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1. INTRODUÇÃO 

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) da Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto não é, por definição, um curso profissionalizante 

tendo várias  saídas profissionais. Segundo a Ordem dos Farmacêuticos (OF), a profissão 

farmacêutica inclui diferentes ramos como Análises Clínicas, Assuntos Regulamentares, 

Distribuição Farmacêutica, Ensino Farmacêutico, Farmácia Comunitária e Hospitalar e 

Indústria Farmacêutica. De entre estes, a Farmácia Comunitária ou de Oficina merece 

especial destaque por ser o ramo que mais Mestres em Ciências Farmacêuticas acolhe. 

Segundo apurado num estudo de 2012, do Observatório da Empregabilidade da OF[1], 

57,2% dos Recém-Diplomados do MICF em 2010/2011 exerciam a sua atividade 

profissional em Farmácia Comunitária. 

 Durante os primeiros 4 anos e meio do MICF, os estudantes dotam-se de 

conhecimentos muito diversos que o tornam  verdadeiros “especialistas do medicamento”. 

Muito pouco, no entanto, os prepara para as várias frentes em que o Farmacêutico é 

posto diariamente à prova: o contacto e sensibilidade para com os vários utentes, a 

realidade do Sistema de Saúde, o conhecimento dos mais variados produtos colocados à 

disposição de um público cada vez mais informado ou o árduo trabalho de gestão fulcral à 

rentabilidade do negócio. O estágio curricular obrigatório, uma experiência guiada na qual 

há alguma margem para erro, torna-se assim um complemento fundamental à formação 

não só do Mestre em Ciências Farmacêuticas, mas principalmente do Farmacêutico. 

Neste contexto, este relatório visa ser um breve resumo das atividade e 

competências por mim desenvolvidas quer através da observação, quer através da 

execução, durante o meu estágio curricular na Farmácia Serpa Pinto, Porto. 

 

 

2. A FARMÁCIA SERPA PINTO 

A Farmácia Serpa Pinto foi fundada a 6 de Fevereiro de 1959, encontrando-se 

atualmente sob a Direção Técnica da Dra Lídia Castro Marques da Silva Pina Quevedo, 

também proprietária.  

 

2.1. Localização, Horário de Funcionamento e Público Abrangido 

A Farmácia Serpa Pinto (FSP) localiza-se na Rua Serpa Pinto, em pleno centro 

urbano do Porto e numa zona de elevada densidade populacional. A envolvência da FSP 

é dinâmica, dedicada principalmente a habitação, pequeno e médio comércio e 

restauração. É de referir a sua proximidade à Unidade de Saúde Familiar Serpa Pinto, ao 

Serviço de Atendimento de Situações Urgentes e a duas outras farmácias, uma das quais 
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a menos de 500 metros em linha reta da FSP (ambas as farmácias foram instaladas 

anteriormente à legislação[2] que define a distância mínima entre farmácias de 500m). 

 A farmácia Serpa Pinto encontra-se aberta ao público todos os dias das 9h às 24h, 

incluindo feriados e fins-de-semana, e ultrapassando largamente o número mínimo de 

horas definido por lei[3,4]. De forma rotativa e coordenada pela Administração Regional de 

Saúde Norte, a FSP realiza também serviço permanente[5], assegurando o atendimento 

desde a hora de fecho de um dia até à hora de abertura do dia seguinte. 

 O público abrangido pela FSP é muito amplo e heterogéneo, em função da sua 

localização. É, no entanto, possível estabelecer um padrão da afluência: durante a 

semana e ao sábado de manhã predominam os utentes regulares, muitos deles 

fidelizados desde a abertura da farmácia há mais de 50 anos. Esta população é 

tendencialmente mais idosa, polimedicada, apresenta co-morbilidades como diabetes, 

hipertensão arterial e hipercolesterolemia e procura mais frequentemente a dispensa da 

sua medicação habitual e o controlo de parâmetros bioquímicos. A partir das 17h, 

aproximadamente, aumenta a visita à farmácia pela população ativa, seja para adquirir a 

sua medicação habitual ou procurar indicação farmacêutica em assuntos específicos. As 

noites e o fim-de-semana são principalmente dedicados a indicação farmacêutica  e 

aviamento de receituário decorrentes de visitas pontuais ao médico. A FSP serve também 

frequentemente um lar de terceira idade e tem uma parceria com os funcionários de uma 

instituição de Saúde. 

 

2.2. Organização do Espaço Funcional 

A área ocupada pela FSP é reduzida para as suas necessidades, mas cumpre os 

requisitos legais[6] e as Boas Práticas de Farmácia[7]. As instalações da FSP estendem-se 

por seis áreas: sala de atendimento ao público, armazém, escritório, área de receção e 

envio de encomendas, laboratório e instalações sanitárias (Anexo 1). Todas as áreas são 

adequadamente iluminadas e ventiladas, dispondo de ar condicionado. A temperatura e 

humidade no interior da farmácia são constantemente monitorizadas em diversos pontos 

com um termohigrómetro, de forma a assegurar uma correta conservação dos 

medicamentos. 

A sala de atendimento ao público corresponde à área mais ampla, onde se 

encontram quatro postos de atendimento, uma mesa e duas cadeiras (para realização das 

provas bioquímicas), uma balança que permite o cálculo do IMC, um aparelho automático 

de medição da tensão arterial, vários expositores e lineares de produtos de cosmética e 

higiene corporal (PCHC) e puericultura, organizados por marca e/ou função (ex. produtos 

capilares, produtos de podologia, etc.). No linear presente atrás do balcão encontram-se 

vários Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), dispositivos médicos e 
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suplementos alimentares que se encontram organizados principalmente em grupos 

funcionais (ex. produtos para diarreia e obstipação, antigripais, etc.) A remodelação deste 

linear é muito frequente e depende de fatores como a sazonalidade, promoções em curso 

ou contratos celebrados com algumas marcas. Na sala de atendimento ao público é 

possível encontrar a indicação de “Proibido fumar”, da existência de serviço de 

videovigilância (que grava constantemente e guarda os registos durante 30 dias) e a 

indicação da existência de livro de reclamações. Quando o piso está molhado são 

colocados sinalizadores. Os delegados comerciais são recebidos neste espaço. 

O armazém localiza-se imediatamente atrás da zona de atendimento e é o local 

onde são guardados os medicamentos e restante stock da farmácia. É composto por um 

módulo grande de gavetas para arrumação das formas sólidas de Medicamentos Sujeitos 

a Receita Médica (MSRM), das formas líquidas orais e de uso externo, dos injetáveis e 

dos colírios. As formas semi-sólidas para uso externo estão guardadas numa estante 

própria. No armazém existe também o Kardex® (um modulo de gavetas mecanicamente 

alternáveis) onde são guardados os excedentes das outras localizações, assim como uma 

grande variedade de outros produtos, como por exemplo: produtos veterinários, 

psicotrópicos, leites, papas e suplementos nutritivos, suplementos alimentares, infusões, 

soros, produtos para aplicação vaginal, para uso oftálmico, re-hidratantes e produtos para 

preparação de exames, dentífricos, produtos do protocolo de diabetes e, por fim, produtos 

de embalagem usados no laboratório de manipulados. 

A zona de receção e envio de encomendas é uma área multifuncional onde são 

temporariamente armazenadas as banheiras que chegam dos diversos fornecedores e 

existe um quinto posto de trabalho usado principalmente para comunicação com os 

fornecedores. Nestes espaço encontram-se também vários arquivos administrativos, uma 

multifunções e o frigorífico para armazenamento de medicamentos e matérias-primas. 

O escritório é uma pequena zona multifuncional onde a DT realiza algumas 

atividades administrativas e de gestão. É também aqui que são administrados os 

injetáveis ou são encaminhados os utentes que requisitam uma conversa particular. 

O laboratório é a zona de preparação de todos os produtos manipulados na FSP. É 

composto por blocos de arrumação de material do laboratório, matérias primas,  dossiês 

de registos e fontes bibliográficas, uma mesa com um sexto terminal onde são registados 

os manipulados, duas bancadas de trabalho, um lava-loiça e uma hotte. 

O espaço externo da FSP é composto por um guarda-vento que dá acesso à porta 

automática de vidro e ao postigo de atendimento (usado apenas quando a farmácia se 

encontra em regime de permanência). Pelo facto da FSP estar ligeiramente desnivelada 

face à rua, existe uma rampa de acesso à porta que facilita a entrada a pessoas com 

mobilidade reduzida, cadeiras de roda e carros de bebés. De cada lado da porta existe 
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uma montra de vidro onde são expostos alguns produtos ou é colada publicidade. As 

montras são mudadas frequentemente de forma mais ou menos sazonal e de acordo com 

os contratos estabelecidos com algumas marcas com representação na FSP. Do lado de 

fora da farmácia é possível encontrar uma grande inscrição “Farmácia Serpa Pinto”, uma 

cruz verde iluminada, uma placa identificativa da Direção Técnica, informação sobre o 

horário de funcionamento da FSP, a lista atualizada das farmácias do município em 

regime de serviço permanente ou disponibilidade e a sua localização, a indicação dos 

serviços farmacêuticos prestados e uma TV. 

 

2.3. Recursos Humanos 

Dado o horário de funcionamento da FSP o quadro de pessoal é bastante alargado. 

Atualmente, prestam serviço nesta farmácia sete farmacêuticos: Dra Lídia Quevedo 

(Diretora Técnica e gestora), Dra Ana Quevedo (Farmacêutica Adjunta, gestora e 

administrativa), Dra Joana Quevedo (Farmacêutica Adjunta Substituta, gestora e 

administrativa), Dr Pedro Coelho (Farmacêutico Comunitário com dedicação quase 

exclusiva ao laboratório de manipulados e assuntos administrativos), Dr Rui Cordeiro 

(Farmacêutico Comunitário com dedicação quase exclusiva ao laboratório de 

manipulados), Dra Ana Rita Couto (Farmacêutica Comunitária) e Dr José Soares 

(Farmacêutico Comunitário). Para além destes, prestam também serviços duas Técnicas 

de Farmácia, a D. Eduarda Lopes e D. Ana Vales, e a D. Alberta Moreira, auxiliar de 

Farmácia. Todos os funcionários se encontram devidamente identificados com um cartão 

onde consta o nome, título profissional e fotografia, de acordo com o disposto na lei[8]. 

Colaboram ainda com a FSP a D. Olinda Oliveira, responsável pela higienização do 

espaço, e um escritório de contabilidade. Quando integrei a equipa estava também 

presente uma outra estudante de Ciências Farmacêuticas a realizar estágio curricular. 

 

2.4. O estagiário e a FSP 

O meu estágio na FSP tem uma duração total de 25 semanas. O horário foi 

combinado no início com a DT: segunda a sexta, das 9h às 18h com 1h para almoço 

(40/semana). A meu pedido e tendo a DT concordado, foi-me possível fazer algumas 

vezes o horário da noite (18h-24h) e fins-de-semana, o que me permitiu aprender quais os 

procedimentos a adotar no fecho de um dia, quais as diferenças entre dia vs. noite e fim-

de-semana vs. dia útil. Grosso modo, diria que o meu tempo foi distribuído de forma mais 

ou menos equitativa entre o laboratório de manipulados, atendimento ao balcão (iniciado 

aproximadamente ao final do segundo mês de estágio) e gestão da farmácia. 

O ambiente que se vive entre funcionários da FSP é sinceramente familiar e só 

posso elogiar a forma como fui recebida: fui colocada à vontade logo desde os primeiros  
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dias e tive a oportunidade de ver as minhas dúvidas sempre esclarecidas. Quando 

ocorreu, a relação estabelecida com outros profissionais de saúde foi de cooperação, 

tendo ajudado e sido ajudada pelos médicos com os quais por diversos motivos contactei. 

Dada a heterogeneidade de utentes que frequentam a FSP, houve também uma 

heterogeneidade de relações, desde os que manifestaram preferência por um funcionário 

mais antigo, aos que se foram tornando familiares e de certa forma, amigos. No geral 

considero ter estabelecido uma relação salutar com os utentes. 

 

 

3. FONTES DE INFORMAÇÃO 

A farmácia é, por excelência, um local de informação. Para desempenhar o seu 

papel corretamente, o Farmacêutico deve procurar atualizar-se constantemente e munir-

se de fontes fidedignas de informação que possa consultar quando necessário. 

A FSP possui diversas Farmacopeias Portuguesas (FP), destacando-se a FPIV (a 

última com formulações de manipulados) e a mais recente FP9.0; vários Formulários 

Galénicos ; o Índice Nacional Terapêutico e Prontuário Terapêutico 2013; o British 

National Forrmulary (2011 e pediátrico 2011/2012); o Formulário Galénico Brasileiro, o 

Index Merk e o Martindale. Destaco que todos estes documentos se encontram em 

formato digital, o que facilita a pesquisa. Para além dos referidos, no laboratório são 

também frequentemente consultados o Laboratório de Estudos Farmacêuticos (LEF) da 

ANF e diversos sítios online como o da EMA, do International Journal of Pharmaceutical 

Compounding (do qual a FSP é subscritora), de diversos fornecedores de matérias 

primas, os blogs do Dr. Enrique Alia (um farmacêutico especialista na produção de 

manipulados), alguns livros especializados (formas magistrais em pediatria, veterinária e 

dermatologia) e o Dicionário de Sinónimos de termos Farmacêuticos. 

Durante o meu estágio, para além de algumas das anteriores, consultei também:  

i) Para informações relativas ao medicamento: informação científica do Sifarma 

2000®, Resumo das Características do Medicamento de diversos fármacos, 

Centro de Informação do Medicamento da Ordem dos Farmacêuticos (via 

telefónica), folhetos informativos diversos. 

ii) Para informações de caracter legislativo: sítios online do INFARMED e ANF, 

iii) Para informações sobre receituário: ANF 

iv) Para informação sobre interações: Drugs Interaction Checker disponíveis no 

drugs.com e no sítio online do Medscape  
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4. SISTEMA INFORMÁTICO 

Todos os postos de trabalho da FSP estão equipados com o software Sifarma 

2000®. Este sistema informático relativamente user friendly é um dos principais aliados 

dos farmacêuticos no exercício das suas funções pelo elevado número de funcionalidades 

que apresenta. Durante o meu estágio utilizei ativamente e de forma progressivamente 

autónoma muitas das suas ferramentas, como por exemplo: realização de vendas (com e 

sem receita, suspensas, serviços, a pronto pagamento e a crédito), regularização de 

vendas suspensas, regularização de créditos, devolução de produtos à farmácia, 

anulação de vendas, consulta de informações relativas a produtos (consulta de 

vendas/compras, informação científica, preços de referência, etc.), criação, envio e 

receção de encomendas, consulta de bonificações, criação e regularização de devoluções 

aos fornecedores, correção de stocks e validades, alteração da faturação, criação de 

fichas de cliente, fecho de lotes, entre muitos outros. 

 

 

5. UM DIA NA FARMÁCIA SERPA PINTO 

5.1. Abertura da Farmácia 

O dia na FSP começa uns minutos antes da hora de abertura ao público para 

garantir que nesse momento tudo está funcional. Mais do que iniciar o sistema informático 

o período antes da abertura é um momento de passagem de turno não presencial durante 

o qual o dia começa a ser organizado. 

 

5.2. A Gestão da Farmácia 

O Farmacêutico e as farmácias são, por definição, sinónimos de saúde. Embora 

esta visão seja verdadeira é também reduzida, uma vez que as farmácias são também 

negócios que precisam ser tornados rentáveis e os farmacêuticos vêem-se muitas vezes 

no papel de gestores. O facto destes não terem formação base nesta área adicionado às 

especificidades da farmácia (como margens de lucro rigorosamente definidas na grande 

maioria dos produtos), faz com que este seja um negócio particularmente difícil de gerir, 

em especial na conjetura económica atual. Os números indicam que as farmácias estão já 

a atravessar grandes dificuldades: entre março e junho de 2012 o número de farmácias 

com fornecimentos suspensos de armazenistas aumentou 34%[9] e na maioria das 

farmácias a atividade normal de aviamento de receituário não permite cobrir os custos 

fixos[10]. Assim, é fundamental reduzir os custos e aumentar as margens de lucro, 

garantindo a qualidade do serviço. 

A farmácia é um local de venda de produtos e serviços e uma gestão cuidada de 

stocks é uma das formas primárias de garantir a sustentabilidade. A boa gestão de stocks 
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é aquela que garante um equilíbrio entre a rentabilidade da farmácia e as necessidades 

dos utentes e depende de fatores como: hábitos de prescrição dos médicos da zona; 

necessidades, estrato socioeconómico e poder de compra dos utentes; a liquidez e 

capacidade de armazenamento da farmácia; as condições de compra oferecidas pelos 

fornecedores; a “vendabilidade”, sazonalidade e publicidade aos produtos feita pela 

comunicação social e o retorno financeiro vs. investimento. A gestão dos stocks deve 

garantir que as farmácias têm disponíveis pelo menos três medicamentos com a mesma 

substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, entre os cinco com preços mais baixos 

de cada grupo homogéneo[11]. 

O Sifarma 2000® é o principal aliado do farmacêutico na gestão das existências da 

farmácia. Em primeiro lugar, permite definir o stock mínimo e máximo para cada produto e 

cria automaticamente sugestões de encomendas quando a contagem de determinado 

produto é inferior ao stock mínimo. A correta definição destes mínimos e máximos é o 

primeiro passo para a correta gestão da farmácia e deve ser revista periodicamente, 

produto a produto. Outras potencialidades do Sifarma 2000® no que diz respeito à gestão 

são a consulta das vendas de forma detalhada ou graficamente, a criação de listas de 

movimentos de stock por detentor de AIM (útil para as encomendas diretas) e a 

possibilidade de executar encomendas diretas ou “Busines to business” (B2B). 

 

5.2.1. Os fornecedores 

Uma boa gestão de stocks de pouco serve se não for aliada a uma criteriosa 

escolha de fornecedores. De forma genérica existem dois principais tipos de 

fornecedores: os distribuidores por grosso/cooperativas de distribuição (armazenistas) e 

os próprios laboratórios. A escolha dos fornecedores deve recair sobre critérios como 

rapidez e frequência de entregas, variedade de produtos, condições de pagamento e de 

aquisição - bonificações (oferta de produtos), desconto em produtos ou desconto 

comercial (aplicado ao total da fatura) - frequência de ruturas de stock e erros de 

distribuição, facilidade de regularizações de crédito e devoluções e apoio ao cliente. 

As necessidades diárias da FSP são normalmente preenchidas por três 

distribuidores grossistas: Cooprofar, Alliance Healthcare e OCP, que fazem em média três 

entregas por dia nos dias úteis (manhã, tarde e noite), assegurando que um medicamento 

em falta na farmácia possa ser disponibilizado em menos de 12h. Esporadicamente são 

encomendados produtos à Cofanor. Para além da entrega das encomendas, a Cooprofar 

e a Alliance Healthcare também promovem a circulação de produtos entre farmácias. A 

FSP contacta também diretamente com alguns laboratórios como a Edol®, Boehringer 

Ingelheim®, Generis®, Pierre Fabre® entre muitos outros. Estes contactos diretos tornam-

se particularmente vantajosos na aquisição de grandes quantidades de produtos 
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específicos, umas vez que permitem a obtenção de melhores condições comerciais e 

maior assistência nos produtos (ex. nebulizadores da Medicare®). Embora o contacto com 

os laboratórios seja economicamente vantajoso, é necessário estabelecer um número de 

contactos diretos equilibrado, uma vez que cada um destes requer a dedicação de muito 

tempo (para que se possa fazer uma análise cuidada dos produtos e volumes de compra) 

e a gestão do tempo é quase tão importante quanto a gestão financeira. Durante o meu 

estágio contactei direta e frequentemente com os fornecedores quer por telefone quer 

através de plataformas próprias de comunicação. Quando no decorrer das minhas 

atividades surgiu a necessidade de realizar a encomenda de algum produto com urgência 

tive em conta as condições comerciais e a facilidade de entrega na escolha do fornecedor. 

 

5.3. Encomenda de Produtos 

Na FSP as grandes encomendas diárias são normalmente realizadas pela DT ou 

Farmacêuticas Adjuntas pela manhã, para cada um dos 3 principais fornecedores. No final 

da tarde é realizada por um farmacêutico uma encomenda mais pequena, de reforço. Os 

produtos esgotados são pedidos numa encomenda à parte, enviada para um dos 

fornecedores de forma rotativa e constantemente pedidos por telefone (a forma mais 

eficaz de conseguir obter algumas unidades). 

O Sifarma 2000® tem uma plataforma própria para a criação de encomendas e 

envio para os distribuidores por grosso. Mediante o stock mínimo e máximo e o 

fornecedor preferencial, pré-definidos na ficha dos produtos, o sistema informático cria 

uma sugestão de encomenda para cada fornecedor. O farmacêutico analisa a proposta, 

as condições comerciais nos vários distribuidores e os volumes de vendas e mantém o 

produto na encomenda (alterando ou não as quantidades propostas), transfere para outro 

fornecedor ou retira-o por completo. Feito isto são adicionados outros produtos que 

constem de pedidos específicos ou que apresentem bonificação com interesse comercial. 

As encomendas diretas aos laboratórios são feitas com uma periodicidade específica e 

em formulário próprio para cada fornecedor ou mediante reunião com representante. 

Posteriormente, a encomenda é inserida no sistema informático para uma gestão mais 

eficaz (para que não ocorra duplicação de pedido e para que todos os funcionários 

saibam que o produto está encomendado e a sua entrega está pendente). Para além 

destas, todos os funcionários realizam encomendas pontuais de produtos urgentes.  

As encomendas chegam à farmácia dentro de contentores próprios (“banheiras) e 

são acompanhadas da fatura (Anexo 2) ou da guia de remessa. Os produtos que 

necessitam de baixas temperaturas de armazenamento são prontamente colocados no 

frigorífico, à parte dos restantes e devidamente identificados. O Sifarma 2000® tem uma 

plataforma própria para registar a entrada dos produtos em stock. Selecionada a 
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encomenda, introduz-se o número de fatura (a referência da encomenda para todos os 

assuntos posteriores) e o valor total a pagar, com IVA. O código de barras de cada 

produto é depois lido e são confirmados o número de unidades, o PIC, o prazo de 

validade (que apenas é alterado se for inferior ao inscrito no Sifarma 2000®) e o aspeto 

exterior dos produtos. O Sifarma comunica quando é dada a entrada de produtos a mais 

ou a menos face à encomenda inicial. Quando todos os produtos foram introduzidos 

confere-se o PVP marcado na fatura, o preço a que os produtos foram faturados, o preço 

máximo aprovado (PMA), a existência de bonificação, desconto em produtos ou desconto 

comercial. Os MSRM e os MNSRM comparticipados têm um regime de preços próprio 

definido por lei[12], que resulta da aplicação de margens de comercialização fixas dos 

armazenistas e da farmácia e do valor do IVA ao preço base. Estes medicamentos 

apresentam obrigatoriamente o seu preço marcado na embalagem (PIC)[13]. Os restantes 

produtos (produtos de marcação) têm o seu preço definido pela aplicação da margem de 

comercialização da farmácia ao preço de aquisição e acréscimo do IVA (6% ou 23%). De 

destacar que na FSP a margem de lucro nos leites infantis é nula. Quando tudo foi 

conferido e o valor a pagar calculado pelo Sifarma 2000® corresponde ao valor da fatura a 

entrada da encomenda é aprovada, são coladas as etiquetas necessárias nos produtos de 

marcação, a fatura é rubricada e arquivada e os produtos seguem para o armazenamento. 

Os produtos que correspondem a produtos especiais de utentes são separados nesta fase 

e as pessoas são contactadas. Os produtos em falta na encomenda são marcados como 

tal (ou retirados se já não se encontram em circulação) e a sua falta é reportada ao 

INFARMED. via modem. Qualquer irregularidade encontrada na encomenda é registada 

em formulário próprio da FSP (Anexo 3) e comunicada telefonicamente ao fornecedor que 

determina quais as condições e prazos para reclamação de produtos. Durante o meu 

estágio tive a oportunidade, por diversas vezes, de criar, conferir e dar entrada de 

encomendas, assim como detetar e comunicar irregularidades na entrega dos produtos. 

 

5.4. Armazenamento 

O armazenamento organizado dos produtos na farmácia é crucial para a redução de 

tempos de espera desnecessários e eficácia do atendimento. O Sifarma 2000® é uma 

valiosa ajuda na organização da farmácia uma vez que permite registar na ficha do 

produto a sua localização. Na FSP, as existências são arrumados de acordo com o prazo 

de validade, seguindo o princípio do FEFO – First-expire; first out – ou, no caso de 

produtos que não apresentam prazo de validade FIFO – First-in; First-out.  

Na FSP os medicamentos encontram-se sensivelmente organizados por forma 

farmacêutica (como consta no 2.2. Organização do Espaço Funcional) e dentro desta por 

ordem alfabética. O excedente que não cabe em determinado momento nas gavetas é 
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guardado temporariamente no Kardex®, sendo os produtos repostos todos os dias. Os 

medicamentos que exigem temperaturas baixas de conservação (entre 2 e 8ºC) são 

armazenados no frigorífico. 

Muitos produtos, principalmente PCHC, puericultura e alguns dispositivos médicos 

são arrumados em lineares e expositores presentes ao longo da sala de atendimento, 

com o objetivo de os tornar mais vendáveis, captando a atenção dos utentes enquanto 

esperam o seu atendimento. Em termos estéticos há um maior cuidado com estes 

produtos, mantendo os expositores cheios e quase geometricamente organizados. 

Na tentativa de agilizar o atendimento ao público, durante o meu estágio organizei 

algumas das prateleiras do Kardex® (produtos para uso oftálmico sem substância ativa, 

re-hidratantes e produtos para preparação de exames, dentífricos e produtos para 

medição da glicemia), tendo sido esta organização mantida até ao final do meu estágio. 

 

5.5. Controlo de prazos de validade 

O prazo de validade (PV) é o intervalo de tempo durante o qual há garantia de que 

produto mantém as suas características inalteráveis. O PV é um dos mais básicos 

atributos de um produto responsáveis por garantir a sua qualidade, segurança e eficácia. 

O controlo do PV das existências da FSP é feito mensalmente. Em primeiro lugar ao dar 

entrada da encomenda, onde o prazo dos novos produtos a integrar o stock é controlado. 

Depois, regularmente são impressas listas de produtos cujo prazo de validade expira 

dentro de 6 meses (produtos veterinários e protocolo de diabetes: tiras para determinação 

de glicemia e lancetas) ou dentro de 2 meses (restantes produtos). O stock destes 

produtos é então manualmente confirmado, são retirados aqueles cuja validade 

efetivamente termina dentro dos prazos referidos e os novos PV são introduzidos no 

SIFARMA. Os produtos retirados são devolvidos aos fornecedores que enviam novos 

produtos com prazo de validade mais alargado ou emitem notas de crédito no valor do 

produto. Caso a devolução não seja aceite, os produtos regressam à FSP, que procede à 

quebra com regularização de IVA. 

 

5.6. Gestão de devoluções 

No normal decorrer do trabalho de uma farmácia é, por vezes, necessário devolver 

produtos, seja por retirada do produto do mercado (pelo INFARMED ou detentor de AIM), 

irregularidades na encomenda (produto pedido ou enviado por engano, embalagem 

danificada) ou prazo de validade próximo do fim. A troca de produtos entre farmácias é 

informática e administrativamente tratada também como uma devolução (à farmácia que 

recebe o produto). Para que o produto possa sair do espaço físico da farmácia e do stock 

é elaborada uma nota de devolução (Anexo 4) em triplicado que acompanha o produto,  
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servindo de guia de transporte. As notas de devolução são criadas no Sifarma 2000® e 

contêm informação sobre a farmácia e os produtos a ser devolvidos. Mais recentemente 

passou a ser obrigatória a comunicação à Autoridade Tributária de todos os documentos 

de transporte emitidos, sendo esta feita automaticamente, via modem, sempre que é 

criada uma nota de devolução. 

Algum tempo depois, a farmácia é informada por escrito se a devolução foi aceite ou 

não, para que possa ser informaticamente regularizada. Caso tenha sido aceite, pode ser 

enviado novo produto igual (obrigatório para as trocas entre farmácias) ou uma nota de 

crédito (mais frequente). Em caso negativo, o produto devolvido regressa à farmácia que 

efetua a quebra com regularização de IVA. 

Durante o meu estágio tive oportunidade de realizar e regularizar várias devoluções 

a armazenistas e farmácias. 

 

5.7. Os produtos da FSP 

Os produtos da FSP são muitíssimo diversificados, apresentam diferentes 

etiologias e enquadramentos legais e integram-se na lista de produtos que podem por lei 

ser dispensados em Farmácias[6]. 

 

5.7.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

  De acordo com o artigo 114º do Estatuto do Medicamento[14], Medicamento Sujeito a 

Receita Médica é todo aquele que satisfaz pelo menos, um dos seguintes: é suscetível de 

constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo quando usado 

para o fim a que se destina, caso sejam utilizado sem vigilância médica; quando é 

utilizado com frequência em quantidade considerável para fins diferentes daqueles a que 

se destina; que contem substâncias ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; seja prescrito pelo médico 

para ser administrado por via parentérica. 

 Os MSRM apenas podem ser dispensados mediante a apresentação de uma receita 

médica válida. Em determinadas circunstâncias e sob a responsabilidade do farmacêutico 

estes poderão, no entanto, ser dispensados sem apresentação da prescrição médica no 

ato da dispensa. Na FSP esta situação verifica-se apenas na dispensa de medicação 

habitual e estritamente necessária (ex. anti-hipertensores, antidiabéticos orais, anti-

asmáticos) de utentes regulares e dos quais estejam disponíveis registos informáticos da 

compra destes mesmos produtos. Nesta situação é feita uma venda suspensa e os 

utentes responsabilizam-se por apresentar posteriormente uma receita médica válida. 
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5.7.1.1. Psicotrópicos e Estupefacientes 

Dada a possibilidade de uso abusivo e os seus efeitos farmacológicos e 

secundários, os psicotrópicos e estupefacientes, descritos no Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 

de janeiro[15], apresentam regras especiais de produção, distribuição, armazenamento, 

prescrição e dispensa. Estes produtos são enviados para a farmácia em banheiras 

isoladas e são acompanhados de uma requisição especial (Anexo 5) (tal como as 

benzodiazepinas – Anexo 6) que é assinada pela DT, carimbada e devolvida aos 

armazenistas. Na farmácia, estes medicamentos são armazenados em local próprio e 

discreto, separado dos restantes medicamentos. A dispensa de psicotrópicos e 

estupefacientes é feita mediante apresentação de Receita Médica Especial e obriga ao 

preenchimento de um pequeno formulário onde são recolhidas informações sobre o 

médico prescritor, o doente e o adquirente. As informações recolhidas são posteriormente 

enviadas ao INFARMED. Durante o meu estágio rececionei encomendas e dispensei 

psicotrópicos por diversas vezes. 

 

5.7.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

De acordo com o artigo 115º do mesmo Estatuto do Medicamento[14], os 

Medicamentos não Sujeitos a Receita Médica são todos aqueles que não preenchem 

nenhum dos requisitos para ser MSRM, não necessitando de prescrição médica para 

serem dispensados. Por este motivo, estes medicamentos são os usados em 

automedicação, para a prevenção, alivio ou tratamento de transtornos menores de saúde. 

A maioria destes medicamentos não é comparticipada. 

 

5.7.3. Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário 

Os medicamentos e produtos de uso exclusivamente veterinário são uma mais valia 

na promoção da saúde dos animais e da saúde pública. Tal como nos medicamentos de 

uso humano existem medicamentos de venda livre e outros sujeitos a apresentação de 

Receita Médico-Veterinária ou Médico-Veterinária Normalizada (para animais de 

exploração)[16]. Os medicamentos veterinários são armazenados em local próprio, isolados 

dos restantes medicamento. A dispensa deve ser acompanhada de conselhos que visem 

a o bem estar do animal e a defesa da saúde pública. 

Na FSP estes produtos não têm uma grande expressão, sendo mais requisitados 

produtos para animais de companhia, nomeadamente desparasitantes internos e externos 

e anticoncecionais. De destacar que no laboratório de manipulados da FSP são também 

preparadas algumas fórmulas magistrais veterinárias. Durante o meu estágio tive a 

oportunidade de dispensar alguns destes produtos, infelizmente todos sem receita 
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médico-veterinária. Esta foi uma das áreas onde tive maiores dificuldades e onde senti 

uma falta maior em termos de preparação académica.  

 

5.7.4. Dispositivos Médicos 

Dispositivos médicos (DM) são um vasto conjunto de instrumentos, aparelhos, 

equipamentos, materiais ou artigos destinados a prevenir, diagnosticar ou tratar uma 

doença humana, sem para isso recorrer a mecanismos farmacológicos, metabólicos ou 

imunológicos[17]. Não sendo especializada em nenhum tipo de dispositivo médico, a FSP 

apresenta uma vasta seleção destes produtos, sendo normalmente possível obter DM 

mais específicos junto dos fornecedores. Durante o meu estágio tive oportunidade de 

dispensar e aconselhar por diversas vezes material de penso (algodão hidrófilo, adesivos, 

ligaduras, compressas, gaze gorda, pensos com compressa aderente impermeável, redes 

tubulares elásticas) sacos coletores de urina, material ortopédico (pulsos, tornozelos e 

joelhos elásticos, meias de descanso e de compressão), frascos para recolha de urina e 

fezes, produtos de higiene (fraldas para adultos e crianças, escovas de dentes e fio 

dentário), seringas, luvas e máscaras de proteção, dedeiras de escoriação, preservativos, 

termómetros, testes de gravidez, lancetas e tiras-teste para a determinação de glicemia. 

Para além destes estão também disponíveis na FSP câmaras expansoras, nebulizadores, 

tensiómetros e dispositivos para a determinação da glicemia 

 

5.7.5. Medicamentos Homeopáticos 

Com o maior e mais fácil acesso à informação, a homeopatia começou a ser mais 

divulgada e procurada em Portugal. A homeopatia é uma alternativa à alopatia (a 

medicina mais consensual) que preconiza que a causa de uma doença pode ser a sua 

cura se em quantidades infinitesimais. Os produtos homeopáticos são considerados 

MNSRM[14] . Na FSP a homeopatia não tem uma expressão significativa, existindo, no 

entanto, normalmente em stock alguns produtos comercialmente disponíveis. 

 

5.7.6. Produtos Fitoterapêuticos 

Produtos Fitoterapêuticos são MNSRM [14] produzidos à base de plantas ou extratos 

de partes de plantas e que apresentam propriedades alegadamente curativas e/ou 

preventivas. Na FSP estes produtos existem na forma de infusões, comprimidos ou 

cápsulas. Durante o meu estágio pude comprovar que são produtos muito queridos de um 

elevado número de utentes, que os procuram principalmente para situações de 

obstipação, cólicas abdominais e azia. Considero que o farmacêutico desempenha um 

importante papel nesta área, uma vez que estes produtos não são isentos de risco, mas 

são vistos assim pela maioria dos utentes. 
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5.7.7. Produtos para alimentação especial, dietéticos e suplementos alimentares 

Os produtos para alimentação especial encontram-se definidos como aqueles que 

pela sua composição ou processo de fabrico se distinguem dos restantes alimentos de 

consumo e se adequam às necessidades especiais de determinados grupos 

específicos[18]. Estes produtos destinam-se principalmente a grupos de pessoas com 

alterações metabólicas (ex. celíacos), em condições fisiológicas especiais (ex. grávidas, 

idosos, convalescença, subnutridos), com dificuldades de deglutição e bebés ou crianças. 

Na FSP existem várias formulações com fins medicinais capazes de responder a 

diferentes tipos de necessidades (ex. formulas hiperproteicas, de elevado valor 

energético, etc.). Durante o meu estágio foi-me possível dispensar e aconselhar alguns 

destes produtos. No que diz respeito a bebés e crianças, a FSP tem também diversos 

leites para lactentes, leites de transição, leites de crescimento, leites específicos, papas à 

base de cereais e refeições prontas em boiões. Os utentes que procuraram este tipo de 

serviço normalmente estavam bem informados e procuravam  produtos específicos.  

A FSP apresenta, paralelamente, uma vasta gama de produtos dietéticos (para 

redução de peso) e de suplementos alimentares com os mais variados fins: 

multivitamínicos, reforço de determinado elemento (ex. magnésio), fadiga mental e 

intelectual, perda de memória, reforço das articulações, entre outros. Na FSP é dada 

bastante importância aos laboratórios de origem de forma a garantir a qualidade (e 

segurança) dos mesmos. Dada a sua elevada requisição, durante o meu estágio tive a 

oportunidade dispensar e aconselhar frequentemente este tipo de produtos para as mais 

diversas situações. 

 

5.7.8. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal (PCHC) 

Por definição os produtos cosméticos são substância ou mistura destinadas a ser 

postas em contacto com as partes externas do corpo humano ou com os dentes e as 

mucosas bucais, tendo em vista, exclusiva ou principalmente, limpá-los, perfumá-los, 

modificar-lhes o aspeto, protegê-los, mantê-los em bom estado ou de corrigir os odores 

corporais[19].  

A FSP possui uma grande variedade de produtos dermocosméticos e 

dermofarmacêuticos em resposta à grande procura dos seus utentes, versando 

principalmente a hidratação (rosto, corpo, mãos, pés e lábios) e o envelhecimento da pele, 

cuidados capilares (queda de cabelo, fortalecimento capilar), acne, dermatite seborreica, 

manchas, hipersudorese, proteção solar e cuidados do homem. Para cada uma destas 

situações estão disponíveis na FSP várias gamas/marcas de produtos, com diferentes 

preços e apropriadas a diferentes públicos alvo. A abordagem dos utentes no que diz 

respeito a estes produtos é também muito diversa e vai desde os que estão altamente 
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fidelizados a determinada marca/produto aos que solicitam claramente a indicação e 

ajuda do farmacêutico no processo de decisão. De entre as marcas/gamas disponíveis na 

FSP destaco a Filorga, por ser mais raramente encontrada em farmácias. Esta é uma 

gama superior, mais dispendiosa e normalmente procurada por um público mais restrito.  

 Destaco que esta foi uma das área em que senti maiores dificuldades, 

principalmente no início, não só por ter apenas conhecimentos muito gerais no que diz 

respeito à dermocosmética em si, mas principalmente pelo desconhecimento das 

principais características das diversas gamas e produtos disponíveis. Julgo que neste 

aspeto as formações são sinceras mais valias pois embora sejam, muitas vezes, eventos 

de cariz promocional, ajudam a conhecer melhor os produtos disponíveis e fazer face às 

requisições de um público cada vez mais exigente nesta área. 

 

5.7.9. Produtos de Puericultura 

 Estão disponíveis na FSP diversos produtos de puericultura. Estes produtos 

destinam-se tanto a grávidas e recém mamãs (dermocosméticos anti-estrias e para 

cuidado dos mamilos, cintas, cuecas descartáveis, bombas extratoras de leite, proteções 

para mamilos e almofadas absorventes) quanto a bebés e crianças. Para estes últimos 

estão disponíveis na FSP várias gamas/marcas de hidratantes, óleos e géis de banho, 

champôs, produtos para o cuidado da pele irritada, chupetas, biberões, tetinas, fraldas, 

colheres, copos e pratos adaptados a crianças, entre muitos outros.  

 

5.8. Dispensa de Medicamentos 

Segundo preconizado nos Estatutos da OF[20], a primeira e principal 

responsabilidade do farmacêutico prende-se com a saúde e o bem estar do doente e do 

cidadão em geral, devendo este promover o direito a um tratamento com qualidade, 

eficácia e segurança. Segundo o mesmo documento[20], do Ato Farmacêutico fazem parte 

o acompanhamento, vigilância e controlo da distribuição, dispensa e utilização de 

medicamentos de uso humano e veterinário de dispositivos médicos. 

A dispensa de medicamentos é a atividade profissional do farmacêutico pela qual 

se proporciona a um doente ou aos seus cuidadores, além do medicamento ou do produto 

de saúde, os serviços clínicos que acompanham a entrega do mesmo. A dispensa tem 

como principal objetivo melhorar o processo de uso dos medicamentos e proteger os 

doentes de possíveis resultados negativos associados à medicação, causados por 

problemas relacionados com os medicamentos. Assim sendo, quer mediante prescrição 

médica, regime de automedicação ou indicação farmacêutica, todas as situações devem 

ser devidamente avaliadas pelo farmacêutico à luz dos seus conhecimentos técnico-

científicos e para além da cedência do medicamento deve ser fornecida toda a informação 
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necessária para o uso correto destes. É na dispensa que se percebe a diferença entre um 

vendedor e um farmacêutico. 

Em qualquer dispensa de medicamentos devem ser fornecidas informações sobre 

a indicação terapêutica dos medicamentos, a posologia, o modo de administração/ 

manipulação (particularmente importante para inaladores, nebulizadores ou insulinas), as 

precauções a ter com as tomas, as condições de conservação dos medicamentos, as 

reações adversas/interações medicamentosas mais frequentes e/ou graves e as suas 

medidas de prevenção ou gestão (ex. crise de hipoglicemia em diabético). A linguagem 

usada deve ser assertiva, clara, simples e de fácil compreensão para que, juntamente 

com a linguagem corporal, desperte empatia nos utentes. É fundamental adequar o 

discurso a cada utente em particular. Neste âmbito destaco que durante o meu estágio 

tive a oportunidade de fazer alguns atendimentos em inglês. 

Durante o meu estágio na FSP iniciei a dispensa de medicamentos com 

acompanhamento que foi gradualmente diminuindo até me tornar autónoma. A primeira 

grande dificuldade, que foi rapidamente sanada, prendeu-se com o uso do software 

informático. Enquanto durante a criação ou receção de uma encomenda há tempo para 

explorar as funcionalidades do sistema, durante o atendimento ao público os compassos 

de espera desnecessários devem ser evitados. Assim, para ganhar prática e agilidade fiz 

alguns atendimentos virtuais que se manifestaram uma grande ajuda. A segunda grande 

dificuldade prendeu-se com o saber gerir as expectativas dos utentes face à medicação 

que vão iniciar e responder prontamente a algumas perguntas diretamente colocadas que 

requerem raciocínios mais complexos. Em qualquer um dos casos encontrei na FSP uma 

equipa de Farmacêuticos e Técnicos de Farmácia sempre pronta a ajudar, disposta a 

ouvir as minhas dúvidas e discutir os meus raciocínios comigo, com a restante equipa e, 

quando necessário, com os utentes. 

 

5.8.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Receita médica é o documento através do qual são prescritos, por um médico ou, 

nos casos previstos em legislação especial, por um médico dentista ou por um 

odontologista, um ou mais medicamentos[14]. Após diagnóstico, é através deste 

documento que os médicos prescrevem o tratamento farmacológico que, com base nos 

seus conhecimentos técnico-científicos, julgam ser o mais indicado. 

 

 

5.8.2. A prescrição médica 

Segundo o Estatuto do Medicamento[14], estão previstos 4 tipos de receitas 

médicas dependendo dos medicamentos prescritos e da situação que motivou a 
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prescrição: renováveis, não renováveis, restritas e especiais. As receitas médicas não 

renováveis têm a validade de 30 dias após a data da prescrição, contêm medicamentos 

cuja utilização deve ser estritamente controlada (ex. benzodiazepinas) ou de utilização 

pontual (ex. antibióticos). As receitas médicas renováveis são compostas por 3 vias com 

validade de 6 meses e podem conter apenas MSRM destinados a doenças ou 

tratamentos prolongados (ex.:anti-hipertensores, anti-diabéticos orais) e cuja segurança 

de utilização não obriga a nova consulta médica. As receitas médicas especiais são 

usadas para medicamentos que contenham psicotrópicos ou estupefacientes, substâncias 

passiveis de causar abuso medicamentoso grave, toxicodependência ou ser usados para 

fins ilegais. Por fim, as receitas médicas restritas são de uso quase exclusivamente 

hospitalar, sendo usadas pontualmente em ambulatório para medicamentos suscetível de 

causar efeitos adversos muito graves, mas que não sejam de uso exclusivo hospitalar. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de contactar com todos os tipos de receitas 

médicas, exceto as restritas. 

O regime jurídico dos medicamentos de uso humano foi alterado pela última vez  em 

2012. A partir de então, as prescrições têm de ser efetuadas via eletrónica, segundo 

modelo próprio, exceto quando ocorre falência do sistema informático, inadaptação 

fundamentada do prescritor (validada pela Ordem Profissional), a prescrição é feita no 

domicílio ou outras situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês[21]. As 

receitas manuais também têm modelo próprio e não são renováveis. Brevemente as 

receitas passarão a ser completamente eletrónicas, sem suporte de papel.  

A partir de 2012 passou também a ser obrigatória a “prescrição por DCI”, forçando o 

médico a incluir o DCI da substância ativa do medicamento, a sua forma farmacêutica, 

dosagem, apresentação e posologia[22]. Apenas em duas situações excecionais a 

prescrição pode incluir a denominação comercial do medicamento, por marca ou 

indicação do nome do titular de AIM: i) medicamento com substância ativa para a qual não 

existe medicamento genérico comparticipado ou para a qual só existe medicamento de 

marca. ii) quando existe uma justificação técnica por parte do prescritor para a 

impossibilidade substituição do medicamento[11]. Estão previstas apenas 3 situações de 

exceção: a) margem ou índice terapêutico estreito (levotiroxina, tacrolímus e ciclosporina). 

b) suspeita, previamente reportada ao INFARMED, de intolerância ou reação adversa a 

um medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado por outra denominação 

comercial. c) medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com 

duração estimada superior a 28 dias. Esta última permite a substituição do medicamento 

prescrito apenas por outros de preço inferior. Todas as exceções têm de ser assinaladas 

pelo prescritor junto ao medicamento a que se referem e incluir as menções “reação 

adversa prévia” e “continuidade de tratamento superior a 28 dias” para as alíneas b) e 
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c),respetivamente. No decorrer do meu estágio, deixou de ser obrigatório que estas 

exceções sejam prescritas em receita individual, como até então acontecia. Todas as 

exceções têm que ser assinaladas no sistema informático aquando da dispensa. 

Atualmente, em cada receita médica podem ser prescritos até quatro 

medicamentos distintos, não ultrapassando o máximo de duas embalagens por 

medicamento (exceto doses unitárias) e as quatro por receita. Numa receita médica 

especial de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas não podem constar outros 

medicamentos. Embora por motivos diferentes (organismo de faturação próprio - DS), o 

mesmo acontece com os produtos incluídos no protocolo da Diabetes Mellitus,  

Durante o meu estágio contactei numa base quase diária com as exceções à 

prescrição. Embora em termos conceptuais sejam perfeitamente justificadas, em termos 

práticos nem sempre são fáceis de gerir. O principal problema das exceções coloca-se 

quando os medicamentos prescritos se encontram esgotados ou quando após a revisão 

trimestral dos preços deixa de ser possível substituir o medicamento prescrito pelo 

medicamento ao qual estão fidelizados. Se para alguns utentes uma simples troca de 

laboratório não é problemática, doentes mais idosos e polimedicados assumem-se 

frequentemente confusos com estas pequenas trocas e recusam-se mesmo a adquirir o 

medicamento prescrito. Nestas situações o farmacêutico deve encaminhar o utente para o 

médico para que assunto seja discutido entre ambos ou tentar encontrar estratégias que 

visem esclarecer e evitar trocas de medicação para os utentes que optarem por trocar o 

laboratório do medicamento. 

 

5.8.3. Regimes de comparticipação de medicamentos 

A entidade responsável pela comparticipação da maior parte dos medicamentos é o 

Serviço Nacional de Saúde (SNS). Dentro deste existem o regime geral (aplicado à 

população geral) e o regime especial (R), destinado a quem aufira um rendimento total 

anual inferior ao valor tabelado ou a patologias e grupos especiais de doentes (mediante 

inclusão na receita médica da portaria ou despacho correspondente)[23]. No regime geral, 

a percentagem de comparticipação pelo SNS é definida com base no grupo 

farmacoterapêutico[24] do medicamento, encontrando-se estes divididos em 4 escalões de 

comparticipação: escalão A - 90%, escalão B - 69%, escalão C - 37% e escalão D - 

15%[23]. No regimes especial verifica-se um reforço na percentagem de comparticipação 

de cada escalão e para os medicamentos cujo PVP é igual ou inferior ao PVP5 do grupo 

homogéneo correspondente verifica-se 95% de comparticipação para todos os 

escalões[23]. Por vezes estes 95% são suficientes para que o medicamento seja gratuito. 

De destacar que os produtos do Protocolo da Diabetes têm um regime de 
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comparticipação próprio de 100% para as agulhas, seringas, lancetas e insulinas e 85% 

para as tiras-teste[23]. 

Para além do SNS existem outros subsistemas de saúde que comparticipam de 

forma complementar os medicamento aos seus beneficiários. Estes subsistemas resultam 

de acordos estabelecidos entre algumas entidade e a ANF, com vista a beneficiar os seus 

funcionário (ex. Sindicato dos Bancários do Norte, Caixa Geral de Depósitos, EDP-Savida, 

entre muitos outros). Estes utentes devem fazer-se acompanhar do cartão identificativo do 

regime do qual são beneficiários. Nestas casos é tirada uma fotocópia à receita médica 

(juntamente com o referido cartão) e nela é impresso o duplicado da faturação onde 

consta o valor da comparticipação do organismo. 

 

5.8.4. Medicamentos genéricos e Sistema de preços de referência  

Segundo o Estatuto do Medicamento[14], Medicamentos Genéricos (MG) são 

aqueles com a mesma composição quali-quantitativa em substâncias ativas, mesma 

forma farmacêutica e bioequivalência de biodisponibilidade com o medicamento de 

referência, demonstradas em estudos apropriados. Exteriormente são identificados pela 

DCI das substâncias ativas, seguida do nome da AIM, dosagem, forma farmacêutica e 

sigla “MG”. 

O Sistema de Preços de Referência determina qual o valor base sobre o qual o SNS 

aplica a margem de comparticipação, com o objetivo de equilibrar os preços dos 

medicamentos comparticipados e racionalizar os custos em saúde. Este sistema aplica-se 

a medicamentos comparticipados, prescritos no âmbito do SNS, e para os quais existem 

MG comparticipados e comercializados. O Preço de Referência calcula-se pela média dos 

cinco preços (distintos) mais baixos existentes no mercado que integrem cada grupo 

homogéneo. Quando o PVP de um medicamento é inferior ao preço de referência o utente 

adquire-o gratuitamente. Nos restantes casos paga o excedente.  

O utente pode exercer o seu direito de opção na dispensa de medicamentos, 

exceto nos casos em que não exista medicamento genérico ou quando o médico não 

permite a substituição, apresentando a devida justificação. Sempre que os houver, o 

Farmacêutico deve informar o doente acerca da existência de medicamentos genéricos 

comparticipados pelo SNS[11]. Quando o utente opta por genéricos deve-lhe ser 

dispensado o de mais baixo preço no mercado, salvo indicação contrária do doente. O 

exercício ou não do direito de opção do utente é demonstrado através de uma assinatura 

no verso da receita. 

 Durante o meu estágio dispensei por diversas vezes medicamentos genéricos. 

Segundo o meu ponto de vista, a introdução dos MG foi um marco importante para a 

história do SNS. A sua oferta de preços muitíssimo competitivos permitiu poupar muito 
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dinheiro em gastos de saúde, não só para os utentes como para o Estado. Na conjuntura 

económica atual, muitas vezes os genéricos são a única maneira de muitos doentes 

darem continuidade à sua medicação habitual. Julgo, no entanto, que ainda haja um longo 

caminho a percorrer no que diz respeito aos MG e ao esclarecimento da população. 

Durante o meu estágio contactei com posturas muito diferentes face aos MG e pude 

constatar que alguns utentes apresentam grande relutância em alterar os medicamentos 

de referência prescritos, alegando que os MG não são eficazes ou seguros. Na verdade, 

nem sempre é fácil fazer os doentes compreender as grandes discrepâncias de preços 

face aos medicamentos de marca ou qual o motivo da existência de alguns MG com preço 

superior. Mesmo enquanto farmacêutica, o ter visto, durante o meu estágio, alguns 

laboratórios de MG retirarem do mercado voluntariamente ou por imposição do 

INFARMED alguns produtos por alegadas irregularidades no processo de fabrico fez-me 

questionar se efetivamente todos os MG são igualmente confiáveis. Por fim, gostaria de 

destacar que em determinadas alturas senti que os preços demasiado competitivos dos 

MG fizeram com que não raras vezes ao medicamento deixasse de ser dado o crédito 

devido e passassem a encarados meros produtos de mercearia. 

 

5.8.5. Dispensa de MSRM 

De forma a otimizar o atendimento e dispensa de medicamentos e a evitar erros é 

fundamental a criação de um processo sistemático e reprodutível a adotar, que não tem 

que ser necessariamente igual para todos os funcionários. Durante a dispensa de 

medicamentos, de forma gradual e sempre mediante a reciprocidade que fui obtendo por 

parte do utente, apliquei o processo de seguida descrito e baseado nos conhecimentos 

adquiridos em Cuidados Farmacêuticos. 

Quando um atente se apresenta na farmácia acompanhado de uma receita médica, 

a primeira coisa a fazer é validar rapidamente a prescrição, de forma a evitar a posterior 

devolução das receitas e os adjacentes perdas financeiras. Uma receita médica é 

composta por vários elementos que devem estar bem legíveis: número da receita, local de 

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

beneficiário de subsistema, entidade financeira responsável, referência ao regime especial 

de comparticipação de medicamentos (se aplicável), DCI da substância ativa, dosagem, 

forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de embalagens, designação 

comercial do medicamento (se aplicável), a exceção e a alínea correspondente (se e 

consoante aplicável), identificação do despacho que estabelece o regime especial de 

comparticipação de medicamentos (se aplicável), data de prescrição, assinatura do 

prescritor e validade[25]. Para uma rápida validação da receita deve-se confirmar se esta 

se trata de um original, se o número de receita está bem legível, se tem número de utente 
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do doente, se foi assinada pelo médico prescritor e se se encontra dentro da validade. De 

referir que a lei relativa à dimensão das embalagens foi recentemente alterada, sendo 

agora possível dispensar embalagens de dimensão inferior à prescrita apenas em 

situações de rutura de stock ou equivalente; um nº de embalagens que perfaça a 

quantidade prescrita para medicamentos esgotados a nível nacional; e não ser possível 

em circunstância alguma dispensar embalagens de dimensão superior à prescrita[26].  

Na presença de uma receita médica válida devem ser tomados os seguintes passos 

de forma sucessiva: 

i. Avaliar se o adquirente é o doente ou, em caso negativo, qual a sua relação (parente, 

cuidador, etc). Com base nisto é possível estimar que tipo de informação será 

possível recolher posteriormente. 

ii. Avaliar se estamos perante uma dispensa de continuidade ou não, ou seja, se o 

utente já realiza habitualmente a medicação. Em caso afirmativo, deve-se questionar 

o utente sobre a efetividade e seguridade da medicação, ou seja, se a medicação tem 

tido o efeito desejado e se o doente tem sentido alterações inesperadas. Dependendo 

da medicação, a efetividade também pode ser avaliada através de alguns parâmetros 

bioquímicos como a tensão arterial, a glicemia ou os níveis de colesterol. 

iii. Questionar o doente sobre o que o levou ao médico, de forma a perceber se os 

medicamentos prescritos são necessários. Quando tentei saber estas informações 

obtive uma dualidade de reações por parte dos utentes, desde os que descreveram 

abertamente não só os sinais e sintomas, mas também as principais conclusões 

tiradas pelo médico aos que entenderam isto como uma invasão da privacidade e 

algo fora do âmbito da atividade farmacêutica. O aumento da experiência na dispensa 

de medicamentos ajuda a gerir melhor este tipo de situações. 

iv. Avaliar a adequação dos medicamentos prescritos questionando, por exemplo, sobre 

hipotéticas alergias, possibilidade de gravidez (importante na dispensa de 

medicamentos teratogénicos a mulheres em idade fértil) ou co-morbilidades. Neste 

ponto é importante questionar também sobre toda a medicação que o utente se 

encontra a fazer no momento, seja medicação de continuidade ou pontual. Com base 

nesta informação devem ser avaliadas possíveis interações medicamentosas (e com 

alimentos). Para este efeito podem ser usadas bases de dados como as referidas em 

3. Fontes de Informação. O próprio SIFARMA é uma ajuda neste ponto, uma vez que 

face a uma interação relevante o farmacêutico é alertado e só pode prosseguir com a 

dispensa após justificação. Durante o meu estágio esta situação ocorreu apenas uma 

vez: mulher com prescrições de dois médicos diferentes de dois ansiolíticos ambos 

passíveis de prolongar o intervalo QT. Quando questionada, a utente referiu que a 

sua médica de família (uma das prescritoras) estava de férias e a médica substituta (a 
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outra prescritora) lhe tinha prescrito a sua medicação habitual. A utente referiu 

também tomar habitualmente um dos ansiolíticos pela manhã e o outro ao deitar em 

baixas doses. Face a estas informações a medicação foi dispensada e a utente foi 

aconselhada a referir ao médico esta situação e foi também informada sobre quais os 

principais sintomas de uma torsade de points para que possa reconhecer um evento 

destes e dirigir-se prontamente ao hospital. 

v. Avaliar a adequação da posologia descrita. No caso de crianças ou de formas 

farmacêuticas líquidas orais o peso e idade devem ser questionados. 

vi. Avaliar as condições do utente como por exemplo, dificuldade de deglutição, 

capacidade de auto-administração dos medicamentos (injetáveis), compreensão do 

esquema farmacoterapêutico. 

Concomitantemente ao aconselhamento farmacêutico, passam-se os medicamentos 

pelo leitor ótico, insere-se o regime de comparticipação e, após a impressão no verso da 

receita o utente assina uma vez, conforme a prescrição/dispensa.  

 

5.8.6. Aconselhamento Farmacêutico e Automedicação Responsável 

O aconselhamentos farmacêutico e a automedicação responsável destinam-se à 

seleção de MNSRM e adoção de medidas não farmacológicas que permitam resolver ou 

aliviar um transtorno menor (problema de saúde auto-limitado e considerado não grave) 

ou encaminhar para apoio especializado, se necessário. A principal diferença entre o 

aconselhamento farmacêutico e a automedicação responsável prende-se com a postura 

do utente: na primeira o utente solicita ao farmacêutico que lhe selecione um MNSRM; no 

segundo esta responsabilidade é assumida pelo utente, ouvido o farmacêutico. O 

aconselhamento farmacêutico só deve ser prestado ao utente ou cuidador, deve basear-

se em guidelines sempre que possível e deve ser muito cauteloso em grávidas, mulheres 

a amamentar, crianças e idosos. As situações passíveis de automedicação encontram-se 

definidas pelo Despacho 17690/2007, de 23 de julho. 

Para poder agir em conformidade e aconselhar um MNSR de forma consciente é 

necessária a anamnese da situação. Para tal, o utente deve ser questionado acerca da 

sua idade, sintomas, intensidade e tempo de evolução das queixas, quais as medidas 

adotadas até ao momento, se está a tomar alguma medicação, se tem alergias 

conhecidas ou apresenta co-morbilidades.Com base neste histórico são então 

selecionados os produtos que melhor poderão tratar a sintomatologia tendo em conta o 

seu risco-benefício e são fornecidos os mesmos conselhos e informações que na 

dispensa de MSRM. Se a sintomatologia persistir, o utente deve ser encaminhado par um 

serviço de ajuda diferenciado. 
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Durante o meu estágio foi-me por diversas vezes solicitado aconselhamento 

farmacêutico e ajuda na automedicação. Mesmo quando me eram feitos pedidos de 

medicação específica, tentei informar-me sobre qual a situação e transmitir a minha 

opinião. O meu à vontade para intervir em situações destas foi crescente e destaco pela 

positiva o apoio que me foi sendo dado pela restante equipa nestes assuntos. As 

principais solicitações que tive durante o meu estágio prenderam-se com cefaleias, dores 

musculares/reumatismais, dores de dentes, dismenorreia, tosse, afonia, dores de 

garganta, congestão nasal, gripes e constipações, hiperacidez gástrica, diarreia, 

obstipação, hemorroidas, desparasitação intestinais, contraceção de emergência, 

candidíase vaginal, queimaduras, alergias, pequenos abcessos, herpes, prevenção e 

tratamento de picadas, caspa e queda de cabelo, eliminação de piolhos, irritação ocular, 

feridas, úlceras da mucosa oral, micoses interdigitais e onicomicoses, ansiedade, insónia, 

e insuficiência venosa (“pernas cansadas), entre outras. 

 

5.9. Medicamentos Esgotados 

Durante o meu estágio lidei por diversas vezes com vários medicamentos 

indefinidamente esgotados. Enquanto algumas situações poderam ser facilmente 

solucionadas com uma simples troca de laboratório, pela divisão ou multiplicação de 

comprimidos para ajuste de dosagem, noutras não existem alternativas possíveis a não 

ser a prescrição de uma medicação diferente (ex. Eutirox – Levotiroxina sódica, Lovenox - 

Enoxaparina Sódica). De destacar que não obstante os diversos pedidos da FSP, as 

quantidades de vacinas da gripe enviadas foram insuficientes para a procura. Para além 

da centralização nos Centros de Saúde verificada este ano, a falta das vacinas pode ter 

sido devida às elevadas taxas de aquisição por maiores de 65 anos, cuja vacinação nos 

centros de saúde é gratuita. Este tipo de situação é particularmente difícil de gerir dada a 

ansiedade que cria nos utentes e o sentimento de impotência que cria nos farmacêuticos. 

Dada a insistência via telefone com os diversos armazenistas e encomenda direta aos 

laboratórios foi sendo possível repor alguns dos produtos constantemente em falta. 

 

 

5.10. Farmacovigilância 

A notificação de Reações Adversas Medicamentosas é um dever do farmacêutico 

(entre outros profissionais de saúde) na defesa da qualidade e segurança da utilização 

dos medicamentos[14]. Em 2002 foi criado o Sistema Nacional de Farmacovigilância[27] que 

visa a comunicação com a maior celeridade possível das reações adversas e suspeitas de 

reações adversas, graves ou inesperadas, resultantes da utilização de medicamentos. 

Durante o meu estágio não me foi notificada espontaneamente por parte de utentes 
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nenhuma reação ou suspeita de reação adversa medicamentosa. Alguns utentes 

referiram ter tido episódios no passado, no entanto o distanciamento temporal não 

permitiu recolher a maioria dos dados necessários para abrir um processo de notificação 

(medicamento suspeito, lote, via de administração, indicação terapêutica, sinais e 

sintomas associados, duração, gravidade e possíveis interações com outros 

medicamentos). Durante o meu estágio tentei sensibilizar os utentes para a existência e 

necessidade deste serviço e reforcei a disponibilidade do Farmacêutico e da FSP para 

intermediar o processo. 

 

5.11. Outros Serviços de Cuidados Farmacêuticos 

Pela relação de grande proximidade entre farmacêutico-utente, na FSP o 

seguimento farmacoterapêutico é feito oralmente em cada visita à farmácia. Pela minha 

perceção, as limitações de espaço são o principal entrave à implementação do esquema 

de consultas de seguimento farmacoterapêutico estruturadas e regulares. Durante o meu 

estágio não realizei Revisão nem Reconciliação Terapêutica. 

 

5.12. Preparação de Medicamentos Manipulados 

Medicamento Manipulado (MM) é qualquer fórmula magistral (preparada como 

indicado em prescrição médica) ou preparado oficinal (preparada segundo as formulações 

existentes em farmacopeias, formulários ou compêndios) dispensado sob a 

responsabilidade de um farmacêutico. Os MM são prescritos sempre que os 

medicamentos disponíveis não se adaptem ao perfil fisiopatológico do doente ou confiram 

vantagem face aos medicamentos disponíveis comercialmente. 

Embora possam ser muito diferentes entre si pela diversidade de formas 

farmacêuticas e aplicações, os medicamentos manipulados encontram-se altamente 

legislados, estando disponíveis regras de prescrição e manipulação[28], listas de matérias 

primas que podem ser usadas na preparação e de substâncias não permitidas[29], lista de 

equipamento mínimo de existência obrigatória[30], assim como um sistema de boas 

práticas a observar na preparação[31]. O cálculo do preço final encontra-se também 

legislado[32] e é calculado atendendo ao valor das matérias primas (valor de aquisição sem 

IVA multiplicado por um factor relativo à unidade usada), material de embalagem e 

rotulagem e honorários da manipulação (atualmente 4,87), com recurso à formula: 

 

Preço = (valor dos honorários de preparação + valor das matérias primas + 

valor dos materiais de embalagem) x 1,3 + IVA 

 

Os medicamentos manipulados podem ser comparticipados em 30% do seu valor 

pelo SNS, desde que constem na lista dos MM aprovados pelo Despacho nº 
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18694/2010[33] ou se verifiquem as seguintes condições: i) inexistência no mercado de 

especialidade farmacêutica com a substância ativa pretendida na forma farmacêutica 

pretendida; ii) Existência de lacuna terapêutica a nível dos medicamentos preparados 

industrialmente. iii) Necessidade de adaptação de dosagens ou formas farmacêuticas às 

carências terapêuticas de populações específicas (ex. pediatria, geriatria)[33]. As receitas 

médicas para os MM seguem os mesmos requisitos para a sua validação, devendo 

apresentar a(s) substância(s) ativa, respetiva concentração e excipiente(s). Apresentam 

ainda algumas especificidades: têm que ser prescritos em receita isolada, sem que haja 

referência a marcas de medicamentos e onde conste forçosamente a palavra 

“manipulado” ou “fsa”[33]. 

 

5.12.1. O laboratório da FSP 

O laboratório de manipulados da FSP é uma referência não só na zona Norte e 

Centro, mas a nível nacional, enviando manipulados até ao Algarve. Com dois 

farmacêuticos em regime de dedicação quase exclusiva ao laboratório, são produzidos 

mais de 300 manipulados por mês. Atualmente o laboratório tem capacidade para 

produzir diversas formas farmacêuticas, tais como soluções, suspensões, xaropes, 

pomadas, cremes, pastas, misturas de pós, cápsulas, supositórios, óvulos vaginais, entre 

outros. Não são produzidos manipulados estéreis como preparações injetáveis ou 

oftálmicas. Até ao momento não foram desenvolvidos produtos no laboratório da FSP, 

mas este já colaborou com o LEF no teste de algumas fórmulas. 

O laboratório da FSP dispõe de uma base de dados (BD) para uso interno, criada 

inteiramente pelo Dr Pedro Coelho e perfeitamente otimizada para as atividades regulares 

do laboratório. A BD é usada para gestão e registo dos manipulados produzidos, matérias 

primas e clientes. Para além do cálculo automático do preço, do volume aparente de 

misturas de pós (Anexo 7) e da uniformidade de massa de cápsulas (Anexo 8), a BD 

permite um sem número de opções de pesquisa entre os seus registos, assumindo-se 

como uma ferramenta indispensável ao bom funcionamento do laboratório.  

O laboratório da FSP é abastecido por quatro fornecedores principais: Fagron, 

Accofarma, VWR e Guinama. Todas as matérias primas (MP) e material de embalagem 

são registados na BD que permite o controlo dos stocks (não só em termos unitários, mas 

também em massa ou volume) e da sua localização no laboratório. Algumas matérias 

primas para posterior uso são produzidas no próprio laboratório tais como pomada 

hidrófila, base para xaropes, veículo para preparação de soluções e suspensões. Algumas 

MP são encomendadas para manipulados específicos e têm por isso pouca rotatividade. 

Para evitar perdas desnecessárias e prejuízo financeiro é necessária uma gestão cuidada 

das encomendas aos fornecedores. 
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As encomendas de manipulados são recebidas por telefone, fax, e-mail ou 

presencialmente na farmácia. Após a receção da receita médica, a qualidade e segurança 

das fórmulas magistrais é validada. As fórmulas oficinais são consultadas nas fontes de 

informação disponíveis na Farmácia (ver capítulo 3). Em caso de dúvida são contactados 

o médico prescritor e/ou o LEF. Os manipulados são feitos normalmente por ordem de 

chegada, dando-se no entanto prioridade a suspensões e soluções orais ou outros usados 

em tratamentos agudos e nos quais seja necessário um início da terapêutica o quanto 

antes. Em condições normais o tempo de espera máximo após encomenda é de 2-3 dias, 

exceto quando há quebra de stock de matérias-primas. 

A preparação dos medicamentos manipulados é regida pelas Boas Práticas de 

Fabrico[34], estando disponíveis todos os materiais e dispositivos de segurança individual. 

O controlo de qualidade (Anexo 9) e acondicionamento é feito tal como preconizado na 

monografia de cada manipulado. No caso de formas magistrais o acondicionamento é 

feito de acordo com as características das substâncias ativas e da preparação. O prazo 

de utilização é determinado de acordo com as matérias primas utilizadas e com a forma 

farmacêutica obtida. No final o manipulado é registado na base de dados, o preço é 

calculado automaticamente (Anexo 10) de acordo com a legislação em vigor[32], é criada 

uma ficha de preparação (Anexo 11) e impresso um rótulo (anexo 12). 

Durante o meu estágio na FSP preparei aproximadamente 220 medicamentos 

manipulados (Anexo 13) correspondendo a diversas formas farmacêuticas: cremes, 

pomadas, geles, soluções (orais e cutâneas), suspensões orais, xaropes, misturas de pós, 

cápsulas e champôs. O registo dos medicamentos produzidos foi sempre feito por um dos 

farmacêuticos que trabalham no laboratório, permitindo uma dupla-verificação do 

processo. Considero que dificilmente poderia ter tido uma melhor experiência no que 

concerne a preparação de manipulados não só por ter tido a oportunidade de 

efetivamente preparar um grande número de produtos e de produtos diferentes, mas 

principalmente pelo contacto com dois farmacêuticos tão experientes nesta matéria. 

 

 

5.13. Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos  

Na FSP é feita a determinação de alguns parâmetros bioquímicos, nomeadamente 

tensão arterial (gratuito), colesterol total, glicemia e triglicerídeos. Este serviço é 

procurado com muita frequência quer para monitorização do estado de saúde, quer para 

avaliação da farmacoterapia. A realização destes parâmetros foi uma constante durante 

todo o estágio e aumentou o meu à vontade na gestão das expectativas dos utentes face 

aos resultados. Para além da realização do teste em si tentei sensibilizar a população 

para as medidas não-farmacológicas a adotar para o controlo da hipertensão, 
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hipertrigliceridemia e diabetes, forneci informação sobre como identificar e proceder face a 

situações de híper e hipotensão. Por duas vezes encaminhei utentes ao hospital por 

apresentarem valores de glicemia na ordem dos 340mg/dL, em medições seguidas e com 

amostras de sangue diferentes, embora sem outra sintomatologia compatível com um 

quadro de cetoacidose diabética. Durante o meu estágio tive também a oportunidade de 

realizar alguns testes de gravidez, todos eles com resultado negativo. Todos os aparelhos 

utilizados estavam em bom estado de conservação e utilização e eram regularmente 

calibrados. 

 

5.14. Encerramento da Farmácia 

Após a hora de fecho da farmácia é necessário proceder ao encerramento do dia de 

trabalho. Para tal é retirado o dinheiro em caixa no Cashlogy® (caixeiro automático que 

recebe o dinheiro das vendas, executa o troco e armazena) e decretado o fecho de dia 

nos terminais multibanco e no Sifarma 2000® e são impressos o Talão Recapitulativo 

Diário (resumo dos movimentos descriminado por taxa de IVA, a dinheiro e a crédito, 

Anexo14) e o Detalhe do Diário de Gestão (resumo dos movimentos por tipo de dispensa, 

por empregado, entre outros, Anexo 15). Estes documentos servem para posterior 

comparação com os valores em caixa obtidos, como forma de controlo interno. Todos os 

dias é feito um backup de todos os dados colecionados durante o dia de trabalho. 

 

 

6. FINAL DO MÊS 

O final de cada mês corresponde à altura de maior volume de trabalho de uma 

farmácia, uma vez que às necessidades normais desta são adicionadas uma série de 

procedimentos próprios desta altura. 

 

6.1. Processamento de receituário e faturação 

Quando uma receita é faturada durante uma venda é-lhe atribuído serialmente um 

número de receita, um número de lote, um tipo e um organismo. Após as receitas serem 

faturadas, são duplamente conferidas por farmacêuticos que confirmam todos os pontos 

suscetíveis de invalidar a receita (Ver 5.8.5. Dispensa de MSRM) e validam a dispensa 

dos medicamentos. Quando são encontrados erros na dispensa ou receitas médicas não 

válidas atua-se em conformidade, por exemplo, solicitando novas receitas aos utentes ou 

alterando a faturação (caso de exceções que não foram informaticamente assinaladas). 

Depois de datadas, carimbadas e assinadas pelos dois Farmacêuticos, as receitas são 

agrupadas em lotes, sendo que cada lote é composto por 30 receitas organizadas 

sequencialmente por ordem numérica e crescente. Quando um lote está completo é dado  
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por encerrado no sistema informático e é impresso o Verbete de Identificação do Lote 

(Anexo 16), um documento resumo com os valores de PVP, comparticipação e diferença 

paga pelo utente para cada receita do lote. 

Após o último dia de cada mês são encerrados todos os lotes (mesmo os 

incompletos), emitidos os respetivos Verbetes de Identificação, a relação resumo dos 

lotes (resumo com os valores de PVP, comparticipação e diferença paga pelo utente para 

cada lote de determinado plano de comparticipação, Anexo 17), as faturas dos 

organismos (resumo com os valores de PVP, comparticipação e diferença paga pelo 

utente para cada plano de comparticipação do SNS, Anexo 18) e ainda notas de crédito e 

débito relativas a receituário devolvido (Anexo 19). Até ao dia 10 e após a conclusão do 

fecho e procedimentos necessários, as receitas do SNS (acompanhadas pelos referidos 

documentos) são recolhidas pelos CTT e enviadas para o Centro de Conferência de 

Faturas do SNS (CCF). As receitas dos restantes subsistemas de comparticipação são 

igualmente enviadas para o Serviço de Faturação de Entidades da ANF, juntamente com 

uma carta dirigida ao Presidente da Direção da ANF que inclui cópia das faturas e das 

notas de crédito e o Mapa Comprovativo da Entrega/Envio do Receituário (anexo 20), 

documento resumo do valor das receitas de todos os planos de comparticipação. 

Após serem conferidas no CCF e até ao dia 25 de cada mês, algumas receitas 

médicas nas quais foram encontradas irregularidades são devolvidas à farmácia, 

juntamente com um documento justificativo. Na FSP as receitas devolvidas são 

analisadas pela Farmacêutica Adjunta Substituta que procede de três formas possíveis: i) 

retifica a faturação da receita (ex. faturação ao organismo errado, exceção não 

assinalada) que é depois incluída na faturação do mês em curso; ii) solicita ao utente nova 

receita (ex. receita fora da validade) e procede à substituição por recolha; iii) elimina o 

produto que originou a devolução, sendo o valor da comparticipação suportado pela 

farmácia. 

 Durante o meu estágio tive a oportunidade de conferir receitas por diversas vezes 

e de acompanhar o processo de preparação e envio do receituário para as devidas 

entidades. Considero que o processo de conferir receitas foi fundamental para aumentar a 

minha destreza durante a dispensa dos medicamentos, uma vez que ajuda a identificar os 

pontos chave a ter em atenção para evitar erros de faturação. Destaco que as pequenas 

inconformidades que fui encontrando durante a correção de receituário nunca 

comprometeram a saúde e bem estar do utente, sendo um bom indicador da qualidade 

dos serviços prestados na FSP. 
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6.2. Pagamento a fornecedores 

No final de cada mês, cada armazenista envia um resumo de todas as faturas desse 

mês. Os valores são individualmente conferidos e o pagamento é executado como 

acordado com cada armazenista. 

 

6.3. Controlo de entrada e saída de psicotrópicos 

Até ao dia 8 de cada mês deve ser enviado para o INFARMED a Lista de Saídas de 

Estupefacientes e Psicotrópicos (documento resumo dos dados recolhidos durante a 

dispensa, Anexo 21) referente ao mês anterior. A digitalização das receitas médicas 

contendo psicotrópicos e estupefacientes é obrigatória, deve ocorrer no ato da dispensa e 

é mantida durante três anos. Trimestralmente e até ao dia 15 do mês seguinte ao 

trimestre a farmácia tem de enviar ao Infarmed uma lista com o registo de entradas de 

psicotrópicos. 

 

 

7. DISPENSAÇÃO SEMANAL DE MEDICAMENTOS  

Na FSP, sempre que requerido, é acondicionada gratuitamente em caixas próprias 

para o efeito a medicação semanal de alguns doentes idosos, polimedicados e com 

maiores dificuldades no reconhecimento dos diferentes medicamentos.  

 

 

8.  RECOLHA DE RADIOGRAFIAS  

 Entre 10 de setembro e 8 de outubro a FSP participou ativamente na 18º 

Campanha de Recolha de Radiografias da AMI. Esta campanha visa a recolha de 

radiografias com mais de 5 anos e sem valor de diagnóstico para posterior reciclagem.  

 

 

9. PROGRAMA VALORMED  

 A FSP participa ativamente no Programa VALORMED, promovendo junto dos seus 

utentes a entrega na farmácia de medicamentos que já não usem e/ou estejam fora do 

prazo de validade para proceder à sua eliminação por incineração, uma forma menos 

danosa para o ambiente. A medicação a eliminar é entregue aos funcionários que a 

colocam posteriormente em contentor próprio, localizado num corredor anexo à farmácia. 

Quando este contentor está cheio é fechado, selado e pesado e recolhido pelos 

armazenistas. Os utentes da FSP estão muito sensibilizados para o VALORMED. 
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10. FORMAÇÕES 

As formações revestem-se de caracter fundamental para a constante atualização do 

farmacêutico. Do meu ponto de vista de estagiária, foram também importantes para 

aumentar o meu conhecimento sobre alguns produtos com os quais não estava tão 

familiarizada. Foi-me possível assistir a uma formação sobre Contraceção Oral promovida 

pela Gedeon Richter, formações de apresentação de produtos da Eucerin, Omega 

Pharma e a um Curso (5h) da Filorga. 

 

 

11. CONCLUSÃO 

A minha passagem pela FSP foi um importante marco para a minha futura vida 

profissional e pessoal uma vez que me permitiu, pela primeira vez, um profundo contacto 

com o “ser Farmacêutico”: colocar os amplos conhecimentos aprendidos durante quatro 

anos e meio ao serviço da comunidade, manter-se constantemente atualizado, ser um 

cuidador da saúde individual e da saúde pública, ser de confiança e muitas vezes um 

primeiro recurso, lidar com um grupo com características especiais, os doentes, 

compreender e respeitar as suas necessidades e zelar pela defesa dos seus interesses.  

Ser farmacêutico hoje é também ser confrontado com novos desafios, o maior deles 

a correta gestão da farmácia comunitária, um negócio com características muito 

peculiares que o tornam difícil de gerir. Na verdade, o paradigma farmacêutico-cuidador 

de saúde tem lentamente vindo a ser alterado para farmacêutico-gestor em saúde, que 

tem como objetivo máximo garantir a manutenção da qualidade dos serviços prestados de 

forma rentável para a empresa. Para poder dar resposta face a estas alterações, o 

Farmacêutico necessita cada vez mais de se dotar de conhecimentos mais especializados 

na área da gestão. Tão fundamental quanto isso é manter-se sempre atento às 

tendências de mercado, procurando nichos menos explorados e criando aí as suas 

oportunidades, tal como aconteceu com o laboratório de manipulados da FSP. 

A experiência do estágio curricular foi essencialmente de aprendizagem e embora 

muito haja ainda por consolidar (o que só acontece por vezes com anos de prática) sinto-

me hoje muito mais pronta para abraçar o mundo Farmacêutico. Sei que desenvolvi 

muitas competências ao nível do contacto com a população, do trabalho em equipa, da 

gestão e administração da farmácia e de todas as vertentes do farmacêutico com as quais 

contactei. Mais do que isso, sinto que tenho hoje uma maior sensibilidade e respeito para 

com realidades diferentes da minha. A vontade agora é a de fazer mais e melhor em prol 

desta profissão. 
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13. ANEXOS 

 

Anexo1 – O espaço funcional da FSP. A sala de atendimento (superior), o 

armazém (meio. À esquerda é visível o Kardex®), o laboratório de manipulados (inferior 

esquerda) e a sala de receção e envio de encomendas (inferior direita). 
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Anexo 2 – Exemplo de fatura que acompanha as encomendas a armazenistas. 

 

 



Relatório de Estágio Curricular em Farmácia Comunitária 

36 
 

 

Anexo 3 – Formulário de registo de reclamações em Encomendas 

 

 

 

 

 

Anexo 4 – Exemplo de nota de devolução a armazenista 
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Anexo 5 – Exemplo de nota de requisição de Medicamentos Psicotrópicos 
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Anexo 6 – Exemplo de nota de requisição de Benzodiazepinas 
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Anexo 7 – Cálculo automático do volume aparente de misturas de pós 

 

 

Anexo 8 – Calculo automático da uniformidade de massa de cápsulas 
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Anexo 9 – Exemplo de registo do controlo de qualidade 

 

 

Anexo 10 – Exemplo de cálculo automático do preço 
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Anexo 11 – Exemplo de ficha de preparação 
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Anexo 12 – Exemplo de dois manipulados acondicionados e rótulos 
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Anexo 13 – Lista de manipulados preparados durante o meu estágio 

 

Forma 

Farmacêutica 
Manipulado Observações 

Cápsulas 

Ácido Nicotínico 350 mg  

Bicarbonato de Sódio 500mg e 1000mg 

Brometo de Potássio 250 mg e 300mg 

Cápsulas para Emagrecimento Diferentes fórmulas 

Dapsona 25 mg  

Minoxidil 2,5mg e 5mg 

Sulfato de Zinco 220 mg  

Champô Champô de Alcatrão Mineral 10 mg/g “Polytar Champô” 

Creme 

Creme de Clotrimazol, Betametasona e Gentamicina “Quadriderme Creme” 

Creme de Hidroquinona 2%, 4%, 5% 

Tretinoína em creme O/A 0,05% e 0,1% 

Tretinoína 0,1 % em Xémose creme  

Ictiol em Elocom creme  

Gel 
Gel de Cloridrato de Lidocaína 2 %  

Gel de Hidroquinona 5% e Neostrata  

Mistura de Pós Pó composto Diferentes fórmulas 

Pomada 

Enxofre a 8 % em vaselina  

Pomada de Clotrimazol, Betametasona e Gentamicina “Quadriderme Pomada” 

Pomada de Lidocaína 5 %  

Pomada de Permetrina 5 %  

Pomada Hidrófila FGP B.14  

Vaselina Salicilada FGP A.I.1 
Diferentes 

concentrações 

Solução 

Ácido Acético (FGP A.II.2) 2%, 4% 

Sol. Alcoólica de Ácido Bórico à Saturação FGP A.II.1  

Sol. Aquosa de Essência de Banana 10 % FGP B.17  

Solução Alcoólica de Iodo 2 % (m/V) FGP A.I.10  

Solução de Shohl (FGP A.IX.1)  

Hipossulfito de Sódio 25%, 35% 

Minoxidil 5 % (FGP A.I.48)  

Minoxidil 5 % e Finasterida 0,05 %  
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Solução 

Solução Oral de Captopril FGP A.VII.7 3 mg/mL, 4mg/mL 

Solução Oral de Clindamicina 32 mg/ml  

Solução Oral de Furosemida a 2 mg/ml (0,2%) FGP 

A.VII.25 
 

Solução Oral de Omeprazol FGP A.VIII.14 2 mg/mL, 3mg/mL 

Solução Oral de Propranolol HCl FGP A.VII.3 
4 mg/mL, 5mg/mL, 

8mg/mL 

Solução Oral de Ranitidina 0,5% (5 mg/mL) FGP 

A.VIII.4 
 

Cloreto de Alumínio Hexahidratado 20 % FGP A.I.31  

Suspensões 

Suspensão Oral de Ácido Acetilsalicílico 10 mg/mL  

Suspensão Oral de Cloridrato de Amiodarona 5 mg/mL 

FGP A.VII.9 
 

Suspensão Oral de Dexametasona 5 mg/mL FGP 

A.V.6 
 

Suspensão Oral de Espironolactona 3 mg/mL FGP 

A.VII.1 
 

Suspensão Oral de Indometacina 19 mg/mL A.XI.4  

Suspensão Oral de Nitrofurantoína 0,5 % FGP A.III.4  

Suspensão Oral de Selénio 0,2 mg/mL  

Suspensão Oral de Trimetoprim 1 % FGP A.III.2  

Leite de Magnésio FSP 
“Leite Phillips” Vários 

Sabores 

Xarope 

Benzoato de Sódio 20 % (m/V) FGP A.XIII.12  

Cloreto de Potássio 1 mEq K / mL  

Xarope Comum FGP B.7  

Outros 

Colutório Alcalino  

Emulsão de Álcool, Xilol e Éter  

Espuma cutânea de Minoxidil a 5 %  
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Anexo 14 – Exemplo de Talão Recapitulativo Diário 

 

 



Relatório de Estágio Curricular em Farmácia Comunitária 

46 
 

 

Anexo 15 – Exemplo de Diário de Gestão 
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Anexo 16 – Exemplo de verbete de identificação de lote

 

 

Anexo 17 – Exemplo de Relação-Resumo dos Lotes 
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Anexo 18 – Exemplo da fatura-resumo dos organismos 
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Anexo 19 – Exemplo de nota de crédito de devolução de receituário 

 

 

 



Relatório de Estágio Curricular em Farmácia Comunitária 

50 
 

 

Anexo 20 – Exemplo Mapa Comprovativo da Entrega/Envio do Receituário 

 

 

 

 

 

Anexo 21 – Exemplo de Lista de Saída de Estupefacientes e Psicotrópicos 

  

 


