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1. Introdução  

O meu estágio curricular em farmácia comunitária decorreu entre os dias 13 de maio de 

2013 e 15 de novembro de 2013, na Farmácia Higiénica (doravante designada de FH), sita 

na vila de Fão. A FH pertence à família da diretora técnica, a Dr.ª Ana Isabel Garrido, sendo 

a sua mãe, Dr.ª Maria Ludovina Lobarinhas Garrido, a antecessora do cargo. Numa primeira 

fase do meu estágio, a Dr.ª Ana encontrava-se sob licença de maternidade, pelo que 

permaneci sob orientação da Dr.ª Daniela Silva, diretora técnica substituta durante este 

período. Não obstante, em cada momento recebi todo o apoio e instrução de toda a equipa 

técnica da FH. 

O estágio curricular é o primordial contacto entre o estudante e a realidade do 

farmacêutico, sendo preponderante na sua construção como profissional competente e 

autónomo. 

Atualmente, a farmácia comunitária é a vertente das ciências farmacêuticas onde há 

maior aproximação entre farmacêutico e utente, circunstância que exige mais do que a 

aplicação do conhecimento científico adquirido ao longo de 5 anos de curso. Numa posição 

tão privilegiada, o farmacêutico deve garantir um atendimento personalizado, sustentado 

numa comunicação eficaz e centrada no utente, de forma a garantir o uso racional e 

económico do medicamento e a edificação de uma sociedade sadia. 

O presente relatório tem por objetivo descrever os ensinamentos e experiência que 

adquiri ao longo do estágio, expondo, simultaneamente, a dinâmica e funcionamento da FH. 

 

2. Organização do Espaço Físico e Funcional da Farmácia 

 

2.1. Localização e Caracterização do Espaço Circundante à Farmácia 

A FH situa-se no nº. 8 da Rua Dr. Moreira Pinto, na vila de Fão (concelho de 

Esposende, distrito de Braga), numa zona espaçosa e com bons acessos. É a única 

farmácia da vila, encontrando-se muito próxima da Extensão de Saúde de Fão, do Hospital 

de Fão, da Clínica Médica Dentária de Fão e da Clínica Veterinária Ani-Mar (Figura 1). 

A vila é, manifestamente, um local de lazer, dados os seus atributos geográficos, 

gastronómicos e recreativos, pelo que há uma considerável afluência de turistas. Estes são 

portugueses e estrangeiros que surgem sobretudo nos meses de verão. Há ainda a 

considerar que o caminho de Santiago cruza a vila, pelo que a farmácia recebe visitas 

esporádicas de peregrinos que percorrem este percurso milenar. 

 

2.2. Caracterização dos Utentes 

Maioritariamente, os utentes da FH são clientes habituais, o que possibilita um 

acompanhamento continuado da terapêutica. Não obstante, como foi referido no ponto 
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anterior, a vila é um local turístico, pelo que a FH acorre muitos destes visitantes. Desta 

forma, a farmácia recebe uma grande diversidade de utentes, de vários estratos culturais e 

socioeconómicos, o que exige uma grande flexibilidade de comunicação por parte dos seus 

profissionais. 

Adicionalmente, pelo que pude constatar, a maioria dos utentes que acorrem à farmácia 

são polimedicados crónicos. 

 

2.3. Horário de Funcionamento 

O horário de funcionamento da FH é ininterrupto nos dias úteis, das 9h às 22h. Aos fins-

de-semana e feriados, a farmácia cessa 2 horas para almoço, estando de serviço das 9h às 

13h e das 15h às 22h. 

A partir das 22h até às 9h, a FH funciona em regime de disponibilidade, efetuando 

atendimento em caso de urgência. 

Desta forma, o horário efetuado encontra-se em conformidade com o DL n.º 172/2012, 

de 1 de agosto [1], e com a Portaria n.º 14/2013, de 11 de janeiro [2], que estabelecem que a 

farmácia deve estar aberta das 10h às 13h e das 15h às 19h, de segunda à sexta, e que se 

cumpram, no mínimo, 44h de funcionamento semanais. 

 

2.4. Aspeto Exterior da Farmácia 

Exteriormente, a FH possui uma boa visibilidade e bons acessos, encontrando-se à face 

da estrada nacional 13. A sua fachada encontra-se limpa e em boa conservação (Figura 2). 

É constituída por dois andares, sendo que no rés-do-chão se encontra a área de 

atendimento ao público, e, portanto, a entrada da farmácia. Há ainda 3 vitrinas que 

funcionam como montras de aspeto profissional, contemplando informação aos utentes, 

como recomendado pelas Boas Práticas de Farmácia (BPF) [3]. 

No espaço exterior da farmácia encontra-se, conforme legislado pelo DL n.º 172/2012, 

de 1 de agosto [1], uma rampa que garante a acessibilidade para cidadãos portadores de 

deficiência, um painel luminoso em forma de cruz, que sinaliza a farmácia e indica que esta 

pertence às Farmácias Portuguesas, o nome da farmácia bem percetível, informação do 

nome da diretora técnica e horário de funcionamento (Figuras 3 e 4). 

Além do referido, na parte lateral da farmácia, existe um dispensador de preservativos, 

vantajoso quando esta se encontra encerrada. Há também um pequeno compartimento 

onde os fornecedores podem depositar as encomendas noturnas, sendo que este espaço 

está adequadamente seguro com fechadura. 
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2.5. Organização do Espaço Físico Interior 

As instalações da FH são distribuídas por dois andares, como referido no ponto anterior. 

Estas estão adaptadas de forma a garantir a segurança, conservação e preparação dos 

medicamentos, bem como, a acessibilidade, privacidade e comodidade dos utentes, e da 

respetiva equipa profissional, de acordo com a legislação em vigor [1] e com as BPF [3]. 

Todos os compartimentos internos possuem condições de temperatura, humidade e 

iluminação adequadas. 

Estas instalações são recentes, primando pela modernização e sofisticação, de forma a 

satisfazer melhor as necessidades dos clientes. Um dos exemplos é o sistema robótico 

Rowa® de armazenamento automático controlado computacionalmente, cujas funções 

principais são armazenar e dispensar o medicamento, executando-o de forma rápida, e, 

portanto, aperfeiçoando o atendimento. 

Na farmácia, está também instalado um sistema de câmaras de vigilância com gravação 

de imagem devidamente sinalizada aos clientes, auxiliando esta na proteção dos utentes e 

dos profissionais da farmácia. 

Em relação às divisões, no rés-do-chão, podemos encontrar: a área de atendimento ao 

público, a área de apoio ao atendimento, o gabinete de utente, o escritório e uma casa de 

banho. Já no primeiro piso, há a área de receção de encomendas, a área de 

armazenamento, o laboratório e outra casa de banho. Desta forma, e possuindo uma área 

útil total superior a 95 m2, não contabilizando as divisões facultativas, a farmácia cumpre o 

estipulado pela deliberação n.º 2473/2007, de 28 de novembro. [4] 

 

2.5.1. Área de Atendimento ao Público 

A área de atendimento é um dos locais mais importantes do espaço interior da farmácia, 

já que representa o primeiro contacto do utente com esta e com os seus profissionais de 

saúde. A lei [4] obriga a que esta área possua, no mínimo, 50 m2, e, em conformidade com 

as BPF [3], o conforto e a privacidade do utente são aspetos cruciais a ter em conta na sua 

disposição. 

Nesta área, a FH possui quatro balcões individualizadas, tendo cada um o seu próprio 

computador, leitor ótico, terminal de multibanco e impressora fiscal, o que permite um 

atendimento personalizado e com privacidade em cada divisão. No centro dos balcões, 

existe uma gaveta destinada à separação e armazenamento das receitas aviadas de acordo 

com o seu organismo, também se encontrando nesta parte central a máquina de pagamento 

automático. Esta máquina funciona como sistema de proteção, impedindo a intrusão e o 

furto. Tem ainda as vantagens de garantir uma correta dispensação de trocos e devoluções 

monetárias aos clientes e de poupar imenso tempo no fecho da caixa ao final do dia. 
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Em certos pontos estratégicos dos balcões de atendimento são dispostos pequenos 

expositores com produtos de alta rotação, produtos promocionais ou outros que se pretende 

incentivar as vendas, sendo estes periodicamente substituídos. 

Na entrada da área de atendimento, a FH dispõe de uma balança automática e de um 

local de espera, onde o cliente pode sentar-se e ter acesso a diversas fontes de informação 

sobre saúde. Este local de descanso também é útil para o cliente repousar antes da 

avaliação da pressão arterial. 

Envolvendo a área de atendimento, existem áreas bem delimitadas com vários lineares: 

produtos de maquilhagem da marca Essence®; produtos dermocosméticos ordenados por 

tipo e marca (Roc®, La Roche-Posay®, Vichy®, Avène®, entre outros); produtos de podologia; 

produtos de ortopedia; produtos de puericultura; produtos capilares (Klorane®, Ducray®, 

entre outros); perfumes; produtos de higiene oral; produtos sazonais (cremes de mãos, no 

inverno ou protetores solares, no verão) e, por fim, produtos dietéticos. 

Atrás do balcão de atendimento, encontram-se medicamentos não sujeitos a receita 

médica (MNSRM), produtos veterinários e outros, limitando-se, desta forma, o fácil acesso 

dos utentes a este tipo de artigos cujo aconselhamento é indispensável. Nesta zona, 

existem também gavetas com vários produtos, como sistemas transdérmicos, 

medicamentos de uso oral líquido (ampolas de vidro), contracetivos e estimulantes sexuais, 

suplementos vitamínicos, entre outros produtos de alta rotação. 

 

2.5.2. Área de Apoio ao Atendimento ao Público 

Esta área encontra-se imediatamente atrás da área de atendimento ao público, sendo a 

comunicação entre ambas efetuada por duas portas deslizantes. Esta área é restrita à 

equipa da farmácia, dispondo de um computador para apoio em qualquer momento do 

atendimento, sendo que este também pode ser utilizado para efetuar encomendas, 

marcações de preços, entre outros. Nesta zona encontra-se também vário hardware 

necessário (telefone, fax, fotocopiadora, impressora) e uma área de arquivo de diversa 

documentação, bem como fontes de informação, como o Prontuário Terapêutico. Por fim, há 

ainda uma pequena bancada com lavatório, onde se compõem as preparações 

extemporâneas. 

 

2.5.3. Gabinete de Utente 

O gabinete de utente possibilita um contacto confortável e privado com este. Aqui, 

efetuam-se alguns dos serviços oferecidos pela farmácia como as medições de pressão 

arterial, determinações de parâmetros bioquímicos (glicémia, colesterol, triglicerídeos e 

ácido úrico), consultas de nutrição e ainda alguns primeiros socorros. É também neste local 

que se encontra o contentor VALORMED. 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária Pág. 5 

 

Tânia Daniela Torre Couto 2014 

 

2.5.4. Áreas de Armazenamento 

A principal área de armazenamento encontra-se no 1º piso. Esta área é constituída por 

diversas prateleiras individualizadas, sendo a única secção da FH que funciona como 

armazém, detendo os produtos excedentes. No 1º piso, encontra-se também a área de 

armazenamento do sistema robótico Rowa® onde são armazenados praticamente todos os 

medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e alguns MNSRM que são 

automaticamente dispensados pelo robot aquando do atendimento. A área de 

armazenamento do robot Rowa® possui um termohigrómero (medidor da temperatura e 

humidade) que, além de medir estes parâmetros, armazena os dados das suas variações. 

De duas em duas semanas estes dados são descarregados para o computador. A 

temperatura e humidade indicadas por este dispositivo são também verificadas e registadas 

manualmente, de manhã e ao final do dia, para avaliação e controlo dos dados automáticos. 

Esta leitura permite verificar se os medicamentos se encontram armazenados nas condições 

adequadas. 

Há ainda uma segunda zona de armazenamento, junto à área de apoio ao atendimento. 

Aqui, encontra-se um módulo que contém gavetas deslizantes, devidamente identificadas, 

de acordo com a indicação terapêutica, e organizadas por ordem alfabética. Este módulo 

armazena diversos produtos (material de penso, produtos de uso veterinário, produtos 

auriculares, sabonetes, entre outros) e alguns MSRM que, por razões de logística, não 

podem ser armazenados no robot Rowa® (produtos oftálmicos, entre outros). Nesta segunda 

área de armazenamento há também prateleiras para arrumação de vários artigos: leites, 

fraldas, champôs, aparelhos diversos, entre outros. Por fim, aqui encontra-se também 

situada uma câmara frigorífica onde estão armazenados, por ordem alfabética, os produtos 

que necessitam de refrigeração (2º-8ºC). A câmara frigorífica, tal como acontece com o 

robot Rowa®, possui um termohigrómero, com armazenamento de dados que são 

igualmente avaliados, permitindo o controlo destes parâmetros cruciais para a estabilidade 

dos medicamentos.  

 

2.5.5. Zona de Receção/Execução de Encomendas 

Esta área encontra-se à entrada do primeiro piso. Aqui, a são efetuadas uma grande 

parte da execução e receção das encomendas diárias e manuais, provenientes dos diversos 

fornecedores. 

Junto a esta área, existem prateleiras para colocar arquivo de documentação 

(nomeadamente guias de remessa, faturas, notas de crédito, entre outros) e também 

produtos para devolução e produtos fora do prazo de validade que aguardam devolução ou 

quebra.  

2.5.6. Laboratório 
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O laboratório encontra-se convenientemente iluminado e ventilado, com temperatura e 

humidade adequadas, sendo as suas superfícies de fácil limpeza, de acordo com as Boas 

Práticas de Preparação de Medicamentos Manipulados (BPPMM) [5]. Além disso, encontra-

se equipado com todo o material necessário à preparação de manipulados, em 

conformidade com a Deliberação n.º 1500/2004, de 7 de dezembro [6], possuindo armários 

para arrumação de matérias-primas, reagentes, material, bem como registos obrigatórios. 

Aqui no laboratório, a FH dispõe também de bibliografia essencial à preparação de 

manipulados. 

 

2.5.7. Escritório 

O escritório é um local de privacidade e conforto, destinado à diretora técnica e ao 

gestor, onde efetuam ações de contabilidade e gestão dos vários recursos. 

 

2.5.8. Instalações Sanitárias 

As instalações sanitárias são unissexo, sendo que a do 1º piso é de acesso exclusivo à 

equipa da farmácia, enquanto que a do rés-do-chão é acedida pelos utentes. 

 

2.6. Recursos Humanos 

Nas organizações, os recursos humanos são um alicerce essencial à estrutura e bom 

funcionamento destas. Fatores como uma boa gestão, aprendizagem contínua e 

aperfeiçoamento dos soft skills, são cruciais para o sucesso da farmácia a diversos níveis. A 

FH possui uma equipa técnica que funciona em harmonia, cumprindo com destacável 

competência as funções de especialista do medicamento e de saúde pública. Esta equipa é 

constituída por 7 elementos com tarefas definidas e várias responsabilidades atribuídas, 

encontrando-se em conformidade com o DL n.º 307/2007, de 31 de agosto [7], que 

contempla a obrigatoriedade da existência de pelo menos 2 farmacêuticos. 
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TABELA 1 - RECURSOS HUMANOS DA FARMÁCIA HIGIÉNICA 

Funcionário Função 

Dr.ª Ana Garrido Diretora Técnica 

Sr. José Garrido Gestor / Técnico de Farmácia 

Dr.ª Daniela Silva Farmacêutica Substituta 

Dr.ª Luísa Faria Farmacêutica 

Sr. Emílio Linhares Técnico de Farmácia 

D.ª Paula Barral Técnica de Farmácia 

Joana Neves Auxiliar de Farmácia 

 

3. Gestão e Administração da Farmácia 

 

3.1. Sistema Informático 

A evolução tecnológica registada no último século desencadeou inevitáveis alterações 

nos contextos e qualificações profissionais, e o sector farmacêutico não foi exceção. 

Atualmente, o sistema informático é um instrumento indispensável na farmácia, que 

promove a segurança, a saúde e a qualidade de vida do utente. 

Na FH, o sistema informático utilizado é o Sifarma2000, distribuído pela Glintt, empresa 

da Associação Nacional de Farmácias (ANF), que assegura a constante atualização do 

serviço. A FH cumpre também as BPF [3] relativamente aos seus equipamentos informáticos, 

mantendo-os sob adequadas condições climatéricas e físicas, garantindo um correto 

funcionamento do Sifarma2000. 

O Sifarma2000 é essencial na execução das várias atividades farmacêuticas, 

registando todas os passos executados na farmácia. Cada utilizador tem o seu próprio 

código e palavra-chave, garantindo-se o bloqueio do sistema após o logout e também um 

histórico personalizado. Nos primeiros dias de atendimento ao público, estive acompanhada 

por um supervisor e utilizava o código dessa mesma pessoa. Mais tarde, operei com um 

código próprio. 

De facto, desde o primeiro contacto com este serviço, apercebi-me de que dispõe de 

uma vasta panóplia de ferramentas, muito intuitivas, que aperfeiçoam e completam a 

atividade farmacêutica, desde a encomenda do produto até à sua entrega ao consumidor 

final. Em linhas gerais, o Sifarma2000 dispõe das seguintes funções: gestão de clientes 

(acesso à conta corrente, consulta, reimpressões); acompanhamento dos utentes (histórico 

de aquisições); gestão de stocks (controlo no atendimento, inventários, produtos sem 

consumo, prazos de validade, contagem física); faturação (organismos e comparticipações, 
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gestão de lotes e séries); gestão propriamente dita (organização e classificação dos 

produtos, valores de fim de dia, compras, devoluções, flutuações de stock); estatísticas (de 

vendas, compras, faturação, venda por funcionário); procedimentos de fim de ano 

(valorização de existências, listagem do inventário); cálculo de margens de comercialização 

(preço de custo, quebras, devoluções). 

Além disto, uma vez que a FH possui o sistema robótico Rowa®, há uma conexão entre 

o Sifarma2000 e o referido sistema robótico, permitindo rececionar e conferir encomendas 

diretamente pelo robot Rowa®, conhecer stocks e prazos de validade e ainda executar a 

dispensa de determinado produto. 

Na minha opinião, o Sifarma2000 é uma plataforma de fácil aprendizagem, com 

múltiplas funcionalidades bastante úteis e de simples execução/acessibilidade. Apesar de 

não ver nenhuma desvantagem neste sistema informático, creio que uma das melhorias que 

engrandeceriam a plataforma seria a introdução de uma imagem do produto à respetiva 

ficha. Após a introdução da prescrição por Denominação Comum Internacional (DCI) e 

tendo em conta a progressiva inserção de medicamentos genéricos no mercado, somam-se 

as situações de utentes, principalmente seniores, que pretendem obter o medicamento do 

laboratório ao qual estão fidelizados, mas que desconhecem o nome deste, e creio que a 

possibilidade de verem o produto aperfeiçoaria o atendimento. 

 

3.2. Biblioteca e Fontes de Informação 

O código deontológico farmacêutico, incorporado no DL n.º 288/2001, de 10 de 

novembro [8], indica que este profissional de saúde deve manter as suas capacidades 

técnicas e científicas atualizadas, dado que as ciências farmacêuticas e médicas se 

encontram em constante progresso e invenção. Posto isto, é clara a necessidade da 

existência de biblioteca e fontes de informação atualizadas na farmácia, às quais os seus 

profissionais devem recorrer com o intuito de melhorar e aperfeiçoar a sua atividade. 

Legalmente [7], é obrigatório que as farmácias disponham nas suas instalações da 

Farmacopeia Portuguesa, bem como do Prontuário Terapêutico e acesso ao Resumo das 

Características dos Medicamentos (RCM), através da página na internet da Autoridade 

Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED), atendendo a FH a estes 

requisitos. 

Na FH, existem várias fontes de informação às quais recorri para melhoria do 

atendimento e também para estudo da preparação de medicamentos manipulados. Em 

relação ao atendimento, o Sifarma2000 é uma excelente fonte de informação, já que possui 

conhecimento sobre a composição, indicações terapêuticas e interações medicamentosas 

do produto, que podem ser consultadas no momento do atendimento, célere e 

fidedignamente. 
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TABELA 2 - FONTES DE INFORMAÇÃO DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA HIGIÉNICA 

Fontes de Informação 
Bibliográficas 

Fontes de Informação 
Informáticas 

Farmacopeia Portuguesa Sifarma2000 

Prontuário Terapêutico Acesso ao Infomed, através da 
internet, pela página do 
INFARMED Simposium Terapêutico 

Formulário Galénico Português  

The Index Merck  

Outros  

 

3.3. Encomendas e Aprovisionamento 

A minha experiência na FH iniciou-se no setor das encomendas e aprovisionamento. 

Aqui, tive o primeiro contacto com os diversos produtos da farmácia e diversas questões de 

logística e fui aprendendo que uma boa gestão de stocks é o sustentáculo do bom 

funcionamento da farmácia, já que estes constituem o maior volume de capital da mesma. 

Além disso, esta primeira convivência com as encomendas introduziu-me ao Sifarma2000 e 

a várias questões de legislação e teve, como maior vantagem, familiarizar-me com nomes 

comerciais e formas farmacêuticas dos diversos medicamentos, sendo crucial para 

prosseguir para a fase de atendimento. 

 

3.3.1. Gestão de Stocks 

Atualmente, a tarefa de gestão de stocks encontra-se bastante simplificada dada a 

existência do Sifarma2000. Não obstante, o conhecimento do mercado e necessidades da 

farmácia continuam a ser o alicerce do controlo eficaz desta matéria. 

Uma boa gestão de stocks é, como referi, o ponto principal para o bom funcionamento 

da farmácia e deve primar pelo equilíbrio e racionalidade. Os principais fatores que devem 

ser conhecidos para garantir o melhor desempenho são: tipologia e necessidades dos 

utentes; hábitos de prescrição médica; campanhas publicitárias atuais; área de 

armazenamento disponível; média de vendas no mês anterior; média de vendas sazonais e 

campanhas favoráveis (bonificações dos fornecedores). 

Na FH, todos estes parâmetros são tidos em conta, encontrando-se os stocks 

devidamente controlados. 

No Sifarma2000, pode aceder-se há ficha de produto e ter conhecimento da sua 

rotação, bem como, alterar os valores máximos e mínimos de acordo com as necessidades, 

alteração que se irá refletir nas sugestões prestadas pelo sistema aquando da realização de 

encomendas. Todas estas propostas informáticas são analisadas no momento da realização 

das encomendas. 
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3.3.2. Aquisição e Fornecedores 

A escolha do fornecedor é de extrema importância para a farmácia uma vez que alguns 

compromissos entre esta e o cliente estão condicionados pela idoneidade dos seus 

fornecedores. 

Em primeiro lugar, o fornecedor (laboratório ou empresa de distribuição grossista) tem 

de estar devidamente autorizado, como indica o DL n.º 176/2006, de 30 de agosto [9]. 

Cumprida esta exigência legal, a escolha do fornecedor cinge-se àqueles que detiverem o 

produto, sendo analisados, de seguida, os melhores prazos de entrega e condições 

financeiras oferecidas. 

Na FH, as encomendas chegam diariamente das seguintes empresas de distribuição: 

Cooprofar; Alliance Healthcare; MedicaNorte, Lda.; A. Sousa & C.ª, Lda. Esporadicamente, 

recebem-se encomendas através da OCP Portugal e da Ortomédica. Estes fornecedores 

foram selecionados pela qualidade de serviço prestado. As suas encomendas evidenciam-

se pela variedade de produtos e por conterem um baixo número de unidades. Fazem 

entregas várias vezes por dia, o que tem especial interesse aquando de pontuais roturas de 

stock. 

Devido à existência de preços e/ou condições comerciais mais apelativas, fazem-se 

encomendas diretamente ao laboratório, com bastante regularidade. Estas evidenciam-se 

por uma variedade de produtos mais restrita e pela maior quantidade individual.  

 

3.3.3. Realização de Encomendas 

A realização de encomendas pode ser efetuada por vários meios, sendo a encomenda 

informática, através do Sifarma2000, a mais recorrente na FH. Este processo tem por base 

a encomenda automática gerada pelo Sifarma2000 com base nos valores de stock de cada 

produto, sendo esta sugestão revista manualmente. 

Diariamente, na FH, o habitual é proceder-se a encomendas à Cooprofar e à 

Medicanorte, da parte da manhã, sendo que as encomendas da parte da tarde são mais 

variáveis. 

Noutras situações, houve encomendas realizadas via email ou pessoamente entre a FH 

e o delegado da empresa farmacêutica respetiva. Neste caso, o Sifarma2000 não possui 

nenhum dado acerca dessa encomenda, sendo necessário criá-la para, posteriormente, esta 

poder ser rececionada. Após criação da nova encomenda e introdução dos dados de 

fornecedor, produtos e quantidades, dá-se ordem para que a encomenda seja enviada, mas, 

uma vez que esta já foi anteriormente enviada e não se pretende enviá-la novamente ao 

fornecedor, clica-se na opção “Enviar através de papel”, que permite que a encomenda fique 

registada sem haver comunicação eletrónica com o fornecedor. 
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Além destas, fazem-se várias encomendas via telefone ou via informática de produtos 

unitários que habitualmente não se vendem ou que a farmácia não possui 

momentaneamente, mas que são de necessidade urgente. Nesse caso, tenta contactar-se o 

distribuidor a quem tiver sido pedida uma encomenda que chegará no próprio dia, 

solicitando que seja adicionado o produto pretendido a essa encomenda. Caso já não haja 

mais entregas de encomendas no próprio dia, encomendar-se-á à Alliance Healthcare ou à 

Cooprofar, se o produto estiver disponível, sendo o produto entregue durante a noite. 

 

3.3.4. Receção e Conferência de Encomendas 

As encomendas rececionadas na FH chegam acondicionadas em caixas de plástico 

(Cooprofar, Alliance Healthcare e OCP Portugal) ou em caixas de cartão (restantes 

fornecedores), devidamente identificadas. Aquando da receção destas, há que verificar se 

as quantidades recebidas são idênticas às faturadas e só depois assinar a fatura ou guia de 

transporte. Após esta verificação, a etapa a cumprir é colocar os produtos termossensíveis 

no frigorífico, garantindo a estabilidade destes. 

Na FH, grande parte das encomendas são rececionadas diretamente pelo robot, salvo 

casos de encomendas de produtos que não sejam armazenados no robot, como farinhas 

lácteas, grande parte de produtos de higiene e bem-estar, entre outros. 

A primeira fase de receção de encomendas inicia-se no Sifarma2000, na secção 

“Receção de Encomendas”, onde se encontram todas as encomendas pendentes e 

respetivos fornecedores. Clica-se na encomenda pretendida e dá-se início há receção, 

indicando o n.º da fatura e valor faturado. De seguida, clica-se na opção “Receção pelo 

Robot” e, no computador do robot, clica-se em “Fn+F12”, para que este mude da função 

“Reposição” para a função “Receção de Nova Encomenda”. Dá-se, então, entrada pelo 

robot de todos os produtos da encomenda que sejam armazenados neste, excluindo-se 

aqueles que não têm preço marcado. Importa referir que em todo o processo da receção de 

encomendas é essencial verificar o estado de conservação de cada artigo, bem como, a 

data de validade. 

A receção da encomenda através do robot é um processo muito simplificado que 

executei diversas vezes: inicia-se pela leitura do código de barras do medicamento, sendo 

este automaticamente identificado pelo robot; depois, há que digitar a respetiva data de 

validade para que o robot grave os dados; coloca-se, de seguida, a caixa no tapete do robot, 

sempre com o lado mais comprido da caixa em posição perpendicular ao tapete, para que o 

produto seja corretamente armazenado. O robot grava os dados da dimensão do artigo, pelo 

que, quando as dimensões de entrada são distintas daquelas que o robot tem gravadas para 

o produto, o artigo recua, o que visa impedir erros de leitura e também introdução de caixas 

deformadas. Há ainda a sublinhar que o robot, comunicando com o Sifarma2000, tem 
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acesso aos produtos que fazem parte da encomenda, não permitindo a introdução de um 

artigo que não esteja na encomenda. Após introdução de todos os artigos do robot, termina-

se esta ação, clicando novamente em “Fn+F12”, e passa-se para o computador onde se 

iniciou a receção de encomenda. Aqui, são lidos opticamente os códigos de barra dos 

restantes produtos pertencentes à encomenda. Nesta fase, é também importante alterar a 

data de validade do produto, caso esta seja inferior aos dados que o Sifarma2000 tem 

gravados. No final, introduzem-se os Preços de Venda Faturados (PVF) e comparam-se os 

Preços de Venda ao Público (PVP) indicados na fatura com os que estão atualmente em 

vigor (note-se que a partir do dia em que o novo PVP entra em vigor, os fornecedores e as 

farmácias dispõem de 60 e 90 dias, respetivamente, para escoar o produto respetivo). Em 

relação aos medicamentos de venda livre/produtos de saúde é efetuado o cálculo do PVP, 

aplicando um fator que depende do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e do tipo de 

produto. O PVP é obtido pela multiplicação do preço de custo do produto pelo fator 

aplicável. Depois, imprimem-se etiquetas de código de barras, com o respetivo IVA e PVP, 

que são colocadas nos artigos, tendo o cuidado de não ocultar nenhum dado importante 

(lote, prazo de validade, composição, conselhos de utilização, entre outros). 

No final, há que analisar se todos os produtos faturados se encontram presentes e se o 

valor faturado corresponde ao valor que se obtém no Sifarma2000. Caso haja 

correspondência, cerra-se a encomenda, enviando ao INFARMED a informação sobre os 

produtos esgotados. Imprime-se a nota de receção e anexa-se à fatura original e duplicado, 

sendo estes documentos organizados cronologicamente e por fornecedor. 

Quanto aos produtos químicos e matérias-primas, há a sublinhar que estes devem ser 

acompanhados do boletim de análise, no qual se regista a data de receção, fornecedor, 

preço de custo, número de embalagens e quantidade. O boletim de análise é assinado por 

quem o recebeu e arquivado num dossier para o efeito. 

Em relação aos psicotrópicos e estupefacientes, estes vêm juntamente com os outros 

produtos encomendados, mas é enviada pelo fornecedor uma requisição especial, 

numerada e em duplicado. Na FH, este duplicado é assinado pela Farmacêutica Adjunta e 

encaminhado para o fornecedor, de modo a comprovar a sua receção, ficando o original 

arquivado na farmácia durante 3 anos 

 

3.3.5. Armazenamento dos Produtos 

Um bom armazenamento dos produtos é muito importante para a manutenção da sua 

qualidade até ao momento da dispensa. 

Depois de os produtos entrarem no stock informático da farmácia, há que armazená-los 

no local adequado, ou, quando são excedentes, no armazém, para que possa ser feita a sua 

reposição quando for necessário. 
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O armazenamento dos produtos, como já foi referido, não é executado aleatoriamente. 

Em primeiro lugar, há que considerar a natureza dos produtos, colocando-se, em linhas 

gerais: os MSRM, alguns xaropes e ampolas no robot, fora do alcance dos utentes; os 

MNSRM, à vista dos utentes, embora fora do seu alcance; matérias-primas para 

manipulados no laboratório; dispositivos médicos em expositores ou prateleiras próprias; 

cosméticos, produtos de higiene corporal, produtos sazonais, bem como, produtos para 

bebés/recém-nascidos, maternidade, encontram-se na zona de atendimento, ao alcance do 

utente. Em segundo lugar, há a referir as condições especiais de conservação que certos 

produtos necessitam. Os termolábeis, como vacinas, insulinas, colírios, entre outros, devem 

permanecer no frigorífico, entre 2-8º C, devidamente organizados. Não obstante, todos os 

outros produtos devem ser mantidos abaixo de 25º C e sob humidade inferior a 60%. O 

prazo de validade é outra importante característica a ter em conta no armazenamento. O 

primeiro produto a expirar deve ser o primeiro a ser escoado. Esta condição é 

automaticamente efetuada pelo robot, mas nos restantes produtos há que haver um controlo 

manual deste fator. Em relação aos produtos sem prazo de validade associado, o primeiro a 

ser escoado deve ser o que foi adquirido mais precocemente. 

 

3.3.6. Controlo dos Prazos de Validade 

A farmácia tem de garantir que todos os produtos de que dispõe se encontram dentro 

do seu prazo de validade, sendo a verificação dos prazos de validade uma tarefa essencial, 

realizada mensalmente. O Sifarma2000 lança uma lista de todos os produtos que expiram 

nos 2 meses seguintes, procedendo-se à avaliação de todos os artigos presentes na lista 

manualmente. Assim, cada produto é analisado, procedendo-se à sua recolha ou devolução 

ou atualização dos dados da ficha, conforme o caso. 

Em caso de devolução, se o produto não for aceite pelo fornecedor é armazenado em 

local distinto para posterior quebra. 

De qualquer forma, importa referir que durante o ato de venda há que conferir sempre o 

prazo de validade do produto em questão. 

 

3.3.7. Devoluções 

As devoluções aos fornecedores devem efetuar-se o mais rapidamente possível, uma 

vez que cada fornecedor estabelece um prazo limite para aceitar a devolução. 

Os principais motivos para devolução de produtos são: embalagens danificadas; envio 

de produtos não pedidos, mas que foram debitados; produtos pedidos por engano; prazo de 

validade. 
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O fornecedor pode ou não aceitar a devolução, sendo que, quando a devolução é 

aceite, pode ser emitida uma nota de crédito à farmácia ou pode ser feita a substituição do 

produto. 

Na guia de devolução deve constar o número e data da fatura correspondente ao 

medicamento/produto e o motivo da devolução. A guia de devolução é impressa em 

triplicado, sendo que o triplicado fica na farmácia, enquanto que o original e o duplicado são 

carimbados e assinados seguindo para o fornecedor. 

Durante o meu estágio, presenciei principalmente casos de devoluções pelo envio de 

produtos debitados que não tinham sido pedidos, sendo estas situações rapidamente 

resolvidas com emissão de nota de crédito. 

 

4. Medicamentos 

O Estatuto do Medicamento define-o como sendo toda a substância ou associação de 

substâncias apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de 

doenças em seres humanos ou dos seus sintomas ou que possa ser utilizada ou 

administrada no ser humano com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou, exercendo 

uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar 

funções fisiológicas. [9] No entanto, esta definição abrange um vasto leque de produtos que 

devem ser corretamente classificados. Em primeira instância, há a distinção de 

medicamentos em MSRM e MNSRM. Os MSRM são aqueles que preenchem um dos 

seguintes requisitos: podem constituir 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; podem constituir risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, quando 

sejam utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele 

a que se destinam; contenham substâncias cuja atividade ou reações adversas seja 

indispensável aprofundar; destinem-se a ser administrados por via parentérica. Estes podem 

dividir-se ainda em medicamentos de receita médica renovável, medicamentos de receita 

médica especial e medicamentos de receita médica restrita, sendo que estes últimos se 

cingem maioritariamente a uso hospitalar. Já os MNSRM estão classificados como sendo 

todos aqueles que não preencham as condições que definem os MSRM. [9] 

O medicamento é o cerne da atividade farmacêutica. A dinâmica relacionada com a sua 

venda no ato do atendimento público é seguidamente explicitada. 

 

 

4.1. Dispensação, Indicação e Automedicação 

No ato do atendimento ao público, há, fundamentalmente, três procedimentos que 

desencadeiam a cedência de medicamentos por parte do farmacêutico: a dispensa por 
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prescrição médica, a indicação e a automedicação. Embora provenientes de diferentes 

causas motivacionais, todas estas ações exigem que o farmacêutico aplique, de forma ética 

e legal, os seus conhecimentos, promovendo o uso racional e económico do medicamento, 

e que garanta que o utente assimila corretamente cada uma das informações prestadas. 

A dispensa por prescrição médica entende-se como a prática através da qual o 

farmacêutico cede medicamentos ou substâncias medicamentosas ao doente mediante 

receita médica. A ação do farmacêutico neste procedimento tem o objetivo de identificar e 

resolver problemas relacionados com os medicamentos (PRM). 

Após uma análise detalhada da receita e confirmação da legitimidade da mesma 

(discutidas na secção 4.2.1.), procede-se à cedência dos produtos prescritos, através da 

leitura do código de barras de cada produto, ou, na presença de receitas manuais ou 

rasuradas, digitação do mesmo código ou do nome do produto. Em todo este procedimento 

deve haver especial cuidado de forma a garantir que é dispensado o produto prescrito, ou 

seja, correspondência de forma farmacêutica, dosagem, unidades, e também que o produto 

se encontra em bom estado de conservação e dentro do prazo de validade. De seguida, 

deve proceder-se à comunicação com o utente, recorrendo a uma linguagem acessível e 

adequada ao mesmo. 

A prescrição médica pode referir-se, fundamentalmente, a uma medicação crónica ou 

uma medicação temporária. Na presença de uma terapêutica crónica já conhecida dos 

utentes, por norma, estes estão inteirados das indicações e posologia de cada fármaco. No 

entanto, é conveniente que se assegure esta circunstância, de forma subtil mas eficaz, 

especialmente nos utentes idosos. Já em casos de medicação temporária ou início de 

terapêutica crónica, as indicações ao utente devem ser bastante mais detalhadas, primando 

a comunicação clara e acessível, com pausas onde se devem interpelar os utentes com 

questões como “Estou a fazer-me entender?”, e outras semelhantes. Além da indicação do 

efeito terapêutico de cada fármaco prescrito, deve também ser transmitida a posologia, 

modo de tomar, interações medicamentosas e eventuais efeitos secundários, promovendo a 

adesão à terapêutica e a eficácia do medicamento. Questões como as condições de 

conservação, a necessidade de agitação do medicamento, ou outras específicas, devem ser 

corretamente transmitidas. Muitas vezes, procedi à escrita de algumas destas informações 

na própria embalagem, de forma a evitar esquecimento ou equívocos. Outra questão a ter 

em conta é a perceber se o utente está a tomar mais alguma medicação além da constante 

na nova prescrição, principalmente em casos de interações medicamentosas flagrantes. No 

final de prestação de todas as informações, deve garantir-se que o utente se inteirou de 

todas as questões. 

Em relação à automedicação, esta é a prática através da qual os utentes selecionam e 

usam medicamentos para tratar sintomas ou problemas de saúde, reconhecidos pelos 
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mesmos. Para o utente, este procedimento tem imensas vantagens, como o facto de evitar a 

consulta médica, comodidade e poupança de tempo e dinheiro. No entanto, caso esta 

automedicação seja desadequada, pode retardar, disfarçar ou mesmo impedir um correto 

diagnóstico, podendo até desencadear o agravamento do estado de saúde. Posto isto, tem-

se que a automedicação é uma prática com alguns contornos de risco, que não abrange, 

portanto, o aconselhamento farmacêutico. 

Se, por outro lado, o utente solicitar a prestação de aconselhamento farmacêutico, o ato 

é denominado de indicação farmacêutica. Neste caso, a análise inicial é fulcral. O 

farmacêutico deve avaliar corretamente se se trata de um transtorno menor, passível de 

terapia com MNSRM, ou de uma situação mais grave e requerente de diagnóstico médico. 

O doente deve ser dirigido para o médico em casos de longa duração dos sintomas, 

repercussão e/ou agravamento da situação, dor aguda, ou utilização prévia de medicação 

sem resultado. As crianças, grávidas, idosos e outros grupos de risco, devem também ser 

tratados com especial atenção, dada a sua vulnerabilidade. 

Em determinada situações, o aconselhamento não desencadeia nem dispensa de 

medicamentos nem remitência para o médico, podendo ser constituídas apenas por 

medidas não farmacológicas. 

Independentemente do motivo que leve à cedência de medicamentos, o farmacêutico 

deve sempre garantir a transmissão adequada das informações ao utente, promovendo a 

prática de uma terapêutica adequada. 

Na FH, notei que os principais motivos que levam as pessoas à indicação farmacêutica 

são problemas dermatológicos, sintomas gripais, dores musculares e problemas do foro 

gastrointestinal. Algumas das situações que presenciei foram remetidas para o médico. 

 

4.2. Prescrição Médica 

A receita médica é um conjunto de indicações escritas, dadas pelo médico ou 

veterinário ao farmacêutico, destinadas à preparação ou dispensa de um medicamento. As 

receitas atualmente em vigor estão legisladas pelo Despacho n.º 4322/2013, de 15 de março 

[10], distinguindo-se essencialmente das antigas por terem 19 dígitos identificativos no 

número de receita, o símbolo do Governo de Portugal e ausência da secção destinada ao 

utente que indicava “Pretendo exercer direito de opção; Sim ou Não”. 

Em adição, a partir do dia 1 de julho de 2012, entrou em vigor a prescrição médica por 

DCI, implementada pela Lei n.º 11/2012, de 8 de março [11], e pela Portaria n.º 137-A/2012, 

de 11 de maio [12], medida que teve como principais objetivos o incentivo à obtenção de 

medicamentos genéricos, por parte dos utentes, e assim reduzir a despesa. Atualmente, 

durante o ato de dispensa de medicamentos, o farmacêutico, ou seu colaborador, deve 

informar o utente aquando da existência de medicamentos genéricos, semelhantes ao 
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prescrito, com o preço inferior (referem-se os 5 mais baratos), oferecendo, desta forma, 

direito de opção ao doente. [11] No entanto, o médico prescritor pode restringir o direito de 

opção, se assinalar uma das seguintes exceções: [11] [12] 

 Exceção a) art. 6.º: Prescrição de um medicamento com margem ou índice 

terapêutico estreito, de acordo com informação prestada pelo INFARMED; 

 Exceção b) art. 6.º: Reação adversa prévia: Suspeita reportada ao INFARMED, de 

intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa, 

mas de denominação comercial diferente; 

 Exceção c) art. 6.º: Continuidade de tratamento superior a 28 dias: Prescrição de 

um medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com 

duração estimada superior a 28 dias. 

As exceções a) e b) não permitem que o fármaco prescrito possa ser alterado por 

qualquer outro, enquanto que a exceção c) define que o utente possa optar por 

medicamentos com PVP igual ou inferior ao do medicamento prescrito. [10] [11] De notar que, 

aquando do aviamento da receita, as respetivas exceções de cada medicamento são 

obrigatoriamente assinaladas no Sifarma2000. 

Apesar do modelo de receita eletrónica em vigor [10], as receitas manuais continuam a 

ser válidas, se devidamente justificadas pelo médico prescritor (falência informática; 

inadaptação do prescritor; prescrição ao domicílio; prescrição até 40 receitas por mês). [12] 

 

4.2.1. Validação e Aviamento da Receita Médica 

A receita médica só pode ser considerada válida se se verificar a presença dos 

seguintes parâmetros: 

 Número de receita e sua representação em código de barras; 

 Nome, número de utente e número de beneficiário representados em códigos de 

barras ou escrito (no caso de receitas manuais) e entidade financeira 

responsável; 

 Identificação do local de prescrição e sua representação em código de barras. 

No caso de receitas manuais, deverão ter a vinheta da unidade prestadora de 

cuidados de saúde, no caso de consultórios médicos particulares, o local deverá 

ser igualmente identificado através de carimbo ou inscrição manual “consultório 

particular”; 

 Nome e número da cédula profissional do médico prescritor e sua representação 

em código de barras. As receitas manuais devem ter a vinheta do médico; 

 Quanto à prescrição, presença de: 

o DCI da substância ativa (a prescrição pode ser efetuada por 

denominação comercial apenas em casos em que não existam 
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medicamentos de marca ou medicamentos genéricos comparticipados 

similares ao prescrito ou se o médico incluir uma das exceções referidas 

na secção 4.2.) 

o Dosagem (quando não é referida, é cedida a mais baixa); 

o Forma farmacêutica; 

o Dimensão da embalagem (quando não é referida, é cedida a mais 

pequena); 

o Até quatro medicamentos distintos, não podendo o número total de 

embalagens prescritas ultrapassar o limite de duas por medicamento, 

exceto no caso do medicamento se apresentar sob a forma unitária; 

o Identificação ótica; 

o Posologia; 

o Existência de algum despacho ou portaria. 

 Assinatura do médico prescritor 

 Prazo de validade em dia. 

 

Se todos estes requisitos forem satisfeitos, a receita pode ser aviada, procedimento que 

informaticamente se concretiza por: leitura ótica de todos os medicamentos, introdução do 

código informático referente à entidade que comparticipa, leitura ótica do número de receita, 

local de prescrição e código mecanográfico do médico prescritor. O último passo da 

dispensa é a impressão do documento de faturação no verso da receita, que deve ser 

assinado pelo utente. Nos casos de regimes de complementaridades, há que tirar uma cópia 

à receita, sendo que a original vai para um organismo de comparticipação e a cópia vai para 

o outro organismo. Exemplo disso é quando as receitas são dirigidas a organismos como o 

SAMS, entre outros, sendo que, normalmente, no verso da receita é também fotocopiado o 

respetivo cartão de beneficiário do utente. 

 

4.3. Receituário e Faturação 

A faturação inicia-se no momento da dispensa de medicamentos sujeitos a receita 

médica, ao introduzir-se no sistema informático o código correspondente ao organismo que 

comparticipa o utente. A comparticipação é feita automaticamente pelo sistema informático, 

que, simultaneamente, atribui um número sequencial à receita, sendo que para o mesmo 

organismo de comparticipação, as receitas são ordenadas numericamente em lotes de 30 

receitas. 

Após o atendimento, as receitas devem ser conferidas. Esta ação prende-se com a 

necessidade de verificar que o que foi impresso no verso corresponde exatamente ao que 

está indicado na receita, ou seja, coerência do organismo de comparticipação, portarias, 
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medicamento prescrito e dispensado e as suas unidades, bem como as exceções 

associadas. Além disto, há também verificação da data da receita, assinatura do médico, 

assinatura do utente, carimbo da farmácia e assinatura do farmacêutico. Terminada esta 

avaliação, as receitas são arrumadas em gaveta própria, como foi anteriormente referido. 

Posteriormente, são separadas e agrupadas por organismo, ou seja, de acordo com o seu 

regime de comparticipação. Após esta divisão por organismo, são organizadas por número 

de lote, numericamente (de 1 a 30). 

Depois desta divisão, as receitas serão novamente analisadas, normalmente pela Dr.ª 

Daniela e pela Dr.ª Luísa, para se fechar o lote. De notar que só o último lote do mês pode 

estar incompleto. Quando o lote é fechado, imprime-se o respetivo Verbete de Identificação 

de Lote, devendo este documento conter: nome e carimbo da farmácia; o respetivo código 

ANF; identificação do lote; série; mês e ano a que se refere; número de etiquetas; 

importância total do lote correspondente ao PVP; importância total paga pelos utentes e 

importância total paga pelo organismo em causa. Os lotes devem ser fechados até ao último 

dia do mês para que, no dia seguinte, ou seja, no novo mês, se inicie uma nova série. 

No final do mês, procede-se também ao fecho da faturação, emitindo-se mais dois 

documentos: a Relação Resumo de Lotes de cada organismo, na qual constam os 

elementos de informação de cada verbete, referentes a todos os lotes, e a Fatura Mensal de 

Medicamentos, que comporta o nome da farmácia e respetivo código ANF; n.º de fatura; 

mês e ano; organismo de comparticipação; número total de lotes e de receitas; valores totais 

do PVP; encargos totais relativos ao utente e o total da importância a pagar pela entidade; 

data de emissão, carimbo e assinatura do Diretor Técnico. A Relação Resumo de Lotes é 

impressa em duplicado. Já a Fatura Mensal de Medicamentos é impressa em quadriplicado, 

sendo uma cópia remetida para o contabilista da farmácia, outra arquivada na farmácia e as 

duas restantes enviadas com os lotes. 

Após concluído todo este processo, o receituário correspondente ao Sistema Nacional 

de Saúde (SNS) é enviado, pelos CTT’s, até ao dia 4 do mês seguinte para o Centro de 

Conferências de Faturas (CCF), onde será conferido e haverá apuração dos valores devidos 

pelo SNS à farmácia. Após a análise do receituário, o CCF comunica à ANF e este órgão, 

através da Finanfarma, procede ao pagamento do valor devido à farmácia. 

Em relação às receitas pertencentes a outros organismos, estas são enviadas 

diretamente à ANF, via CTT. A ANF envia o receituário aos respetivos organismos e 

entrega, posteriormente, o valor das comparticipações à farmácia. 

Concluídas as operações de validação do receituário, o CCF disponibiliza à 

Administração Regional de Saúde do Norte (ARS) a informação mensal das faturas 

recebidas, resultado da conferência e notas de crédito e débito recebidas. 
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4.4. Medicamentos Genéricos 

Segundo o Estatuto do Medicamento, um medicamento genérico é aquele que possui a 

mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma 

farmacêutica e demonstrou bioequivalência com o medicamento de referência, por estudos 

de biodisponibilidade adequados. [9] 

São considerados medicamentos genéricos os que reúnam todas as seguintes 

condições: são essencialmente similares de um medicamento de referência; os direitos de 

propriedade industrial relativos às respetivas substâncias ativas já caducaram; não se 

invocam a seu favor indicações terapêuticas diferentes às do medicamento de referência já 

autorizado. Estes são identificados pela DCI da substância ativa, seguida da identificação do 

titular de Autorização de Introdução no Mercado (AIM), da dosagem, da forma Farmacêutica 

e da sigla “MG”, inserida na embalagem exterior do medicamento. [9] 

Durante o estágio, no ato de dispensa de medicamentos para os quais existia 

medicamento genérico, informei os utentes da existência de medicamentos genéricos 

comparticipados pelo organismo do utente e os preços que comportavam mediante 

comparticipação desse mesmo organismo, prestando-lhes também informação acerca dos 

requisitos e as vantagens dos medicamentos genéricos.  

O utente deve ser informado do seu direito de opção na escolha do medicamento, 

sempre que tal seja permitido. 

 

4.5. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, dadas as suas peculiares 

caraterísticas de modificação da atividade mental, são um conjunto especial de fármacos 

que dispõe de legislação própria. Além disto, é sabido do risco da sua utilização para fins 

ilícitos, pelo que todos são sujeitos a um apertado regime jurídico que afeta o seu 

aprovisionamento, armazenamento, cedência e registo. Posto isto, também é de notar que 

necessitam de uma receita médica especial, legislada pela Portaria n.º 198/2011, de 18 de 

maio [13]. 

Aquando da dispensa destes produtos, o Sifarma 2000 identifica-os e obriga ao registo 

eletrónico de informações sobre o médico prescritor, doente e adquirente, nomeadamente: 

nome do médico, do doente e do adquirente; morada, idade e n.º de identificação pessoal do 

doente e do adquirente.  

No final do atendimento, o sistema informático imprime no verso da receita original e 

também no verso de uma cópia da receita, sendo que no final ainda são ainda 2 talões 

designados de “Documento psicotrópico”, que contêm as informações descritas no 

parágrafo anterior. Ambas as receitas são guardadas com o “Documento psicotrópico” na 

farmácia são guardadas na farmácia durante 3 anos. 
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Caso a receita seja informática, trimestralmente, é enviado ao INFARMED o registo de 

entradas e, mensalmente, o registo de saídas, sendo que estes registos são 

automaticamente concebidos pelo Sifarma2000. Anualmente, até dia 31 de janeiro do ano 

seguinte, é enviado o mapa de balanço de entradas e saídas, que também é processado de 

forma automática pelo Sifarma2000. No caso de receitas manuais, é requerido o envio 

mensal de uma cópia da receita para o INFARMED. [13] 

 

4.6. Medicamentos Manipulados 

Os medicamentos manipulados são fórmulas magistrais ou oficinais preparadas e 

dispensadas pelo farmacêutico diretor técnico ou sob a sua supervisão e controlo, mediante 

apresentação de receita médica, com doses e quantidades adequadas para atender às 

necessidades individuais do tratamento; a fórmula magistral refere-se à preparação segundo 

receita médica específica para um doente, enquanto que a fórmula oficinal se refere à 

preparação de um medicamento segundo as indicações compendiais, para uso do utente 

assistido pela farmácia que o prepara. [14] 

A preparação de medicamentos manipulados deve seguir as BPPMM [5] assegurando-se 

a higiene e segurança, quer do preparador, quer da área do laboratório. 

A FH possui todas as condições necessárias à preparação de manipulados, sendo, no 

entanto, esta prática pouco requisitada. Dentro das escassas ocasiões em que se sucedeu o 

pedido de um manipulado, tive oportunidade de assistir à preparação do mesmo, por duas 

vezes. Em ambas as situações, o manipulado requisitado foi uma solução alcoólica saturada 

de ácido bórico, para tratamento de otite. Após a sua preparação, a solução foi devidamente 

acondicionada e rotulada. No rótulo, são constantes informações como identificação da 

farmácia, do Diretor Técnico, do médico prescritor, do doente, data de preparação, prazo de 

utilização, número do lote atribuído ao medicamento preparado, preço, fórmula do 

medicamento manipulado prescrita pelo médico, condições de conservação do 

medicamento preparado, instruções especiais (como “agitar antes de usar”, “uso externo”, 

“manter fora do alcance das crianças”), via de administração e posologia. 

 

5. Aconselhamento e Dispensa de Outros Produtos 

 

5.1. Medicamentos de Uso Veterinário 

Os medicamentos de uso veterinário são substâncias ou composições que ao serem 

administradas têm por objetivo a prevenção, o diagnóstico, tratamento de doenças ou 

correção/modificação dos processos fisiológicos nos animais. [15] 

Na FH, os medicamentos de uso veterinário mais requisitados são os desparasitantes 

internos e externos, bem como, os anticoncecionais. Aquando da dispensa destes, o utente 
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deve ser aconselhado sobre modo de utilização do produto, contraindicações e reforço nas 

medidas de higiene. 

 

5.2. Dispositivos Médicos 

O dispositivo médico é, por definição, qualquer instrumento, aparelho, equipamento, 

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

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

terapêuticos e que seja necessário para o bom funcionamento do dispositivo médico, cujo 

principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos 

imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses, 

destinando-se a vários fins como o diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento e 

atenuação de determinada patologia. [16] 

Na FH, os dispositivos médicos mais procurados são o material de penso (compressas 

de gaze hidrófila, ligaduras, entre outros), fraldas e pensos para incontinência, pulsos, meias 

e joelheiras elásticas para fins médicos, frascos para colheita de urina asséptica, 

preservativos masculinos, testes de gravidez, termómetros e reagente tiras-teste para 

determinação da glicémia, bem como, lancetas. 

Em cada cedência destes produtos é prestada informação clara ao utente acerca do 

modo de utilização. 

 

5.3. Produtos de Dermofarmácia, Cosmética e Higiene 

Durante o meu estágio, pude constatar que na FH são muito solicitados produtos de 

maquilhagem, protetores solares, produtos para cuidados dentários e bucais, cremes 

hidratantes, produtos capilares, preparações para banho e duche, entre outras.  

O farmacêutico deverá ter uma atitude responsável e crítica no aconselhamento destes 

produtos, sabendo adequar as diferentes possibilidades de escolha a cada caso, de forma a 

satisfazer as necessidades dos utentes visando a saúde como prioridade. Além disto, 

apesar de existirem inúmeras situações passíveis de correção com um produto de 

dermofarmácia, existem outras situações mais graves, tal como acne, dermatites, psoríase, 

entre outras, que requerem indicação médica, devendo o farmacêutico proceder à respetiva 

referenciação. 

Na FH, presenciei várias situações de oferta de amostras de alguns destes produtos 

para os utentes experimentarem e avaliarem antes da compra. 

 

5.4. Produtos Dietéticos 

Na FH são requisitados produtos dietéticos para alimentação especial e também para 

uso pediátrico. 
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Os produtos de uso dietético para alimentação especial cingem-se a suplementos 

alimentares como reforços vitamínicos, suplementos para melhoria da performance física e 

intelectual e produtos para emagrecimento. 

Em relação aos produtos dietéticos para uso pediátrico, os mais procurados são os 

leites e farinhas para lactentes e fórmulas de transição. 

 

6. Serviços Prestados 

Atendendo à acessibilidade da farmácia aos utentes, à sua função enquanto promotora 

de saúde e à completa formação do farmacêutico, é reconhecida a esta instituição a 

prestação de vários serviços de promoção de saúde e bem-estar dos utentes, 

regulamentados na Portaria n.º 1429/2007, de 2 de novembro [17]. 

A FH dispõe de um gabinete de utente onde se procede à medição de parâmetros 

bioquímicos (glicémia, colesterol total, triglicerídeos e ácido úrico), medição da pressão 

arterial e consultas de nutrição. 

Para além do referido, a FH adotou recentemente o equipamento Medical Dispenser 

(Fagor Healthcare®), dispondo também do serviço de preparação da medicação semanal em 

dose unitária. 

 

6.1. Determinação de Parâmetros Bioquímicos 

Na FH, a medição de colesterol, triglicerídeos e ácido úrico efetua-se através do 

equipamento Reflotron Plus (Roche®) (Figura 5), que exige a utilização de diferentes tiras de 

teste para cada um dos parâmetros bioquímicos. As medições iniciam-se com uma suave 

massagem na extremidade do dedo, de modo a aumentar o fluxo sanguíneo, seguindo-se 

uma picada na zona lateral do dedo seco, previamente desinfetado com álcool a 70%. A 

amostra de sangue é colhida para um capilar e transferida para a tira de teste, que é 

posteriormente inserida na célula de leitura do equipamento, aguardando-se então pelo 

resultado. 

Já as medições de glicémia são efetuadas com recurso a glucómetros vários, sendo o 

procedimento de picada do dedo idêntico ao anteriormente escrito. 

Por fim, a tensão arterial é medida com recurso a um medidor de tensão arterial 

automático. 

Note-se que todos os aparelhos estão validados e calibrados. 

Estas medições realizam-se no gabinete do utente de forma cuidadosa e cómoda, 

sendo os valores destas analisados (Figura 6) e apontados num cartão que é oferecido ao 

utente. 
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6.1.1. Glicémia 

A diabetes é uma das principais causas de morbilidade crónica e perda de qualidade de 

vida, sendo responsável por um número significativo de internamentos hospitalares, 

representando, desta forma, um problema de Saúde Pública de elevada magnitude. [18] A 

farmácia comunitária pode intervir no combate a esta calamidade efetuando o rastreio 

glicémico e oferecendo aconselhamento aos utentes a nível de medidas não 

farmacológicas, quer para prevenção como para monitorização e melhoria de prognóstico. 

Na FH, as medições de glicemia efetuam-se, principalmente, de manhã, em jejum. 

Após o teste, aconselham-se medidas não farmacológicas, de forma a promover o 

controlo glicémico. Se o doente for diabético e se encontrar descontrolado, deve ser dirigido 

para o médico, transmitindo os resultados das medições. 

 

6.1.2. Colesterol Total e Triglicerídeos 

As doenças cardiovasculares continuam a ser a principal causa de morte a nível 

mundial, sendo as dislipidemias um dos fatores de risco modificáveis associados a estas, 

havendo particular importância do seu rastreio para prevenção do enfarte agudo do 

miocárdio. [19] Na farmácia, as medições de colesterol e triglicerídeos devem realizar-se após 

12h de jejum. [20] 

Quando as medições colesterol e/ou triglicerídeos se apresentavam valores altos, 

aconselhava-se ao utente a adoção de uma dieta variada e nutricionalmente equilibrada, 

prática regular de exercício físico, controlo do peso, restrição do consumo de álcool, 

diminuição do consumo de sal e cessação do consumo de tabaco. Além do referido, se o 

utente se encontrasse sob medicação para controlo destes parâmetros e as medições 

revelassem ausência de efeito terapêutico, era aconselhado ao utente que informasse o seu 

médico acerca da situação. 

 

6.1.3. Ácido Úrico 

A acumulação de ácido úrico é responsável pela gota úrica, uma artropatia 

microcristalina que causa dores agudas nas articulações. O diagnóstico precoce é 

importante na gota úrica, porque o tratamento adequado, incluindo o controlo da 

hiperuricémia, é eficaz na prevenção das complicações da doença. Devem evitar-se os 

excessos de alimentos ricos em purinas e álcool, bem como outros fatores de risco 

modificáveis como alguns fármacos, em particular os diuréticos, os nefrotóxicos. [21] 

As medições de ácido úrico devem anteceder-se de 4h de jejum completo, de forma a 

obter-se valores rigorosos. [22] Durante o meu estágio, este foi o teste menos requisitado. 
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6.2. Determinação da Pressão Arterial 

A deteção precoce da hipertensão arterial (HTA), particularmente nos indivíduos com 

risco cardiovascular acrescido, bem como uma correta orientação terapêutica 

(farmacológica e não farmacológica) e a prossecução dos objetivos de controlo tensional ao 

longo dos anos, são prioridades de intervenção dos serviços prestadores de cuidados de 

saúde. [23] 

A medição da pressão arterial é um serviço gratuito que a FH dispõe aos utentes. 

Durante o estágio, efetuei inúmeras medições de tensão arterial e averiguei que grande 

parte dos utentes apresentava valores de tensão alta. A estes utentes foram aconselhadas 

medidas não farmacológicas (dieta, exercício físico, redução ou abstinência de sal e café, 

entre outras). Tal como noutros testes, caso os utentes se encontrassem medicados para a 

HTA e as medições demonstrassem ausência de efeito terapêutico, eram aconselhados a 

notificar o seu médico acerca desta situação. 

 

6.3. Consultas de Nutrição 

A FH dispõe de consultas de nutrição bissemanais, levadas a cabo às segundas à tarde 

e sábados de manhã. Estas consultas são prestadas por um nutricionista que, numa fase de 

rastreio, avalia o utente em termos de hábitos alimentares, rotinas de exercício físico, 

efetuando também medições de Índice de Massa Corporal, percentagem de massa gorda, 

entre outros. Posteriormente, o nutricionista elabora um plano alimentar e de exercício físico 

para o utente, sugerindo alguns suplementos alimentares que complementam este plano e 

melhoram os resultados esperados. Cabe ao utente decidir sobre a aquisição ou não destes 

produtos, sendo que, caso o utente pretenda adquiri-los, o pessoal da farmácia presta toda 

a informação necessária para a sua adequada utilização. 

Durante o meu estágio, notei uma grande adesão dos utentes às consultas e também 

fidelização aos suplementos/substitutos alimentares, já que alcançavam os resultados 

esperados, tanto a nível de obtenção do peso ideal como de melhoria do bem-estar físico e 

mental. 

 

6.4. Preparação da Medicação Semanal em Dose Unitária 

A FH dispõe do Medical Dispenser (Fagor Healthcare®) (Figura 7), um moderno serviço 

constituído por uma máquina de carregamento semiautomática e pelo software de gestão, 

que permite a preparação da medicação semanal em dose unitária. Este sistema permite o 

acondicionamento dos comprimidos num blister com compartimentos individualizados e 

selados que correspondem às tomas diárias do doente para uma semana (Figura 8). Desta 

forma, promove o uso correto da medicação, sendo muito vantajoso para utentes: 

polimedicados; que tenham dificuldades na organização da sua medicação; com dificuldade 
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e adesão à terapêutica. Também é muito proveitoso para familiares e cuidadores de saúde 

que pretendam assegurar a tomar correta dos medicamentos. Este serviço revaloriza, 

portanto, o papel do farmacêutico, centralizando toda a informação do utente e fidelizando-

os. 

Durante o meu estágio, foi-me concedida formação sobre este serviço e concluí que, 

além das supracitadas vantagens, este serviço pode ser sustentáculo do seguimento 

farmacoterapêutico do utente, já que o seu programa software permite a criação de uma 

ficha individualizada para cada utente onde consta toda a medicação que este toma 

evitando interações e duplicações do tratamento. 

Ao longo do estágio, elaborei um póster e um folheto informativo para divulgação deste 

novo serviço aos utentes. 

 

7. Farmacovigilância 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a farmacovigilância é a ciência cujas 

atividades são detetar, avaliar, compreender e prevenir efeitos adversos ou quaisquer outros 

possíveis problemas relacionados com medicamentos. [24] Esta tem como propósito 

assegurar que os fármacos são usados de forma a alcançar-se o máximo de benefícios 

minimizando os riscos. 

Aquando de uma suspeita de reações adversas a medicamentos (RAM), o farmacêutico 

deve, celeremente, transmitir informação sobre esta ao Sistema Nacional de 

Farmacovigilância, que pertence ao INFARMED. Para tal, necessita de preencher o 

formulário de notificação espontânea e remetê-lo para a Unidade de Farmacovigilância 

correspondente, que, no caso da FH, é Unidade de Farmacovigilância do Norte. O 

formulário de notificação de reações adversas pode ser obtido online na página do 

INFARMED, bem como as direções e contatos das Unidades de Farmacovigilância para 

onde deve ser enviado. [25] 

A diretiva europeia 2010/84/EU veio alterar o papel do utente na farmacovigilância, 

indicando que as normas europeias deveriam ter em conta o facto de os doentes estarem 

também bem colocados para comunicar suspeitas de RAM, e, por conseguinte, deveria 

facilitar-se a comunicação destas suspeitas, pondo à disposição dos doentes os 

instrumentos necessários para o fazerem. [26] 

Enquanto estagiei na FH não foi detetada nenhuma RAM. 

 

8. VALORMED 

O VALORMED é um sistema integrado de recolha de embalagens e medicamentos fora 

de uso, criado pela indústria farmacêutica, pelos distribuidores farmacêuticos e pelas 

farmácias, com o intuito de dar um fim adequado a estes resíduos (Figura 9). [27] 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária Pág. 27 

 

Tânia Daniela Torre Couto 2014 

 

As farmácias são o “rosto” da VALORMED junto do público, assumindo um papel de 

primeira linha na recolha das embalagens e dos medicamentos fora de uso, após consumo, 

bem como no aconselhamento e sensibilização de todos os utentes para esta iniciativa. 

Os medicamentos e embalagens entregues na farmácia são depositados num contentor 

próprio que, quando está cheio, é selado e pesado para posteriormente ser recolhido. 

 

9. Farmácias Portuguesas 

A FH está associada ao programa “Farmácias Portuguesas”, sendo a intenção desta 

adesão oferecer uma maior oferta de serviços vantajosos aos seus clientes e, desta forma, 

fidelizá-los. 

Este programa disponibiliza um cartão aos utentes aderentes (que pode ou não 

funcionar como cartão bancário), no qual estes acumulam pontos que poderão 

posteriormente ser rebatidos por produtos dispostos no catálogo “Farmácias Portuguesas”. 

Este catálogo é atualizado pela ANF e é gratuitamente disponibilizado aos utentes da FH. 

A atribuição de pontos funciona da seguinte forma: de um modo geral, por cada euro 

gasto em MNSRM e outros produtos de saúde e bem-estar é acumulado um ponto; já em 

relação aos MSRM, é acumulado um ponto na primeira venda do dia associada ao cartão 

(independente do número de receitas que são aviadas e apenas quando a sua totalidade 

excede os 3 euros). [28] 

 

10. Formação Contínua 

A formação contínua do farmacêutico é essencial para a atualização de conhecimentos, 

bem como, para a reaprendizagem dos mesmos. 

Durante o meu estágio, tive a feliz oportunidade de participar em várias formações. Uma 

grande parte destas incidiu em produtos indicados para gripes, constipações e problemas do 

foro respiratório. Estas formações tiveram o intuito de pormenorizar o conhecimento sobre 

os artigos e assim melhorar o seu aconselhamento. 

Nas instalações da FH, assisti a breves formações sobre os produtos VitaCÊ® (xarope e 

comprimidos), Bisolviral® e Resolutivo Regium®, levadas a cabo pelos respetivos delegados 

médicos. 

Já no Hotel Meliã, em Braga, pude assistir a uma formação sobre Diagnóstico 

Diferencial da Tosse e Abordagem Terapêutica, ministrada pelo Prof. Dr. Francisco José 

Alves, e organizada pela empresa farmacêutica Sanofi-Aventis®. 

Durante o estágio, tive ainda a oportunidade de participar num curso de pneumologia, 

de duas sessões, que desenvolveu as patologias Asma Brônquica e Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crónica. Este curso foi prestado pelo Dr. Rui Nêveda, chefe do serviço de 
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pneumologia do hospital de Viana do Castelo, e teve o apoio da empresa farmacêutica 

AstraZeneca®. 

Agradeço à Dr.ª Ana a possibilidade de ter participado em todas estas ações de 

aprendizagem que se revelaram bastante profícuas e motivadoras. 

 

11. Conclusão 

Ao longo da escrita deste relatório, estimulei cada memória dos momentos passados 

durante 6 meses de estágio na companhia de toda a equipa e utentes da FH. Esta 

revivência reafirmou a certeza de que, dificilmente, esta experiência poderia ter corrido 

melhor. 

Todos os conhecimentos teóricos anteriormente apreendidos evoluíram de meras 

conceções abstratas para estranhas caixas de cartão, faturas indecifráveis, pessoas 

inesperadas com problemas reais. O primeiro impacto não foi controlável e o nervosismo 

manifestou-se imponderadamente. Contudo, à medida que cada experiência era repetida, os 

problemas mudaram de forma, assumindo contornos familiares e facilmente resolvíveis. 

Cada ação tornou-se intuitiva e gratificante, especialmente o contacto com os utentes. 

Não posso, porém, afirmar que me consolidei como farmacêutica; creio estar distante 

disso. Não obstante, sei que caminhei amplamente nesse sentido e me apercebi, mais do 

que nunca, da importância dos cuidados de saúde para a população, do valor da farmácia 

comunitária para cada utente e da exigência de uma prática profissional, ética, e focada no 

doente, por parte do farmacêutico comunitário. 

Esta postura que agora assumo, mais consciente e instruída, devo-a a todos os 

elementos da Farmácia Higiénica, já que, à sua maneira, todos me ajudaram a crescer, 

como profissional e como pessoa. Muito obrigada a todos eles, bem como aos utentes pela 

tolerância e carinho prestados. 
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ANEXO I - Figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 - LOCALIZAÇÃO DA FARMÁCIA HIGIÉNICA E LOCAIS DE 

INTERESSE    (A – FARMÁCIA HIGIÉNICA; B – EXTENSÃO DE SAÚDE 

DE FÃO; C – HOSPITAL DE FÃO; D – CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA 

DE FÃO; E – CLÍNICA VETERINÁRIA ANI-MAR) 

FIGURA 2 - FACHADA DA FARMÁCIA HIGIÉNICA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 - IDENTIFICAÇÃO DO NOME E SINALIZAÇÃO 

LUMINOSA DA FARMÁCIA HIGIÉNICA 

FIGURA 3 - ACESSIBILIDADES DA FARMÁCIA HIGIÉNICA 

FIGURA 5 - EQUIPAMENTO REFLOTRON PLUS 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6 - VALORES DE REFERÊNCIA CHECK 

SAÚDE 

FIGURA 7 - MEDICAL DISPENSER 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURA 9 - CICLO VALORMED 

FIGURA 8 - BLÍSTER DE DISPENSA SEMANAL 



 

 

ANEXO II – Trabalhos Desenvolvidos Durante o Estágio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


