários os casos em que o 

utente não sabia qual a marca do medicamento, referindo-se a este como “aquele com 

uma caixa vermelha e branca” ou “aquele com comprimidos azuis”, revelando-se o 

atalho informático “histórico de vendas” uma mais-valia no auxílio ao atendimento. No 

caso de dispositivos médicos ou de outros medicamentos particulares é importante 

que o farmacêutico faça uma demonstração de como usar, e, se possível, solicitar ao 

utente que repita a demonstração, garantindo que não existem dúvidas. 

Em qualquer atendimento, no ato da dispensa o farmacêutico deve fornecer ao 

utente, de forma acessível e clara, todas as informações relativas à posologia, duração 

do tratamento, modo de administração, cuidados de armazenamento, possíveis 

reações adversas e interações, medidas não farmacológicas, quer por linguagem oral 

como escrita, garantindo que o utente sai da farmácia sem qualquer tipo de dúvidas 

em relação à sua medicação.   

 

6.1.2. Regimes de comparticipação 

 

Num sistema de saúde que tem como principio a universalidade, os sistemas 

de comparticipação surgem assim com o objetivo de garantir o acesso ao 

medicamento a toda a comunidade. Existem diversos subsistemas geridos por 

diferentes entidades que proporcionam comparticipações diferentes dos 

medicamentos, sendo a diferença paga pelo utente. 
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Destes, o mais comum é o Serviço Nacional de Saúde (SNS). Dentro do SNS, 

podemos encontrar o regime de comparticipação geral, que abrange todos os utentes 

do SNS, encontrando-se a comparticipação dividida entre quatro escalões: 90%, 69%, 

37% e 15% (escalões A, B, C e D respetivamente) e o regime de comparticipação 

especial que abrange os pensionistas cujo rendimento total anual não excede 14 

vezes o salário mínimo nacional, e para o qual se verifica um acréscimo de 5% para o 

escalão A e de 15% para os restantes escalões. Os medicamentos destinados a 

doenças crónicas como por exemplo, a doença inflamatória intestinal, estão sujeitos a 

um regime de comparticipação diferente destes, desde que mencionada a portaria ou 

despacho na própria receita [33]. Uma parte dos utentes beneficia ainda de 

complementaridade, ou seja, beneficiam da comparticipação entre diferentes 

organismos, sendo esta dividida entre ambos.  

Existem ainda outros regimes para profissionais de entidades específicas, em 

complementaridade, ou não, com o SNS, tais como SAMS (Serviço de Assistência 

Médico-Social do Sindicatos dos Bancários), PT/CTT (Portugal-Telecom/Correios, 

Telégrafos e Telefones) e CGD (Caixa Geral de Depósitos), sendo neste caso 

obrigatório uma cópia da receita e do cartão do utente [33]. Ainda neste âmbito, é 

importante referir também o Programa Nacional de Controlo à Diabetes Mellitus, no 

qual existe uma maior comparticipação do Estado relativamente aos dispositivos 

médicos de controlo da doença (como por exemplo, as tiras-teste para determinação 

de glicémia e lancetas), sendo as receitas faturadas em organismo próprio [35]. 

 

6.1.3. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

 

Sujeitos a uma legislação específica, dada a dependência ou consumo abusivo 

que lhes é associado, a dispensa de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

processa-se de maneira diferente [36]. Prescritos em receita médica isolada, o sistema 

informático reconhece, no momento da leitura do código, que se trata de medicamento 

psicotrópico ou estupefaciente obrigando ao preenchimento um conjunto de dados 

relativos ao médico prescritor, ao utente, e ao adquirente, caso não seja o próprio 

utente.  

São impressos 2 documentos de psicotrópicos/estupefacientes onde constam os 

dados preenchidos anteriormente, assim como informação sobre o produto 

dispensado, código do colaborador e data. Um destes é anexado à receita original e 

enviado para a entidade que comparticipa, sendo o outro anexado a uma cópia da 

receita e arquivado nos documentos da farmácia. 
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6.2. Dispensa de MNSRM 

 

6.2.1.   Automedicação e Indicação farmacêutica 

 

 A automedicação consiste, por definição, na utilização de MNSRM de forma 

responsável, por parte do doente, com o objetivo do alívio e tratamento de problemas 

de saúde ligeiros e sem gravidade. A automedicação é cada vez mais uma prática 

corrente, contudo, a ideia de que estes medicamentos, uma vez que não sujeitos a 

receita médica, estão livres de contraindicações ou efeitos adversos, levam a uma 

utilização indiscriminada e até irresponsável dos mesmos. A verdade é que muitas 

vezes o utente não tem conhecimento e formação suficiente para conseguir avaliar o 

problema de saúde, utilizando muitas vezes estes medicamento sem qualquer 

assistência ou aconselhamento de um profissional de saúde [37,38].  

 Aprendi assim que em todos os casos no qual o utente se dirija a farmácia 

requisitando um MNSRM, o farmacêutico deve orientar a utilização ou não do 

medicamento solicitado pelo doente, contribuindo para que a automedicação se realize 

sob uma indicação adequada e segundo o uso racional do medicamento [37].  

 A indicação farmacêutica representa assim uma das atividades mais importantes 

de uma farmácia, sendo um dos pontos em a que a classe farmacêutica se deve 

distinguir, trazendo valor para as farmácias e para a profissão farmacêutica.  

 A indicação inicia-se assim pela entrevista ao utente que permite identificar a 

situação que fez o utente dirigir-se à farmácia tal como recolher informação necessária 

ao diagnóstico como a cronologia dos sintomas, presença de sintomas associados, 

localização, a forma como o doente descreve os sintomas, frequência e intensidade, 

circunstâncias que levam ao aparecimento dos sintomas e situações que possam 

agravar ou aliviar os sintomas [37]. Devem assim, numa fase inicial, realizar-se 

perguntas abertas, onde o utente poderá de uma forma geral exprimir-se sobre aquilo 

que se queixa, seguidamente perguntas fechadas onde o farmacêutico tenta descobrir 

aspetos específicos sobre o estado do utente. É igualmente essencial perceber se 

existem outras patologias subjacentes, qual a medicação habitual e identificar 

possíveis RAM’s de forma a evitar o aconselhamento de medicamentos que possam 

por em causa a saúde do doente, dando especial atenção aos grupos de risco. 

 No passo seguinte, a intervenção farmacêutica, o farmacêutico deverá indicar 

um MNSRM tendo por base o princípio ativo, a dosagem, forma farmacêutica (a que 

mais agradar ao doente, caso possível), via e frequência de administração, eficácia e 

segurança, assim como, o custo para o doente [37]. A linguagem utilizada em todo o 

processo deve ser adequada ao utente, mostrando-se o farmacêutico sempre seguro e 
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credível em relação ao que transmite ao utente, assegurando que o mesmo se sente 

confiante em relação às informações recebidas.  

 

6.3. Prestação de Outros Serviços e Projetos de Promoção de 

Saúde  

 

A farmácia assume um papel fundamental na promoção da saúde e prevenção 

da doença, sendo de extrema relevância o papel no farmacêutico e das farmácias no 

que respeita a prestação de cuidados de saúde essenciais.  

Neste âmbito, a Farmácia Nuno Barros, além dos serviços de enfermagem e 

consultas de nutrição já referidos anteriormente, disponibiliza um vasto leque de 

serviços farmacêuticos, entre os quais podemos destacar a determinação de 

parâmetros fisiológicos e biológicos, a organização de rastreios, campanhas e 

palestras de educação e promoção da saúde.  

Aquando início do meu estágio tive oportunidade de participar em palestras 

organizadas pela Farmácia Nuno Barros, relacionadas com os temas “Doenças 

Crónicas”, “Nutrição”, “Higiene oral” e “Feridas e Acamados”. O objetivo destas 

palestras foi o de informar a população e aproximar a farmácia dos seus utentes, 

reforçando a relação farmacêutico-utente e o papel do farmacêutico na comunidade.  

Em parceria com a acústica médica, a Farmácia Nuno Barros realiza também 

rastreios auditivos gratuitos aos seus utentes, tendo-me sido proposto elaborar um 

folheto informativo alusivo aos problemas de audição nos idosos, seus sintomas e a 

possibilidade de realizar o rastreio na farmácia (Anexo 13).  

As farmácias foram evoluindo na prestação de serviços de saúde, 

transformaram-se em espaços de saúde reconhecidos pelos utentes [38]. A Farmácia 

Nuno Barros apesenta um vasto leque de serviços desde a determinação da pressão 

arterial e frequência cardíaca, do colesterol total, dos triglicerídeos e da glicémia, a 

determinação do peso, altura e composição corporal, assim como testes de gravidez e 

despiste de infeções urinárias. Todos estes serviços são realizados por farmacêuticos 

que, em função dos valores obtidos, e dos respetivos valores de referência, prestam 

um aconselhamento personalizado ao utente. Aqui é possível o farmacêutico 

estabelecer um contacto mais próximo com o utente, comentando os valores de 

medições anteriores e, sempre que possível reforçando medidas não farmacológicas 

como a dieta equilibrada, não fumar, prática de exercício físico e a importância da 

adesão à terapêutica farmacológica instituída. Neste ponto, percebi que uma grande 

percentagem dos utentes da farmácia era medicado para a hipertensão arterial e que 

a mesma não estava controlada. Uma vez que este é um serviço gratuito na farmácia, 
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propus elaborar uma pequena apresentação sobre o tema e sobre a importância do 

seu controle, sendo esta colocada numa das molduras digitais da farmácia (Anexo 

14). 

A Farmácia Nuno Barros procura também desempenhar um papel ativo na 

farmacovigilancia através da recolha de informação sobre Reações Adversas 

Medicamentosas (RAMs), contribuindo assim para a identificação, quantificação, 

avaliação e prevenção dos riscos do uso de medicamentos. As suspeitas RAM podem 

ser notificadas on-line ao Sistema Nacional de Farmacovigilância através do Portal 

RAM, ou preenchendo o formulário de notificação em papel e remetendo à Direção de 

Gestão do Risco de Medicamentos do INFARMED, I.P. ou remetida às Unidades 

Regionais de Farmacovigilância (URF). 

A Farmácia participa ainda no Programa ValorMed®, responsável pela gestão 

dos resíduos de embalagens e medicamentos fora de uso, tendo ganho por dois anos 

consecutivos o Prémio VALORMED tal como na Campanha de Recolha e Reciclagem 

de Radiografias que tem como objetivo angariar fundos a favor do trabalho de ajuda 

humanitária da Assistência Médica Internacional (AMI). 

 

7.   Fase VI – Contabilidade e Gestão na Farmácia 

 

7.1. Faturação e Processamento de Receituário 

 

O processamento do receituário é constituído por um conjunto de tarefas, 

efetuadas ao longo do mês, que vão desde a verificação do receituário até ao seu 

envio. No final de cada atendimento, as receitas são colocadas em gavetas próprias 

separadas por organismos e a agrupadas em lotes de 30 receitas. 

 

7.1.1. Verificação das Receitas e Impressão dos Verbetes 

 

Na Farmácia Nuno Barros todos os colaboradores são responsáveis por 

conferir as receitas, devendo esta verificação ocorrer, pouco tempo após a dispensa, 

de modo a permitir que quando detetados erros o utente seja imediatamente 

contactado. Ao executar a verificação, o farmacêutico deve ter em atenção uma série 

de critérios, além dos já mencionados anteriormente, nomeadamente o regime de 

comparticipação aplicado, portarias e despachos, medicamentos dispensados (através 

do documento de faturação impresso no verso da receita), assinatura do utente no 

verso, carimbo da farmácia, data e assinatura do colaborador que aviou a receita. No 

caso de se verificar alguma inconformidade, a receita deverá ser corrigida pelo 

farmacêutico, e se necessário, este deverá contactar o utente.  

http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage
http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/FARMACOVIGILANCIA/NOTIFICACAO_DE_RAM/Notifica%E7%E3o_papel_utentes.pdf
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Após primeira verificação, o lote é colocado em gaveta própria para 

posteriormente ser verificado uma segunda vez, por outro colaborador. Este ultimo é o 

responsável pelo passo seguinte do processamento de receituário, a impressão do 

Verbete de Identificação do Lote, que é anexado ao respetivo lote. Neste, constam o 

nome e carimbo da farmácia, código de inscrição no INFARMED, código e sigla da 

respetiva entidade, identificação do lote, série, mês e ano a que se refere, número de 

receitas e de etiquetas, importância total do lote, importância total paga pelos utentes 

e a comparticipação pelo organismo (Anexo 15). 

A última etapa do processamento do receituário é o fecho dos lotes, que é 

realizado no último dia de cada mês. Após o fecho dos lotes é possível iniciar uma 

nova série e lotes, correspondentes ao mês seguinte. Antes do envio do receituário 

para a entidade correspondente, é emitido a relação-resumo de lotes de cada 

organismo, contendo a mesma informação do verbete, mas relativa a todos os lotes 

agrupados. É também emitida também a fatura mensal dos medicamentos onde 

consta o número de lotes e de receitas, assim como os valores totais de PVP, 

encargos totais relativos aos utentes e o total de encargos das entidades 

comparticipadoras, devendo esta ser carimbada e assinada. 

 

7.1.2. Envio do Receituário para Organismo Competente 

 

O receituário referente ao SNS é enviado à Administração Regional de Saúde 

do Norte, juntamente com a relação resumo de lotes e a fatura emitida em 

quadruplicado, sendo que o original e duplicado destinam-se ao Centro de 

Conferência de Faturas (CCF), triplicado para a ANF e quadruplicado fica na farmácia. 

O receituário relativo às restantes entidades de comparticipação é enviado para a ANF 

que funciona como intermediário reenviando posteriormente o receituário para os 

respetivos organismos comparticipadores. Neste caso são emitidas quatro cópias da 

relação resumo de lotes e quatro faturas, sendo três para a ANF e o quadruplicado é 

guardado na farmácia. O pagamento das comparticipações é feito à farmácia via ANF.  

 

7.1.3. Devolução de Receituário 

 

Sempre que uma receita chega à entidade competente com algum tipo de 

incongruência, esta procede à devolução da mesma à farmácia sendo o seu valor 

previamente debitado no pagamento à farmácia. A farmácia recebe, no prazo máximo 

de cem dias após receção do receituário, uma relação-resumo contendo o valor, 

justificação e receitas devolvidas. As receitas que ainda forem passíveis de correção 
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ou justificação poderão ser enviadas ao CCF no mês seguinte, juntamente com a 

faturação desse mês. Nas situações em que o erro não pode ser solucionado, a 

farmácia emite uma nota de crédito ao CCF e é obrigada a assumir o prejuízo 

resultante, que corresponde ao valor da comparticipação. 

 

7.2. Propostas para Combater a Atual Situação das Farmácias 

 

  No atual paradigma vivido pelas farmácias, é urgente uma readaptação do 

setor tal como a adoção de um plano estratégico para uma reviravolta na atividade da 

farmácia comunitária. Com isto, foi sugerido pelo DT, em colaboração com os 

restantes colegas estagiários, elaborar um plano de propostas e sugestões passíveis 

de serem adotadas para contornar a realidade do setor (Anexo 16).   

 As nossas propostas procuraram focar estratégias na própria gestão de 

compras, por forma a obter maiores margens de comercialização e preços 

competitivos, como por exemplo a realização de encomendas em grupo em conjunto 

com outras farmácias. Procuramos também estratégias que focassem o serviço 

farmacêutico, enaltecendo a importância da intervenção farmacêutica através de 

consultas de aconselhamento e seguimento farmacoterapêutico ou até mesmo a 

promoção de rastreios e palestras.  

 

7.3. Outros Exercícios 

 

Nesta fase final do estágio, foram-me apresentados pelo DT vários documentos 

relativos às mais diversas tarefas inerentes à gestão de uma farmácia, sendo-me 

transmitidos alguns conceitos básicos de gestão. Desde a elaboração dos turnos de 

trabalho dos funcionários, ao cálculo do salário dos funcionários e até mesmo dos 

lucros de uma farmácia, todas estas áreas foram discutidas e todas as dúvidas 

esclarecidas. Num curso cuja vertente técnico-científica é muito forte, o farmacêutico 

acaba a sua formação e não se encontra preparado para a realidade gestionária de 

uma farmácia. Como proprietário de uma farmácia, é necessário que o farmacêutico 

aprofunde as suas valências em áreas como e gestão e marketing. Neste ponto, foi-

me proposto elaborar um quadro resumo dos proveitos versus custos de uma farmácia 

(Anexo 17) por forma a perceber a importância de uma gestão cuidada.  



  

30 
 

Considerações Finais 

  

Colocando estes 6 meses em perspetiva, percebo o quão importante foi esta 

última fase do meu percurso académico. É este primeiro contacto com a realidade da 

farmácia comunitária que nos permite realmente compreender algo que até então era 

apenas ouvido em teoria – o farmacêutico desempenha um papel essencial na 

comunidade.  

O trabalho em farmácia comunitária tem como foco principal o bem-estar e a 

saúde do utente, e o farmacêutico representa o elo de ligação entre o utente e o 

medicamento, sendo da sua responsabilidade garantir o seu uso racional. 

Efetivamente, o farmacêutico é o profissional de saúde mais próximo do utente, sendo 

estabelecida uma relação de confiança e valorização jamais encontrada em outra área 

da saúde. 

É igualmente neste primeiro contacto com a realidade da farmácia comunitária 

que percebemos o papel essencial da formação que nos é dada. O trabalho em 

farmácia comunitária é o reflexo de tudo aquilo que nos foi ensinado ao longo destes 5 

anos, não só nas suas componentes teóricas e práticas, mas também a nível dos 

valores que nos são transmitidos, do incentivo pela constante aprendizagem e busca 

de conhecimento e não menos importante, da capacidade de espírito crítico. 

Numa época de mudança no setor é importante o farmacêutico mostrar que é 

um profissional polivalente, que desempenha um trabalho de qualidade e que 

representa uma mais-valia na sociedade em que se insere. Torna-se imperativo uma 

mudança no setor, quer pela aposta na prestação de serviços farmacêuticos 

diferenciados, pela constante formação dos colaboradores quer na própria evolução 

do farmacêutico como gestor.  

O futuro da farmácia comunitária depende de nós, próxima geração. E cabe-

nos a todos nós, farmacêuticos, acrescentar valor à profissão farmacêutica. 

Resta-me apenas dizer que foi um privilégio realizar o meu estágio na 

Farmácia Nuno Barros, pelo profissionalismo diariamente demonstrado, pelo ambiente 

e capacidade de trabalho, pelo espirito de entreajuda e pelos constantes desafios 

colocados.  

Finalizo esta etapa consciente de que, no futuro, serei o reflexo do que estas 

pequenas grandes casas me transmitiram, procurando todos os dias ser uma melhor 

profissional, uma melhor farmacêutica. 
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Anexo 15 | Verbete de identificação do lote. 

Anexo 16 | Propostas para contornar a atual situação das farmácias (exercício 

prático). 
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Anexo 1 | Organograma Farmácia Nuno Barros (exercício prático). 
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Anexo 2 | Funções e tarefas inerentes aos colaboradores da Farmácia Nuno Barros 

…………… (exercício prático).  
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Anexo 3 | Caraterização do espaço físico exterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 | Fachada da farmácia. 

Figura 2 | Montra exterior da farmácia. 
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Anexo 4 | Caraterização do espaço físico interior. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 | Zona de atendimento ao público. 

Figura 2 | Gabinete de atendimento 

personalizado. 

Figura 3 | Armazém. 
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Anexo 5 | Exemplo de fatura do fornecedor Alliance Healthcare. 
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Anexo 6 |  Novos modelos de receita médica materializada (A) e receita médica 

renovável materializada (B). (Adaptado de Despacho n.º 15700/2012 de 10 de 

dezembro) 

(A) 

(B) 
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Anexo 7 | Novo modelo de receita médica manual. (Adaptado de Despacho n.º 

15700/2012 de 10 de dezembro) 
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Anexo 8 | Listagem dos 10 produtos mais vendidos da Farmácia Nuno Barros 

(exercício prático). 

Nome do 
medicamento 

Forma 
Farmacêutica 

Ação Terapêutica Posolgia Contra-indicações Efeitos 
Secundários 

Outros 

  
  
  
  
  
  

Daflon 500 
(Diosmina, 

hesperidina) 

Comprimidos
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-Tratamento dos 
sintomas e sinais 
relacionados com a 
insuficiência venosa  
(pernas pesadas, dor, 
cansaço, edema); 
-Tratamento das 
úlceras de origem 
venosa, em 
associação com 
compressão e 
tratamento local; 
-Tratamento 
sintomático da crise 
hemorroidária. 

Dose habitual:  
2 cp/dia.  
Crise 
hemorroidária:  
-nos 4 primeiros 
dias: 6 
comprimidos 
repartidos em 3 
tomas,  
-nos 3 dias 
seguintes: 4 
comprimidos 
repartidos em 2 
tomas; em  
seguida voltar à 
posologia de 
manutenção: 2 
comprimidos 
revestidos por 
dia. 
  

-Hipersensibilidade; 
-Gravidez; 
-Aleitamento. 
  
  

Comuns:  
-Distúrbios 
Gastrointestinais: 
diarreia, 
dispepsia, 
náuseas, vómitos.  
  
Raros:  
-Distúrbios 
Neurovegetativos
: tonturas, 
cefaleias, mal-
estar.  
-Reacções 
cutâneas.  
  

Não são 
conhecidas 
interacções com 
outros 
medicamentos. 

  
  
Zovirax 
(aciclovir) 
 

Creme Tratamento do 
herpes labial 
recorrente, causado 
pelo vírus herpes 
simplex 

Aplicar 5 x/dia e 
continuar 
tratamentopor 
4 dias (4 x 5).  
  

-Hipersensibilidade; 
-Gravidez; 
-Aleitamento; 
- Infecções nas 
mucosas e apenas 
por herpes simplex. 

- Ardor ou picada; 
-Vermelhidão 
e/ou comichão; 
-secura pele e/ou 
escamação; 
-inchaço (raro). 
  

Não são 
conhecidas 
interacções com 
outros 
medicamentos. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Voltaren 
Emulgel 

(Diclofenac) 

Gel Aliviar a dor e reduzir 
a inflamação e o 
inchaço em 
condições dolorosas 
que afectam os 
ligamentos e 
músculos.  
  
Adultos e > 14 anos:  
1) Dores musculares 
ligeiras a moderadas;  
2) Inflamação pós-
traumáticas dos 
tendões, ligamentos, 
músculos e 
articulações  
(entorses, luxações e 
contusões);  
  
Adultos (> 18 anos):  
3) Formas localizadas 
de reumatismo 
degenerativo: 
osteoartrose  
e coluna.   

Aplicar 3 ou 4 
vezes por dia na 
área dolorosa. 

-Hipersensibilidade;  
- < 14 anos. 
  

-Rash cutâneo  
-Vermelhidão da 
pele.  
-Comichão ou 
ardor da pele  
-Reacções 
alérgicas como 
pieira, falta de ar 
ou sensação de 
aperto no peito 
(asma).  
-Edema da face, 
lábios, boca, 
língua ou 
garganta que 
podem causar 
dificuldades em  
engolir, respirar 
ou falar.  
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Imodium 

rapid 
(Loperamida) 

Comprimidos 
orodispersive
is 

Tratamento diarreia -
torna  
as fezes sólidas e 
menos frequentes.  
-Casos de diarreia 
repentina (aguda) ou 
para a diarreia de  
longa duração 
(crónica); 
- Cirurgia com 
remoção de  
parte dos intestinos;  
  

Adultos :  
- Diarreia 
aguda: 2 
comprimidos, 
de uma só vez e 
depois  
 1 comprimido 
após cada vez 
que as fezes 
forem não 
moldáveis ou 
líquidas.  
- Diarreia 
crónica a dose 
recomendada 
deve ser 
indicada pelo  
médico.  
  
MAS: Não tome 
mais do que 8 
comprimidos 
num período de 
24 horas.  
  

- se tem alergia 
(hipersensibilidade) 
à loperamida ou a 
qualquer outro 
componente de  
Imodium Rapid 
(indicados na secção 
6);  
- se houver sangue 
nas fezes ou se tiver 
febre elevada;  
- se tiver uma 
inflamação do 
intestino delgado  
- não deve dar o 
Imodium Rapid a 
crianças com menos 
de 5 anos de idade.  
  
  

Obstipação, 
náuseas, 
flatulência 
Dor de cabeça 
Tontura 

Beber líquidos; 
Se as fezes se 
tornarem duras 
ou sólidas, ou se 
passarem 24 
horas após a 
última dejeção, 
não tomar mais 
comprimidos;  
  
Numa crise 
súbita de diarreia 
(aguda) Imodium 
Rapid, 
habitualmente 
interrompe os  
sintomas em 48 
horas. 

  
  
  
 
  

Biafine 
(Trolamina) 

Emulsão O/A Feridas  
cutâneas superficias 
não infectadas, 
queimaduras de 1º 
grau e eritema solar.  
  

Aplicado aos 
primeiros sinais 
de rubor em 
camada 
espessa, de  
dez em dez 
minutos; 
Continuar a  
aplicar 2 a 4 
vezes ao dia, 
até que a área  
afectada cure 
completamente
.  

- Hipersensibilidade;  
- Feridas infectadas 
ou com hemorragia;  
- Rash cutâneo; 
  

- Rubor nos  
bordos da lesão 
com sensação de 
calor e picadas;  
- Alergia de 
contacto.  
  

Assegurar todas 
as condições de 
assepsia; 
  

Ben-u-ron 
1000 
(Paracetamol) 

Comprimidos Indicado em 
situações clínicas que 
requerem um  
analgésico e/ou um 
antipirético, tais 
como síndromes 
gripais ou outras 
hipertermias  
infecciosas, reacções 
hiperérgicas da 
vacinação, cefaleias, 
enxaquecas, 
odontalgias, otalgias,  
dismenorreia, dores 
traumáticas, 
musculares, 
articulares e 
osteoartrose; como 
analgésico antes  
e após intervenções 
cirúrgicas. 

A administração 
pode ser 
repetida a 
intervalos de 4 - 
8 horas, 
conforme a 
situação clínica.  
A posologia 
usual  é de 1 
comprimido 2 a 
4 vezes por dia. 

- Doença hepática 
grave; 
- Hipersensibilidade 

- Sonolência 
ligeira; 
-Náuseas e 
vómitos. 

Nos doentes com 
insuficiência 
hepática ou renal 
ou com doença 
de Gilbert a dose 
deve ser  
reduzida ou os 
intervalos de 
administração 
alargados. 
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Sinvastatina 
40 mg 
(inibidores da 
redutase da 
HMG-CoA) 

Comprimidos  - tratamento de 
níveis elevados de 
colesterol no sangue 
(hipercolesterolemia 
primária ou  
dislipidemia mista), 
como adjuvante da 
dieta;  
- tratamento de 
níveis elevados de 
colesterol no sangue 
(hipercolesterolemia 
familiar  
homozigótica) como 
adjuvante da dieta e 
outros tratamentos 
redutores do 
colesterol;  
- prevenção de 
problemas. 

1 comprimido à 
noite, com ou 
sem alimentos. 

- Hipersensibilidade;  
- Problemas 
hepáticos, com 
níveis aumentados 
de transaminases 
séricas;  
- Gravidez ou 
amamentação;  
- outros 
medicamentos. 

Raros 

  
  
  
  
 
Desloratadina 

Comprimidos -Controlar a reacção 
alérgica e os 
respectivos sintomas;  
-Aliviar os sintomas 
associados a rinite 
alérgica;  
-Aliviar os sintomas 
associados a 
urticária.  
  

Adultos e 
adolescentes (a 
partir dos 12 
anos de idade):  
um comprimido 
uma vez por 
dia.  
  
  

-Hipersensibilidade; 
-Gravidez ou 
amamentação; 

- reacções 
alérgicas graves  
- exantema  
- palpitações  
- batimento 
cardíaco rápido  
- dor de estômago  
- náusea  
- vómitos  
- diarreia  
  

  

  
  
  
  
Brufen 400 
(Ibuprofeno, 
AINES) 

Comprimidos Em reumatologia - 
Osteoartrose, artrite 
reumatoide  
Como analgésico - 
Dismenorreia, dor 
pós-episiotemia, dor 
pós-parto, 
odontalgias, dor pós-
extração  
dentária, dor pós-
cirurgica, 
traumatismos. 
  

A dose diária 
média 
recomendada 
para o adulto e 
crianças com 
idade superior a 
12 anos é de 
1200  
mg a 1600 mg, 
repartida em 
três tomas com 
um intervalo de 
8 horas. 

-Hipersensibilidade; 
-Asma, rinite, 
urticária, edema 
angioneurótico ou 
broncospasmo; 
-Alterações da 
coagulação.  
-Hemorragia 
gastrointestinal ou 
perfuração; 
-Insuficiência 
cardíaca, hepática e 
renal grave.  
-Gravidez. 

Náuseas,  
dispepsia, 
vómitos, 
hematémese, 
flatulência, dor 
abdominal, 
diarreia, 
obstipação, 
melenas,  
estomatite aftosa, 
hemorragia 
gastrointestinal, 
exacerbação de 
colite e doença de 
Crohn 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
Voltaren 
Rapid 
(Diclofenac, 
AINES) 

Comprimidos Tratamento da dor e 
da  inflamação.  
Período sintomático 
agudo de:  
- entorses, distensões 
ou outras lesões.  
- condições 
inflamatórias 
dolorosas em 
ginecologia, incluindo 
períodos menstruais  
dolorosos.  
- crises de 
enxaqueca.  
- infeções do ouvido, 
nariz ou garganta. 
 

A dose diária 
total deverá ser, 
regra geral, 
repartida em 2 
a 3 tomas. Não 
exceda a  
dose máxima de 
150 mg por dia. 

- Hipersensibilidade;  
- se tem úlcera 
gástrica ou 
intestinal.  
- se sofre de uma 
doença grave do 
fígado ou rins.  
- se sofre de 
insuficiência 
cardíaca grave.  
- se se encontra nos 
últimos três meses 
de gravidez. 

Dor de cabeça, 
tonturas, 
náuseas, vómitos, 
diarreira, 
indigestão, dor 
abdominal,  
flatulência, perda 
de apetite, 
alterações da 
função hepática. 
(p.ex. níveis das  
transaminases), 
eritema cutâneo. 
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Anexo 9 | Boletim de analise de uma matéria-prima. 
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Anexo 10 | Ficha de registo de movimentos de matérias-primas. 
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Anexo 11 | Ficha de preparação de medicamentos manipulados. 
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Anexo 12 | Calculo do preço de venda de medicamento manipulado. 
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Anexo 13 | Folheto informativo sobre a audição (exercício prático). 
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Anexo 14 | Apresentação sobre Hipertensão Arterial (exercício prático). 
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Anexo 15 | Verbete de identificação do lote. 
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Anexo 16 | Propostas para contornar a atual situação das farmácias (exercício 

prático). 

 

Propostas 

- Tentar baixar os preços de compra dos medicamentos de forma a aumentar a 

margem de lucro, conseguindo também preço mais competitivos. 

1. Encomendas em maiores quantidades, exigindo assim um maior espaço de 

armazenamento; 

2. Encomendas em grupo. 

-Manter a fidelização do utente pela qualidade dos serviços prestados – venda de 

medicamentos, aconselhamento e cuidados farmacêuticos. 

1. Implementar consultas de aconselhamento/seguimento farmacoterapêuticos; 

2. Promover rastreios, elaboração de palestras, ações formativas; 

3. Aumentar o número de serviços prestados: consultas de nutrição, dermocosmética, 

fisioterapia, enfermagem, centros de promoção de saúde e bem-estar (terapêuticas 

alternativas). 

-Aumentar gama de produtos de MNSRM, tais como de dermocosmética, produtos 

homeopáticos, produtos naturais. 

1. Necessário aumentar área de exposição mas de uma forma organizada e acessível 

(possível através da realização de montras, gôndolas) 

- Promover estratégias de marketing de forma a ampliar o público-alvo. 
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Anexo 17 | Quadro resumo proveitos versus custo de uma farmácia (exercício 

prático). 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 


