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1. INTRODUÇÃO  

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, na Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto, é concluído após 5 anos de curso, sendo apenas no último semestre do 

Mestrado que se realiza a unidade curricular de Estágio, na qual os estudantes são integrados no 

dia-a-dia de um Farmacêutico, sendo-lhes dada a oportunidade de conhecer, desenvolver e 

vivenciar diferentes realidades deste profissional de saúde, colocando em prática conhecimentos 

e aptidões adquiridos durante o percurso académico.  

A Farmácia Comunitária, dada a sua acessibilidade à população, é uma das portas de 

entrada no Sistema Nacional de Saúde, constituindo uma vertente da profissão farmacêutica 

bastante atrativa e gratificante. Assim, no contexto deste relatório, destaca-se o Farmacêutico 

Comunitário, cujo exercício tem-se revestido de um maior dinamismo perante uma sociedade 

cada vez mais informada e exigente no que concerne à sua saúde. Este profissional está apto a 

prestar todos os esclarecimentos e aconselhamento personalizados sobre o uso racional dos 

fármacos e a monitorização dos utentes, desde as interações medicamentosas, contraindicações 

e reações adversas à seleção do medicamento mais adequado. Portanto, o Farmacêutico 

Comunitário assume um papel fundamental num dos passos do ciclo do medicamento: a 

dispensa, um ato de extrema responsabilidade, uma vez que há um contacto privilegiado com 

uma grande diversidade de utentes, exigindo destreza para comunicar com diferentes tipos de 

personalidades e níveis socioculturais. Adicionalmente, o Farmacêutico Comunitário presta 

serviços de âmbito muito diversificado e de diferentes graus de complexidade, de acordo com as 

necessidades dos doentes e da população que serve, fundamentalmente assentes em quatro 

eixos: promoção da saúde e prevenção da doença; identificação precoce de suspeitos; vigilância 

de doentes sob terapêutica; e cuidados continuados [1].  

Como aluna da unidade curricular de Estágio, tive a oportunidade de realizar um estágio na 

Farmácia Confiança, em Paredes (FC), o qual teve como principal objetivo assegurar que os 

estagiários, ao transitarem para a vida profissional, estejam aptos à prática do exercício 

farmacêutico comunitário, garantindo uma formação adequada nas suas vertentes técnica, ética e 

deontológica. Com o estágio curricular pretendeu-se ainda promover o contacto com as 

instituições relacionadas com a classe farmacêutica, outros profissionais de saúde e os utentes, 

interiorizando normas e procedimentos de modo a desempenhar autonomamente o papel de 

Farmacêutico Comunitário. Finalmente, este relatório de estágio destina-se a descrever a minha 

experiência única e enriquecedora, tanto a nível pessoal como profissional, enquanto estagiária 

numa Farmácia Comunitária, durante um período de três meses (469 horas). 

 

“O exercício da atividade farmacêutica tem como objetivo essencial a pessoa do doente.” 

                                                  Artigo 72.º do Decreto-Lei n.º 288/2001, de 10 de novembro 
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2. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL DA FARMÁCIA 

CONFIANÇA, PAREDES 

 

2.1.  LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL 

A Farmácia Confiança, em Paredes (Figura 1), 

constitui uma das farmácias mais antigas do 

concelho. Apesar de as primeiras instalações estarem 

situadas no Largo Nuno Álvares n.º 23, na freguesia 

Castelões de Cepeda, pertencente ao concelho de 

Paredes, distrito do Porto, foram inauguradas, em 

outubro de 2008, as novas instalações da farmácia, 

na Rua de Timor n.º 69, 4580-015 Castelões de 

Cepeda – Paredes, sob a propriedade e direção 

técnica da Dra. Raquel Maria Correia Barros da Silva 

Tavares. A proposta da transferência de instalações 

foi analisada e deferida pelo conselho de administração da Autoridade Nacional do Medicamento 

e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED, I.P.), no Aviso n.º 6964/2005, publicado no Diário da 

República – 2.ª série, n.º142, de 26 de julho de 2005 [2], com emissão do alvará, averbando a nova 

localização da farmácia e licenciando a sua abertura ao público 
[4]. Esta transferência de 

instalações foi efetuada de acordo com a regulamentação do regime jurídico das farmácias de 

oficina [Decreto-Lei (DL) n.º 307/2007, de 31 de agosto [3]], estabelecida na Portaria n.º 

1430/2007, de 2 de novembro1 [4], a qual revogou a Portaria n.º 936-A/99, de 22 de outubro [5]. 

Assim, a transferência de instalações da FC permitiu aumentar o seu espaço funcional, proporcionando 

a sua modernização e uma organização mais eficaz dos serviços existentes, de modo a melhorar 

a qualidade da assistência farmacêutica na promoção da saúde e do bem-estar dos utentes. Além 

disso, é importante ter em consideração que a FC localiza-se numa freguesia marcadamente urbana 

e residencial onde em 2001 já habitavam 7299 pessoas 
[7, 8]. Portanto, é uma farmácia que assegura 

a assistência farmacêutica a uma extensa cobertura populacional, salvaguardando a acessibilidade 

dos cidadãos aos medicamentos e aos serviços farmacêuticos [3]. De facto, a FC possui um vasto 

grupo de utentes fidelizados de várias regiões do concelho de Paredes e arredores.  

 

2.2.  ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL 

A FC está inserida num edifício exclusivo para os serviços prestados, sendo facilmente 

reconhecida e identificada pela inscrição “Farmácia Confiança” na fachada do edifício. Além disso, 

                                                             
1 A Portaria n.º 1430/2007, de 2 de novembro, foi recentemente revogada pela Portaria n.º 352/2012, de 30 de outubro de 2012 

[6]
. 

Figura 1. Farmácia Confiança, Paredes. 
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pelo tipo de instituição que respeita, a FC é identificada 

pelo símbolo “cruz verde”, bem visível e iluminado durante 

a noite quando a farmácia está de serviço (Figura 2), e 

ainda pelo símbolo das “Farmácias Portuguesas” (Figura 

3), inserido perpendicularmente à fachada, o qual identifica 

as farmácias que subscreveram o Protocolo de Adesão ao 

Programa das Farmácias Portuguesas [9].  

Exteriormente, a FC possui uma fachada ampla, 

moderna e muito atrativa, sempre limpa e em boas 

condições de conservação, onde são elaboradas, 

sazonalmente, montras profissionais que expõem 

informação sobre alguns produtos de venda livre [10]. Para 

garantir a acessibilidade aos potenciais utentes, incluindo 

crianças, idosos e cidadãos portadores de deficiência [3], o 

edifício possui rampas de acesso e 2 elevadores, caso seja 

necessário que os utentes se desloquem entre pisos. 

Adicionalmente, possui um parque de estacionamento 

privado exterior para os utentes e um lugar exclusivo para 

ambulâncias, além de se situar num local central, de fácil 

acesso a transportes públicos.  

O acesso ao interior da farmácia é realizado através de uma porta principal de vidro que dá 

acesso a uma antecâmera, a qual permite a entrada na área de atendimento ao público, através 

de uma porta envidraçada automática. Em conformidade com as normas em vigor [3, 10], encontra-

se divulgada, na porta principal de acesso e facilmente visível, a informação relativa à designação 

da farmácia e respetiva morada, ao nome da Diretora Técnica (DT), ao horário de funcionamento 

e às farmácias do município em regime de serviço permanente. Além disso, há uma campainha 

para o atendimento noturno, encontrando-se instalado, na antecâmera, o postigo de atendimento 

(Figura 4), de fácil utilização, o qual permite desempenhar o serviço noturno com toda a 

comodidade e profissionalismo para com os utentes, salvaguardando a segurança dos 

profissionais de saúde [10]. Adicionalmente, nessa antecâmera, os utentes são informados de 

algumas promoções anunciadas e têm acesso a algumas revistas de interesse na área da saúde. 

No interior da FC, o ambiente é calmo, acolhedor e bastante profissional, apresentando-se 

adequadamente iluminado e ventilado, o que permite uma comunicação ótima com os utentes 
[10]. 

De forma estratégica, a FC distribui-se em 3 pisos, sendo que o piso -1 funciona como um parque 

de estacionamento interior para utentes, funcionários e fornecedores, enquanto que os outros 

pisos estão organizados em áreas funcionais distintas. A FC dispõe das divisões mínimas 

Figura 2. Símbolo “cruz verde” da FC. 

Figura 3. Símbolo das “Farmácias 

Portuguesas”. 
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obrigatórias que garantem a segurança, conservação e preparação dos medicamentos, bem como 

a acessibilidade, comodidade e privacidade dos utentes e do respetivo pessoal [3]: Área de 

Atendimento ao Público; Gabinete da Direção Técnica; Laboratório e 

Zona de Verificação; Área de Armazenamento; Instalações Sanitárias 

e Zona de Recolhimento/Área de Colaboradores [11]. Cada uma destas 

divisões, bem como todo o espaço funcional da farmácia, respeitam 

as áreas mínimas que constavam na legislação em vigor, aquando do 

pedido de transferência de instalações – o Despacho n.º18/90, de 27 

de dezembro [11], posteriormente alterado pela Deliberação n.º 

2473/2007, de 28 de novembro [12]. Apesar do referido, a FC dispõe 

ainda das seguintes divisões facultativas: Zona de Apoio ao 

Atendimento; Zona de Receção, Conferência e Processamento de 

Encomendas; Gabinete de Apoio Personalizado (GAP); Gabinete de 

Contabilidade e de Processamento do Receituário; Sala de 

Formações; e Gabinete de Aconselhamento Nutricional. Todas estas 

divisões obrigatórias e facultativas previstas [12] são, detalhadamente, 

descritas no Anexo I [3, 10, 12-17].  

Para finalizar, é importante referir que toda a organização do 

espaço funcional, exterior e interior, da FC está em conformidade com o legislado no DL n.º 

307/2007, de 31 de agosto, para o funcionamento de uma farmácia de oficina [3], bem como com o 

estabelecido no manual de “Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária” (BPF) [10].  

 

2.3.  HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

De segunda-feira a sábado, a FC encontra-se aberta ao público das 8:30h às 23:00h, 

estando aberta aos domingos e feriados entre as 9:00h e as 23:00h, sem interrupção para almoço 

ou jantar. De acordo com o DL n.º53/2007, de 8 de março, o qual regula o horário de funcionamento 

das farmácias de oficina, tendo sido alterado pelo DL n.º172/2012, de 1 de agosto 
[18], as farmácias 

estão sujeitas a um limite mínimo de funcionamento e a um horário padrão, o qual é definido pela 

Portaria n.º 31-A/2011, de 11 de janeiro [19]. Assim, em conformidade com esta Portaria, o período 

de funcionamento semanal das farmácias de oficina tem o limite mínimo de 50 horas, constatando-

se que o funcionamento da FC ultrapassa largamente este período 
[19]. O horário de funcionamento, 

diário e semanal, é comunicado pelo proprietário da farmácia ao INFARMED, I.P., até ao dia 15 de 

março de cada ano, para o 2.º semestre do ano civil, e até ao dia 15 de setembro de cada ano, 

para o 1.º semestre do ano civil. Por sua vez, o INFARMED, I.P. disponibiliza essa informação, 

através de meios eletrónicos, à CM e à Administração Regional de Saúde (ARS), territorialmente 

competentes, e ainda às associações representativas das farmácias [18]. O comunicado é ainda 

Figura 4. Postigo de 

atendimento noturno. 
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acompanhado com um mapa de horário de trabalho do pessoal e a respetiva habilitação profissional, 

uma vez que na FC a organização do tempo de trabalho do pessoal está sujeita a turnos [18].  

A divulgação do calendário de turnos de serviço permanente, aprovado para o ano seguinte, 

é efetuada pela ARS, territorialmente competente, ao INFARMED, I.P., à CM, às associações 

representativas das farmácias e às farmácias do município [19]. Os turnos de serviço permanente 

ocorrem de acordo com a escala de serviço entre as quinze farmácias do município de Paredes, 

mas dado que existem quatro farmácias na freguesia de Castelões de Cepeda [20], a FC está em 

regime de serviço permanente de quatro em quatro semanas. Nos dias de serviço permanente, a 

farmácia mantém-se em funcionamento, ininterruptamente [18,19], com a porta aberta desde a hora 

de abertura até às 23:00h e, a partir dessa hora, o serviço é efetuado através do postigo de 

atendimento noturno, até à hora da abertura do dia seguinte [19, 21].  

Um último aspeto a referir relaciona-se com a divulgação, no dia 12 de setembro do 

presente ano, da Portaria n.º277/2012, a qual revoga a Portaria n.º 31-A/2011, de 11 de janeiro, e 

estabelece que o período de funcionamento semanal das farmácias de oficina passa a ter o limite 

mínimo de 44 horas [21]. 

  

2.4. RECURSOS HUMANOS E RESPONSABILIDADES 

A FC apresenta uma equipa profissional competente, muito organizada e unida, cujas 

responsabilidades estão claramente definidas [10], sendo articuladas entre os vários colaboradores. 

A qualificação, o profissionalismo e a ética com que desempenham as suas funções asseguram o 

bom funcionamento da farmácia e contribuem para a satisfação e fidelização dos utentes. Esta 

equipa profissional da FC, sob direção e responsabilidade da Dra. Raquel Tavares, é formada por 

15 elementos, incluindo uma Nutricionista - a Dra. Maria Manuel Tavares: 

 Farmacêutica Adjunta: Dra. Ângela Ramos; 

 Farmacêuticas: Dra. Joana Fernandes e Dra. Paula Tavares; 

 Técnicos de Farmácia: Sr. António Mota, Sr. Carlos Carvalho, D. Maria do Carmo Ferreira, 

D. Júlia Barbosa, D. Maria Joaquina Sousa, D. Eugénia Barbosa, Sr. João Rocha e Sr. Ricardo Pinto; 

 Responsável Financeiro e Administrativo: Dr. Gilberto Pimenta;  

 Responsável pelas encomendas, armazém e robot: Sr. Miguel Carvalho; 

 Auxiliar de limpeza: D. Maria José Maia. 

Todos os colaboradores da FC estão devidamente identificados com um cartão onde consta 

o respetivo nome e título profissional [10]. Apesar das suas funções estarem distintamente 

distribuídas, procura-se a partilha, ainda que secundária, de algumas responsabilidades para o 

bom funcionamento da farmácia, na ausência dos colaboradores principais.  

Neste contexto, é importante referir que cabe à Dra. Raquel Tavares, a proprietária e DT da 

FC, atuar de forma independente, técnica e deontologicamente, no exercício das suas funções. 
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Os seus deveres, como DT, estão definidos no DL n.º307/2007, de 31 de agosto, incluindo o dever 

de assumir a responsabilidade pelos atos farmacêuticos praticados na farmácia 
[3]. Os farmacêuticos 

da FC atuam de forma a desempenhar as suas responsabilidades, competências e funções em 

harmonia com as BPF [10], muito embora os seus direitos e deveres estejam pormenorizadamente 

detalhados no Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos [22]. Um aspeto a ter em 

consideração é que estes farmacêuticos tentam manter-se atualizados a nível científico, ético e 

legal, por forma a adquirir um nível de competência adequado à prestação de uma prática eficiente 
[10]. 

A organização funcional hierárquica da farmácia, bem como a descriminação das funções e 

responsabilidades dos vários colaboradores, estão representadas, em organograma, no Anexo II. 

 

3. BIBLIOTECA E FONTES DE INFORMAÇÃO 

A FC dispõe de uma biblioteca interna diversificada, de carácter obrigatório e complementar, 

que coloca à disposição dos seus colaboradores, proporcionando uma formação contínua e 

informação indispensável para o desempenho das respetivas funções com qualidade e segurança. 

Embora a literatura essencial esteja estrategicamente dispersa pelos vários espaços da farmácia, 

esta encontra-se organizada e constantemente atualizada, disponibilizando informação útil sobre a 

utilização dos medicamentos (por ex.: posologia, indicações, contraindicações, interações e 

precauções) e dos produtos de saúde vendidos.  

Das publicações de existência obrigatória no momento da cedência de medicamentos 
[10], 

destacam-se o “Prontuário Terapêutico 2011” (10.ª edição), em suporte de papel e em formato 

html e pdf [23], e o “Resumo das Características do Medicamento” (RCM), em formato eletrónico 

[24]. Em conformidade com o artigo 37.º do DL n.º 307/2007, de 31 de agosto [3], a FC dispõe ainda 

da FP VIII e respetivos suplementos, em edição de papel, e da FP IX, em formato digital. 

Adicionalmente, de entre as publicações de obrigatoriedade, estão arquivados o “Código 

Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos” [22], o “Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos” [25], as 

“Boas Práticas de Farmácia” e o “Regimento Geral dos Preços de Medicamentos Manipulados e 

Manipulações”. Em relação a outros documentos indicados pelo INFARMED, I.P., a FC 

disponibiliza o FGP 2001 e o FGP 2007, o “Índice Nacional Terapêutico 2011”, o “Mapa 

Terapêutico 2011”, o “Simposium Terapêutico 2012” e o “Martindale, The Extra Pharmacopeia” 

(33rd edition). Além disso, na FC encontram-se ainda acessíveis o “Guia de Produtos Veterinários” 

(“Índice Nacional Veterinário” 1999/2000), o “medical express 14” (Bastos Viegas, S.A.) e o guia 

dos “Medicamentos Não Prescritos - Aconselhamento Farmacêutico” (2.ª edição). Finalmente, são 

também arquivados, como fontes de informação e atualização permanentes, a Legislação 

Farmacêutica compilada, circulares Técnico-Legislativas, documentos CheckSaúde e revistas da 

área, nomeadamente a “Revista da Ordem dos Farmacêuticos” e as revistas “Mundo 

Farmacêutico” e “Farmácia Distribuição”. Esta diversa biblioteca da FC é atualizada recorrendo 
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aos boletins e folhetos informativos provenientes dos organismos profissionais (ANF e Ordem dos 

Farmacêuticos) e oficiais (INFARMED, I.P.), laboratórios e pela compra de novas publicações. 

Todavia, no quotidiano de uma farmácia torna-se, frequentemente, imprescindível recorrer a 

fontes de informação externas para apoio técnico/científico, existindo vários centros de informação 

especializados, aos quais se pode recorrer via telefone ou por correio eletrónico. A nível nacional 

e estando aptos a prestar suporte técnico e científico à atividade das farmácias nas áreas do 

medicamento e da saúde, podem citar-se o “Centro de Informação sobre Medicamentos” 

(CEDIME) da ANF [26]; o “Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde” (CIMI) 

do INFARMED, I.P. [27]; o “Centro de Documentação Técnica e Científica” (CDTC) do INFARMED, 

I.P. [28]; o “Centro de Informação do Medicamento” (CIM) da Ordem dos Farmacêuticos [29]; e o 

“Serviço de Informação de Medicamentos” (SIMed) do Ministério da Saúde. Adicionalmente, existe 

o “Serviço de Informação sobre Medicamentos e Gravidez” (SIMeG) do Ministério da Saúde [30], 

que disponibiliza e divulga informação fidedigna em relação às questões específicas da utilização 

de medicamentos e meios de diagnóstico, em função da gravidez e aleitamento.  

Para apoio científico na área dos medicamentos manipulados, destaca-se o LEF da ANF, 

sendo da sua responsabilidade o desenvolvimento das monografias para o FGP [31].  

Além dos centros de informação mencionados, pode referir-se o “Centro de Estudos de 

Farmacoepidemiologia” (CEFAR) da ANF, o qual disponibiliza informação acerca de estudos 

realizados no âmbito da farmacovigilância, farmacoepidemiologia e farmacoterapia, e o “Centro de 

Informação Antivenenos” (CIAV) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) [32], o qual 

representa um centro médico de informação toxicológica. 

No decorrer do meu estágio, tive a oportunidade de contactar com a maioria das fontes 

bibliográficas existentes na FC, particularmente para o esclarecimento de dúvidas geradas durante 

a conferência de receituário, na produção de medicamentos manipulados e no atendimento ao público. 

Além disso, contactei diversas vezes com o LEF para a interpretação de fórmulas de medicamentos 

manipulados prescritos. Esta pesquisa bibliográfica ajudou-me a adquirir destreza e autonomia 

nas funções desempenhadas, além de enriquecer o meu conhecimento técnico e científico. 

 

4. INFORMÁTICA NA FARMÁCIA 

Todos os computadores da FC estão ligados em rede e em comunicação com o exterior, 

através de um modem. O sistema informático (SI) operativo utilizado é o SIFARMA Clássico, um 

software da Glintt – empresa pertencente à ANF, responsável pela atualização técnico-científica 

periódica do sistema, via modem. A atualização do SIFARMA revela-se fundamental, uma vez que 

são, constantemente, introduzidos dados sobre novos produtos farmacêuticos, alterações de 

preços, comparticipações, listagens de medicamentos retirados do mercado, entre outras 

informações essenciais ao bom funcionamento da farmácia.  
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O SIFARMA Clássico é um software de gestão corrente nas farmácias, reconhecido pelo 

INFARMED, I.P., tornando-se imprescindível para a otimização das diversas tarefas realizadas, 

sobretudo na gestão dos medicamentos e produtos de saúde vendidos, desde a sua entrada até 

à sua saída. Além disso, este sistema veio introduzir novas possibilidades no armazenamento 

de informação, traduzindo-se em benefícios para a análise de dados e indicadores de gestão 

[33]
 como, por exemplo, a sazonalidade de produtos, os horários de maior afluência, os 

produtos mais vendidos, o peso dos diferentes organismos no volume de faturação, vendas 

por funcionário, entre outros 
[34]

. De facto, este software apresenta várias funcionalidades (Anexo 

III), sendo uma ferramenta central e indispensável ao exercício científico, financeiro e administrativo 

de uma farmácia. Além de uma gestão controlada dos stocks, este sistema possibilita a 

elaboração, transmissão e receção de encomendas, resumo diário e listagem detalhada das 

vendas, consulta do inventário, consulta da informação técnica sobre os medicamentos e produtos 

de saúde, pesquisa de produtos [por designação comum internacional (DCI), nome comercial ou 

grupo farmacoterapêutico], controlo de vendas de estupefacientes e psicotrópicos, gestão  

financeira e faturação para os diversos organismos de comparticipação, gestão de devoluções, 

fecho e emissão de lotes, controlo dos prazos de validade, entre outras funcionalidades.  

Para aceder ao software, cada colaborador da farmácia possui um código de acesso 

pessoal, o qual restringe o nível de acesso às várias funções do sistema. Deste modo, a DT pode 

rever os movimentos de cada colaborador, realizados a partir do sistema, havendo um controlo 

interno operacional e mais organizado. 

Apesar do SIFARMA Clássico ser um sistema operativo relativamente simples e funcional, 

possui algumas limitações como, por exemplo, ser necessário vários passos para efetuar uma 

dada função, não fornecer informação útil em relação à utilização do medicamento e não ser 

atualizado periodicamente, como seria de prever. Devido a isso, este tem vindo, nos últimos anos, 

a ser substituído por outros SI mais funcionais e eficazes, nomeadamente pelo SIFARMA 2000 [35]. 

De acordo com o descrito, devo dizer que o SI da FC revelou-se muito importante para a minha 

aprendizagem. No entanto, lamento não ter tido a oportunidade de aceder ao SIFARMA 2000, 

pois penso que seria uma mais-valia para a minha aprendizagem e para a prestação de cuidados 

durante o atendimento ao público. 

 

5. QUALIDADE NA FARMÁCIA 

De acordo com o artigo 13.º do DL n.º 307/2007, de 31 de agosto [3], as farmácias devem 

implementar e manter um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) destinado à melhoria contínua 

dos serviços que prestam aos utentes. A DT da FC é responsável pelo estabelecimento, 

documentação, implementação, manutenção e melhoria contínua do SGQ, o qual é sustentado, 
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em grande parte, pelas BPF [10], pela legislação aplicável e pela norma portuguesa NP EN ISO 

9001:2000, apesar de a FC não estar certificada.  

Durante o meu estágio na FC, foram-me demonstradas algumas normas de qualidade 

aplicadas como, por exemplo:  Livro de Reclamações, com indicação da sua existência na área 

de atendimento ao público [3];  Atualização do SI;  Controlo dos prazos de validade dos 

medicamentos, produtos de saúde e matérias-primas, com uma periocidade adequada;  

Calibração do robot duas vezes por ano, com registo e arquivo dos dados;  Calibração anual de 

dispositivos e equipamentos, incluindo material de laboratório, termohigrómetros e aparelhos de 

determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos;  Registo diário, de manhã e à tarde, da 

temperatura e humidade dos dois frigoríficos;  Registo das aberturas anormais dos frigoríficos;  

Controlo das condições ambientais (temperatura e humidade) de todas as áreas de 

armazenamento [3], sendo o seu registo, quinzenalmente, transferido para o computador e 

arquivado, quer informaticamente quer manualmente; entre outras normas. Além disso, a FC 

possui um sistema de videovigilância, tendo estabelecido procedimentos internos em caso de 

assalto à mão-armada, os quais são comunicados a todos os colaboradores, inclusive aos 

estagiários. Adicionalmente, a FC aposta na formação contínua dos seus recursos humanos, de 

forma a garantir a prestação de serviços com qualidade e segurança. Outras normas de qualidade 

aplicadas são esclarecidas e descritas ao longo do relatório. 

 

6. GESTÃO DE STOCKS 

O stock de uma farmácia corresponde ao conjunto de todos os produtos existentes num 

determinado momento e que são passíveis de venda ou utilização. O objetivo da gestão de 

stocks, economicamente viável, envolve a análise de três decisões principais: quanto encomendar 

para assegurar as necessidades dos utentes; quando efetuar a encomenda para evitar retenção 

de stock e aproveitar campanhas especiais dos fornecedores; e qual a quantidade de stock de 

segurança2 a ser mantida para assegurar um nível de serviço satisfatório para o utente. Posto isto, 

é fundamental que a farmácia apresente um stock com qualidade e em quantidade adequada às 

necessidades, evitando a rutura de stock, para não colocar em risco a adesão à terapêutica e 

causar a insatisfação do utente. Adicionalmente, deve evitar um excesso de existências sem 

justificação, uma vez que, com a retenção de stock, haverá um empate de capital, aumento do 

espaço de armazenamento, risco de alterações de conservação, ou de dano nas embalagens, e 

possíveis perdas por expiração do prazo de validade. 

A gestão de stock envolve um controlo eficaz na seleção, encomenda, receção, 

armazenamento e dispensa dos produtos adquiridos, de forma a estabelecer um equilíbrio entre o 

                                                             
2
 O stock de segurança de um produto corresponde ao stock destinado a fazer face a incertezas, tanto do ponto de vista do 

fornecimento como das vendas. Assim, é entendido como a quantidade de um produto que deve ser armazenada para evitar ruturas.  
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stock mínimo e máximo aceitáveis. Estrategicamente, para criar um equilíbrio entre os produtos 

que são encomendados e os que são dispensados, havendo também um equilíbrio entre a 

tendência para o aumento do stock e o custo que deriva da sua retenção, é importante ter em 

consideração alguns critérios de gestão, os quais me foram transmitidos durante o estágio:  

Disponibilidade financeira, tendo em conta a rotatividade de produtos (histórico de venda e 

sazonalidade);  Aquisição de novos produtos com perspetiva de venda, produtos inovadores que 

preencham uma secção em falta, produtos com novas características e novos produtos 

comercializados por laboratórios, com sucesso na informação e prescrição médica, assim como 

produtos divulgados na comunicação social;  Espaço disponível para o armazenamento e 

exposição;  Custo de capital; e  Custo de encomenda, considerando vantagens comerciais e 

financeiras. Neste contexto, importante será reforçar a ideia que toda a gestão de stock é 

auxiliada pelo SI utilizado, começando pela atribuição de stocks mínimos e máximos no momento 

da criação da ficha de produto, os quais são periodicamente revistos e atualizados, se necessário. 

Por último, é essencial considerar que, segundo o princípio da boa gestão, deve adaptar-se 

o stock à farmácia e não a farmácia ao stock. Todavia e, como verificado durante o meu período 

de estágio, ocorreu frequentemente a rutura de determinados produtos, por motivos externos à 

farmácia, nomeadamente em relação a produtos rateados ou esgotados no laboratório como, por 

exemplo, o Atrovent®, o Symbicort Turbohaler®, o Glucovance®, o Zonegran® e algumas insulinas. 

Devido a isso, e de forma a garantir ao doente a continuidade de acesso à terapêutica, estes 

medicamentos são, diariamente, encomendados a todos os fornecedores, com o objetivo de 

reforçar o respetivo stock. Além disso, a farmácia entra, diretamente, em contacto com o 

laboratório para saber qual o prazo esperado de reposição dos mesmos medicamentos, ou 

mesmo para encomendá-los, de forma a garantir a assistência à população. 

 

6.1. FORNECEDORES E NORMAS LEGAIS DE AQUISIÇÃO 

Numa farmácia, a aquisição de medicamentos e produtos de saúde é realizada mediante 

encomenda a distribuidores grossitas ou por compra direta aos laboratórios farmacêuticos. Para 

isso, há uma lista de entidades que efetuam a distribuição por grosso de medicamentos de uso 

humano e de medicamentos veterinários, autorizadas pelo INFARMED, I.P. [36], as quais 

desempenham o seu papel em conformidade com as “Boas práticas de distribuição de 

medicamentos de uso humano e medicamentos veterinários”, descritas na Portaria n.º 348/98, de 

15 de junho [37]. Além disso, há uma lista de entidades autorizadas para a distribuição de matérias-

primas [38] e uma lista de entidades que notificaram o INFARMED, I.P. da comercialização de 

dispositivos médicos [39], em conformidade com o DL n.º 145/2009, de 17 de junho [40].   

No caso particular da FC, a maioria do stock é encomendada aos seguintes distribuidores 

grossistas: Cofanor, Alliance Healthcare, OCP Portugal e Cooprofar. Estes fornecedores 
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asseguram o rápido circuito dos produtos, oferecendo uma grande capacidade de resposta à 

encomenda. Desse modo, apresentam uma grande flexibilidade de disponibilidade para 

atendimento, realização de encomendas e horários de entrega, aceitando encomendas sem um 

número mínimo de produtos e efetuando as entregas num curto espaço de tempo. Para além 

disso, estes fornecedores dão uma preciosa ajuda no esclarecimento de dúvidas que surgem em 

relação a alguns produtos específicos e à sua disponibilidade no mercado. Todavia, a seleção dos 

fornecedores preferenciais é baseada na análise de alguns fatores, que incluem: condições 

financeiras oferecidas (facilidades de pagamento, bonificações e descontos comerciais e 

financeiros); disponibilidade de contato para a realização de encomendas; rapidez, eficácia e 

flexibilidade na entrega; possibilidade e facilidade de efetuar devoluções; possibilidade de adquirir 

pequenas quantidades; publicidade e campanhas de promoção; qualidade e profissionalismo do 

serviço prestado. A parceria com vários fornecedores é vantajosa e aumenta a probabilidade de 

aquisição de um produto, o qual pode não ser comercializado, estar rateado, ou mesmo esgotado 

num dos fornecedores. Em situações excecionais, a FC efetua a compra direta de alguns produtos 

aos respetivos laboratórios, a qual é economicamente mais vantajosa, uma vez que a farmácia 

pode usufruir de melhores bonificações e descontos comerciais, previamente estipulados pelo 

laboratório e acordados com o delegado de informação médica representante. Os produtos mais 

encomendados por esta via incluem cosméticos e dermofarmacêuticos, puericultura, MNSRM e 

alguns medicamentos genéricos (MG), além de MSRM rateados ou esgotados no mercado. 

 

6.2. ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTO 

Uma das primeiras etapas do meu estágio foi passada na principal área de encomendas - 

“Zona de receção, conferência e processamento de encomendas”, onde o Sr. Miguel Carvalho me 

transmitiu a experiência de todo o processo de encomenda e aprovisionamento. Esta etapa 

proporcionou-me um primeiro contacto com as especialidades farmacêuticas mais dispensadas na 

farmácia e a familiarização com os nomes comerciais e respetivos princípios ativos. 

Como já referido anteriormente, os stocks dos produtos são geridos a partir o SIFARMA e 

sempre que um produto é vendido, ou retirado por algum motivo, o seu stock é imediata e 

automaticamente atualizado. Assim, quando o stock mínimo admitido para um produto, na sua 

respetiva ficha informática, é alcançado, atinge-se o seu ponto de encomenda, isto é, o SI sugere 

que esse mesmo produto seja encomendado ao fornecedor primário predefinido, gerando 

automaticamente uma listagem de proposta para encomenda de modo repor o stock máximo. 

Essa proposta de encomenda diária é analisada, para avaliar a necessidade de alterar 

quantidades, acrescentar/eliminar produtos ou de transferir para outro fornecedor, aprovada e 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária  

 

Farmácia Confiança, Paredes – 15 de junho a 15 de setembro de 2012 

MICF_Diana Costa                                                                                                                                                    | 12 
 

transmitida, via modem, para o fornecedor pretendido. Todavia, o responsável por esta gestão deve 

ter em consideração a rotação de stock3, de modo a avaliar as vantagens de aquisição dos produtos.  

Diariamente, a FC efetua, pelo menos, quatro encomendas gerais aos fornecedores 

grossistas, através de uma nota de encomenda4, de modo a repor os stocks. Além disso, são 

realizadas encomendas pontuais por telefone, ao longo do dia, devido a eventuais falhas no stock 

ou ao aparecimento de novos produtos, produtos com baixa saída ou saída pontual. 

Habitualmente, essas encomendas são efetuadas aos fornecedores grossistas, quando já 

ultrapassado o horário da encomenda geral diária, permitindo a confirmação imediata da 

disponibilidade do produto e a hora prevista de chegada à farmácia. Neste caso, é criada uma 

encomenda manual no SI, para posterior conferência aquando da receção do produto. Além disso, 

é colocada uma reserva do produto na área de receção de encomendas, onde constem os dados 

necessários (por ex.: nome do utente, telefone, produto(s) encomendado(s),  fornecedor e hora 

prevista de chegada) para colocar o produto reservado de parte, logo que seja rececionado. 

Adicionalmente, um dos distribuidores grossistas, a Alliance Healthcare, dispõe de uma 

ferramenta de encomenda instantânea e automática no SI, o B2B, permitindo efetuar a 

encomenda de um medicamento ou produto farmacêutico aquando o atendimento ao utente, bem 

como verificar a disponibilidade e hora de entrega desse mesmo produto. Todavia, este processo 

é utilizado em situações excecionais (por ex.: urgência do medicamento, especialidades 

esgotadas noutros fornecedores, etc.), devido às condições pouco favoráveis deste fornecedor no 

que concerne às devoluções (prazo máximo de 24h após a receção dos produtos).  

Por último, são realizadas encomendas diretas aos laboratórios, mediante o preenchimento, 

manual ou informático, de uma nota de encomenda modelo, própria do fornecedor, a qual é 

enviada por fax ou efetuada através das reuniões, periodicamente agendadas, com o delegado de 

informação médica representante. O original dessa nota de encomenda fica arquivado na 

farmácia, em dossier próprio, servindo de apoio para a inserção manual da encomenda no SI e 

posterior conferência na receção. 

 

6.2.1. RECEÇÃO E CONFERÊNCIA DE ENCOMENDAS 

Esta tarefa é realizada, quase em exclusivo, na “Zona de receção, conferência e 

processamento de encomendas”. As encomendas chegam à FC em contentores, rígidos e 

termosselados, caraterísticos de cada fornecedor, os quais vêm identificados com o nome e a 

morada da farmácia, um código numérico e um código de barras respeitantes à parceria criada, 

                                                             
3
 A rotação de stock corresponde ao quociente entre o número de vendas de um produto, num determinado período de tempo, e o seu 

stock médio disponível nesse mesmo período. Portanto, é um indicador que reflete a frequência com que o stock total é reposto, 

permitindo verificar quais os produtos que apresentam uma maior rotatividade e tecer estimativas de consumo de produtos. 
 

4
  A nota de encomenda é um documento onde o consumidor especifica a qualidade e a quantidade dos produtos pretendidos, bem 

como as condições de entrega e pagamento acordados com o fornecedor. 
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entre outras informações, indicando “transporte de estupefacientes e psicotrópicos” ou “produtos 

de frio”, quando for o caso. A encomenda é, obrigatoriamente, acompanhada pela respetiva guia 

de remessa/fatura (Anexo IV) em duplicado, sendo essa, após a conferência da encomenda, 

destinada à contabilidade, para subsequente comparação com o resumo das faturas que o 

fornecedor envia, quinzenalmente, à farmácia. Após confirmação de que a encomenda é 

destinada à FC, verifica-se a existência de produtos que exijam refrigeração, os quais vêm em 

contentores acondicionados com acumuladores de frio. Nestes casos, efetua-se a sua receção 

imediata, sendo esses produtos guardados, logo de seguida, no frigorífico. Posteriormente, é 

efetuada a receção da restante encomenda geral e, para o efeito, acede-se ao menu “Gestão de 

Entregas” do SIFARMA Clássico, seleciona-se a encomenda em curso, identifica-se o fornecedor 

e o número da fatura e inicia-se a entrada dos produtos no SI, através da leitura ótica dos 

respetivos códigos de barras. Nesta etapa, deve proceder-se à análise e comparação dos 

produtos detalhados na fatura com os produtos rececionados. Todavia, depois da entrada dos 

produtos no SI, é necessário efetuar a conferência da encomenda, por comparação dos produtos 

faturados e rececionados com os produtos previamente encomendados, estando os 

procedimentos adotados, durante este processo, detalhados no Anexo V.  

Em relação aos produtos encomendados por telefone, deve criar-se, para esses, uma 

encomenda manual fictícia no menu “Efetuar Encomendas”, ou seja, gera-se a encomenda, mas 

esta não é transmitida ao fornecedor. A receção desses produtos, encomendados via telefone, é 

efetuada de acordo com o descrito anteriormente. 

A receção de encomendas procedentes dos laboratórios é, normalmente, realizada pela 

Dra. Ângela Ramos, responsável por este tipo de encomendas. Neste caso, pode também ser 

necessário criar uma proposta de encomenda fictícia ao respetivo laboratório, sendo os processos 

de receção e conferência desses produtos semelhantes aos detalhados anteriormente. Além 

disso, a nota de encomenda, arquivada aquando da encomenda direta ao laboratório, é 

comparada com a fatura enviada, no momento da receção. 

No que respeita à receção de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, estes vêm em 

contentores do respetivo fornecedor, mas individualizados em sacos de plástico identificados, de 

modo a serem facilmente distinguidos dos restantes produtos. Apesar disso, estes medicamentos 

são rececionados juntamente com os outros produtos da encomenda, procedendo-se de igual 

forma. Todavia, apesar de virem descritos na guia de remessa/fatura emitida pelo fornecedor, os 

psicotrópicos e estupefacientes vêm acompanhados por uma guia de requisição (Anexo VI), em 

duplicado. O original de cada guia de requisição é arquivado na farmácia, por um período mínimo 

de 3 anos, enquanto que o duplicado é reenviado ao fornecedor, após comparação e conformidade 

com o resumo de faturas enviado pelo mesma entidade. Ambas as vias da guia de requisição 

devem ser carimbadas, assinadas e datadas pelo Diretor Técnico ou Farmacêutico Responsável 
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da entidade fornecedora e pela Farmacêutica Responsável pelo controlo de psicotrópicos e 

estupefacientes na FC (Dra. Joana Fernandes). Dependendo de cada fornecedor, a guia de 

requisição pode ser enviada em cada encomenda (ex.: OCP Portugal e Cofanor) ou enviada 

mensalmente com a descrição de todas as encomendas (ex.: Alliance Healthcare). Neste 

contexto, é importante referir que são enviadas guias de requisição em separado para 

psicotrópicos e estupefacientes de receita médica normal (Tabelas III e IV do DL n.º 15/93, de 22 

de janeiro, alterado) e de receita médica especial (Tabelas I e II do DL n.º 15/93, de 22 de janeiro, 

alterado) [41], devendo o número dessas guias ser inserido, por leitura ótica, no SI. 

As matérias-primas e reagentes, destinados à manipulação, chegam à farmácia 

acondicionados em sacos de plástico individuais. Estes produtos vêm acompanhados dos 

respetivos boletins de análise, os quais são arquivados no laboratório com um “Registo de 

Movimentos de Matérias-Primas” (Anexo VII), após verificação da conformidade com a respetiva 

monografia, constante na FP VIII. 

 

6.3. MARCAÇÃO DE PREÇOS 

O DL n.º 112/2011, de 29 de novembro, alterado pelo DL n.º 152/2012, de 12 de julho de 

2012 [42], aprova o regime de formação do preço de MSRM e MNSRM comparticipados, estando 

estes medicamentos sujeitos ao regime de preços máximos5. É da competência do INFARMED, 

I.P., autorizar o Preço de Venda ao Público (PVP) dos medicamentos abrangidos pelo DL, bem 

como regular os preços dos medicamentos comparticipados, ou a comparticipar, nos termos 

definidos pelo regime jurídico de comparticipação do Estado [42]. De acordo com a legislação, as 

Farmácias possuem margens máximas de comercialização dos medicamentos comparticipados e 

não comparticipados, conforme o valor do Preço de Venda ao Armazenista (PVA) 6. Além disso, 

as farmácias estão autorizadas à prática de descontos nos preços dos medicamentos 

comparticipados, os quais incidem, exclusivamente, sobre a parte do preço não comparticipada 
[42].  

Normalmente, o preço dos medicamentos encontra-se marcado, pelo fabricante, na 

respetiva embalagem, podendo esse estar impresso, carimbado ou em etiqueta, já que a Lei n.º 

25/2011, de 16 de junho, estabelece a obrigatoriedade da indicação do PVP na rotulagem dos 

medicamentos [43]. No entanto, os produtos de venda livre não apresentam PVP marcado na 

embalagem, sendo esse definido e marcado pela farmácia, no qual são considerados o Preço de 

Venda à Farmácia (PVF), a margem de comercialização praticada e o Imposto sobre o Valor 

Acrescentado (IVA) em vigor (6% ou 23%). Assim sendo, o PVP destes produtos é marcado pela 

impressão de etiquetas em impressora própria, a partir da opção “Impressão de Códigos de 

Barras” no SI, tendo o cuidado de não ocultar informação revelante na embalagem como, por 

                                                             
5
 O regime de preços máximos corresponde à determinação do PVP máximo de um medicamento, o qual não pode ser ultrapassado. 

 

6
 O PVA corresponde ao preço máximo dos medicamentos no estádio de produção ou importação. 
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exemplo, o prazo de validade e a composição do medicamento. Nessas etiquetas, o produto é 

identificado com: 1) nome, forma de apresentação e quantidade; 2) código de barras e código 

numérico; 3) PVP e o IVA aplicado. Todavia, é possível verificar, frequentemente, a coexistência 

de unidades do mesmo produto com preços distintos, reflexo de diferentes PVF praticados. 

 

6.4. ARMAZENAMENTO 

O armazenamento das existências na FC encontra-se, detalhadamente, descrito no Anexo 

I. No entanto, convém reforçar que a organização física do stock de uma farmácia é um dos 

pontos-chave para o sucesso das atividades desenvolvidas, uma vez que a ampla diversidade e 

quantidade de produtos adquiridos apela a uma organização lógica e estratégica que permita, por 

um lado, a otimização do espaço destinado ao armazenamento e, por outro lado, um acesso 

rápido e fácil ao produto. A organização dos produtos na FC é efetuada, como já referido, de 

acordo com a regra FEFO, de modo a promover a rotatividade dos produtos com menor prazo de 

validade. Adicionalmente, é da responsabilidade da farmácia assegurar a estabilidade e correta 

conservação que garanta a eficácia, segurança e qualidade inerente a cada medicamento e 

produto de saúde [10]. Devido a isso, as condições de temperatura, humidade, luminosidade solar 

e ventilação na FC são diariamente controladas e ajustadas. 

No contexto do armazenamento, destaco a existência do robot – APOSTORE Robot – um 

sistema de armazenamento automático controlado computacionalmente, o qual promove uma 

ajuda valiosa no dia-a-dia da FC. Neste local são armazenados, principalmente, os MSRM, 

incluindo medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, os quais são de exclusivo acesso dos 

profissionais. Os medicamentos armazenados neste sistema têm características definidas: não 

são muito pesados, não estão acondicionados em recipientes de vidro, possuem formas planas e 

determinadas dimensões. Quando os medicamentos são armazenados no robot, quer na gestão 

de encomendas, quer por reposição, estes são introduzidos por indicação do respetivo prazo de 

validade, para que na dispensa pelo robot seja respeitada a regra FEFO.  

A arrumação de existências ocupou uma grande parte das minhas tarefas no estágio, 

permitindo-me contactar com todo o tipo de medicamentos e produtos de saúde vendidos, estudar 

as suas características e conhecer o seu local de armazenamento, o que me permitiu otimizar, 

posteriormente, o atendimento ao público, enquanto estagiária. 

 

6.5. CONTROLO DOS PRAZOS DE VALIDADE 

Na FC, o controlo dos prazos de validade dos produtos em stock é efetuado, diariamente, 

aquando da receção de encomendas e, mensalmente, com a emissão, através do SI, de uma 

listagem de produtos cujo prazo de validade expira dentro de quatro meses. Todavia, considera-se 
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o controlo de validade para a generalidade dos medicamentos e produtos de uso humano a 

expirar em três meses; para produtos do “Programa de Controlo da Diabetes” e produtos de uso 

veterinário a expirar em cinco meses; para Produtos Cosméticos e Dermofarmacêuticos a expirar 

em quatro meses; e para leites e farinhas de Alimentação Infantil a expirar no próprio mês de 

controlo. Assim, no início de cada mês, verifica-se, manualmente, o stock dos produtos listados: 

são retirados do stock aqueles cujo prazo de validade expira até à data indicada; anota-se o 

número de unidades recolhidas e o número de unidades que permanecem em stock; e regista-se 

o prazo de validade mais curto dos produtos que ficam em armazém, o qual será, posteriormente, 

corrigido e atualizado no SI. Os produtos incluídos no prazo de validade a expirar são devolvidos 

ao fornecedor, com atualização automática do stock do produto no SI. O fornecedor, por sua vez, 

efetua a devolução ao respetivo laboratório, conseguindo a farmácia, dessa forma, cumprir os 

critérios para a devolução7 dos produtos com antecedência, por motivo de fim de prazo de 

validade. Contudo, determinados laboratórios podem não aceitar a devolução, mas os que 

aceitam, podem proceder do seguinte modo: trocar o produto a expirar pelo mesmo produto, com 

prazo de validade superior; trocar por outro produto de igual preço; ou enviar uma “Nota de 

Crédito” no valor do produto devolvido. No caso dos leites e farinhas de Alimentação Infantil e dos 

Produtos Cosméticos e Dermofarmacêuticos, podem efetuar-se campanhas promocionais, de 

acordo com o laboratório, de forma a escoar os produtos a expirar em breve.  

Porém, é importante ter em consideração que as matérias-primas e reagentes não são 

incluídos na listagem acima referida, sendo os respetivos prazos de validade controlados durante a 

preparação de medicamentos manipulados. Além disso, no início de cada mês, é efetuada uma 

verificação, quer física, quer nas fichas de movimentos, dos respetivos prazos de validade, datando e 

assinando essa verificação. Os reagentes e matérias-primas que expirem no corrente mês são 

colocados de parte para, posteriormente, serem entregues a empresas responsáveis pela sua 

destruição. 

 

6.6. GESTÃO DE DEVOLUÇÕES E QUEBRAS 

As devoluções são efetuadas mediante uma “Nota de Devolução” (Anexo VIII) emitida 

através do SI, a qual descreve o produto a devolver, a respetiva quantidade, o PVF, o PVP e o 

IVA, indicando também o fornecedor e o número da fatura referente à respetiva encomenda, bem 

como o motivo da devolução. Este último pode dever-se a várias situações, das quais destaco: 

prazo de validade expirado ou a expirar em data próxima; produto alterado; embalagem 

incompleta; embalagem danificada; produto pedido por engano; produto não encomendado; PVP 

errado; comercialização suspensa; recolha por indicação do INFARMED, I.P.; entre outros. É de 

                                                             
7
 Os psicotrópicos e estupefacientes devem ser devolvidos separadamente de todos os outros, enquanto que os produtos do frio 

devem ser, prévia e devidamente, acondicionados. 
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notar que o stock do produto é automaticamente corrigido com a emissão da “Nota de Devolução”, 

a qual é impressa em quadruplicado, sendo todas as cópias carimbadas, assinadas e datadas 

pelo responsável da devolução: duas cópias são enviadas para o fornecedor, juntamente com o 

produto devolvido; outra cópia é arquivada em dossier destinado às devoluções, ficando a 

aguardar a regularização; e uma última é destinada à contabilidade. Ao analisar a devolução, o 

fornecedor selecionado pode não aceitá-la e, neste caso, procede-se à sua regularização no SI, 

como não aceite, e o produto volta a constar no stock; ou pode integrar-se contabilisticamente nas 

quebras do ano civil, constituindo prejuízo para a farmácia. Todavia, caso a devolução seja aceite 

pelo fornecedor, este pode proceder do seguinte modo: substituir o produto devolvido pelo mesmo 

produto ou por outro produto no mesmo valor, ou emitir uma “Nota de Crédito” no valor do produto 

devolvido. Posteriormente, a FC regulariza a situação de devolução através do seu SI, imprimindo 

um comprovativo dessa regularização, o qual é arquivado no dossier de devoluções e, enviado, 

juntamente com a cópia de devolução, para a contabilidade. 

Um último aspeto a referir passa pela “Recolha de Quebras” no SI, em relação a produtos 

retirados do stock por uma determinada razão: produto não passível de devolução; utilização de 

material de venda ao público para os ensaios bioquímicos; aplicação de medicamentos ou 

produtos de saúde na preparação de medicamentos manipulados; entre outras. Neste caso, 

emite-se uma “Lista para Quebras”, na qual se deve registar o motivo da quebra, carimbar, assinar 

e datar, arquivando-se, finalmente, em dossier próprio. 

 

7. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

O aviamento de receitas médicas e a dispensa de medicamentos ao público são atos 

exercidos, exclusivamente, nas farmácias sob a responsabilidade dos farmacêuticos [44]. Dado que 

o farmacêutico é o último profissional de saúde a contatar com o utente antes da utilização do 

medicamento, ou o primeiro e único a aconselhar o utente, cabe a este profissional zelar pela 

utilização correta, segura e racional do medicamento, promovendo ainda a adesão à terapêutica. 

O farmacêutico deve adotar uma postura profissional calma e confiante, manter o contato ocular 

com o utente e estabelecer um diálogo personalizado, dirigido e sigiloso, respeitando os princípios 

éticos e deontológicos subjacentes à profissão [22].  

A obrigatoriedade, ou não, de receita médica depende da classe em que se insere o 

medicamento sujeito a dispensa: MSRM ou MNSRM. Portanto, os MSRM apenas podem ser 

dispensados numa farmácia aquando da apresentação de uma receita emitida por um profissional 

devidamente habilitado. No Anexo IX são classificados e definidos os produtos existentes na FC, 

de acordo com a legislação aplicada [40, 41, 45-52]. 
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7.1. PRESCRIÇÃO MÉDICA E VALIDAÇÃO DA MESMA 

As regras de prescrição e dispensa de medicamentos foram recentemente alteradas com a 

publicação da Lei n.º 11/2012, de 8 de março [53], e da Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio [54]. 

A Portaria entrou em vigor a 1 de junho, mas prevê a existência de um período transitório de 90 dias 

para a publicação das normas técnicas e mais 90 dias para a adaptação dos sistemas eletrónicos 

de apoio à prescrição e dispensa, ou seja, prevê um período transitório que decorre entre 1 de junho 

a 30 de novembro [55]. Durante esse período, mantêm-se em vigor, com as devidas adaptações, os 

modelos oficiais de receita materializada e pré-impressa aprovados pela Portaria nº 198/2011, de 18 

de maio, sendo a prescrição médica efetuada por via eletrónica e, excecionalmente, por via manual 

[54, 55]. No entanto, às receitas emitidas até 31 de maio de 2012, inclusive, aplicam-se as regras de 

prescrição e dispensa da legislação anterior [55]. Estes modelos de prescrição aplicam-se aos 

medicamentos de uso humano que se destinam a ser comparticipados, no seu preço, pelo Serviço 

Nacional de Saúde (SNS) e por subsistemas de saúde que o venham a adotar, independentemente 

do seu local de prescrição 
[56]. Apesar do referido, podem existir vários modelos de receita referentes 

a entidades que estabeleceram acordo com a ANF (Anexo X). Portanto, serão aceites os modelos 

emitidos a partir de aplicações informáticas certificadas pela Administração Central do Sistema de 

Saúde, I.P. (ACSS, I.P.) como, por exemplo, do Sistema de Apoio Médico (SAM) e da VitaCare 
[57]. 

A prescrição eletrónica obrigatória entrou em vigor a dia 1 de agosto de 2011 [58, 59], 

enquanto que a prescrição de medicamentos por DCI passou a ser obrigatória a partir do dia 1 de 

junho de 2012 [54, 55, 60-62]. Neste sentido, é importante referir que a prescrição eletrónica aplica-se a 

todos os medicamentos sujeitos a receita médica, incluindo medicamentos manipulados, 

medicamentos contendo estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, produtos de autocontrolo 

da diabetes mellitus e produtos dietéticos destinados a ser comparticipados, no seu preço, pelo 

Estado [59]. Todavia, dentro destes modelos de prescrição, admitem-se algumas situações de 

exceção justificada, quer em relação à determinação de um medicamento específico em função 

do contexto clínico do doente, de forma justificada e documentada, quer em relação à 

necessidade de recorrer à prescrição por via manual [54]. De facto, a prescrição médica pode, 

excecionalmente, incluir a denominação comercial do medicamento, por marca ou indicação do 

nome do titular de Autorização de Introdução no Mercado (AIM), nas situações de prescrição de 

um medicamento com substância ativa para a qual não exista MG comparticipado ou para a qual 

só exista original de marca e licenças [54]. Além disso, a exceção referida inclui uma justificação 

técnica do prescritor quanto à insusceptibilidade de substituição do medicamento prescrito, sendo 

admissíveis as seguintes justificações técnicas: a) Prescrição de medicamento com margem ou 

índice terapêutico estreito, conforme informação prestada pelo INFARMED, I. P.; b) Fundada 

suspeita, previamente reportada ao INFARMED, I. P., de intolerância ou reação adversa a um 

medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado por outra denominação comercial; 
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c) Prescrição de medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com 

duração estimada superior a 28 dias [54]. Estas exceções previstas são assinaladas, pelo 

prescritor, em local próprio da receita, incluindo, obrigatoriamente, as seguintes menções no 

espaço de escrita livre destinado à posologia, junto ao respetivo medicamento: «Exceção a) do n.º 

3 do art. 6.º»; «Exceção b) do n.º 3 do art. 6.º - Reação adversa prévia»; ou «Exceção c) do n.º 3 

do art. 6.º - Continuidade de tratamento superior a 28 dias» [54, 55, 62, 63]. Por razões de saúde 

pública e, a título excecional, enquanto os sistemas informáticos de prescrição não estiverem 

totalmente adaptados, poderá ser aceite apenas a menção «Exceção a)» e «Exceção b)», o que 

não acontece quando é assinalada a Exceção c) [62]. Neste contexto, é importante referir que, de 

acordo com a Deliberação n.º 70/CD/2012, do Conselho Diretivo do INFARMED, I.P., as 

substâncias ativas com margem ou índice terapêutico estreito são a ciclosporina, a levotiroxina 

sódica e o tacrolímus [64]. A prescrição de um medicamento comparticipado utilizando uma das 

justificações técnicas tem que ser feita isoladamente e, no caso de haver outros medicamentos na 

mesma receita, considera-se não verificada a justificação, devendo o medicamento ser dispensado 

por DCI [54, 62]. Por outro lado, as prescrições são consideradas como efetuadas por DCI quando 

envolvam a denominação comercial do medicamento, sem inclusão da justificação técnica [55], ou 

quando, numa receita eletrónica, as justificações não são escritas informaticamente [62, 65]. 

Em relação à prescrição obrigatória de medicamentos por via eletrónica, são admissíveis as 

seguintes exceções para a prescrição por via manual: a) Falência do sistema informático; b) 

Inadaptação fundamentada do prescritor, confirmada e validada, anualmente, pela respetiva 

Ordem Profissional; c) Prescrição ao domicílio (não aplicável à prescrição em lares de idosos); d) 

Outras situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês [54]. O prescritor deve assinalar, 

sob o logotipo do Ministério da Saúde, a menção «Exceção x) do n.º1 do artigo 8.º» da Portaria n.º 

137-A/2012, de 11 de maio, devendo x ser substituído pela letra da alínea a), b), c) ou d) 

correspondente, a qual justifica a exceção em causa [62].  

As receitas médicas podem apresentar um caráter normal ou renovável, sendo que com a 

publicação da Portaria 137-A/2012, de 11 de maio [54], deixaram de ser aceites as receitas 

manuais renováveis [54, 65] com data posterior a 31 de maio de 2012, exclusive [62]. De facto, não é 

admitida mais do que uma via da receita manual, apresentando esta um prazo de validade 

ininterrupto de 30 dias, a contar da data de emissão, tal como a receita resultante de prescrição 

por via eletrónica. Contudo, a receita eletrónica, e apenas esta, pode ser renovável, contendo até 

três vias, com o prazo de validade de 6 meses para cada via, contado desde a data de prescrição, 

com a menção «1.ª Via», «2.ª Via» ou «3.ª Via» sob o logotipo do Ministério da Saúde [54]. A 

receita renovável continua a ser aplicável apenas aos medicamentos que se destinam a 

tratamentos de longa duração, ou seja, os medicamentos que constem da tabela 2 da Deliberação 

n.º 173/CD/2011, de 27 de outubro [62, 63, 66]. Na ocorrência de produtos esgotados por falha de 
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produção ou importação a nível do laboratório, o prazo de validade das receitas pode não ser 

respeitado, devendo o motivo estar devidamente justificado na própria receita [67].  

Posto isto, é importante ter em consideração que tanto as receitas eletrónicas como as 

manuais possuem parâmetros de preenchimento obrigatório, de modo a serem validadas no ato 

de dispensa e, posteriormente, validadas e aceites pelas entidades de comparticipação (Tabela 

1). Toda e qualquer informação de preenchimento obrigatório deve estar visível e legível [65]. 

 

Tabela 1. Parâmetros de caráter obrigatório a constar numa receita médica [54, 56] 

 

Adicionalmente, a prescrição de medicamentos por via manual implica a aposição de 

vinhetas, ou carimbos, referentes à identificação do prescritor e do local de prescrição, no âmbito 

de instituições do SNS e instituições com acordos, convenções ou protocolos celebrados com as 

ARS, conforme os modelos aprovados pela Portaria 137-A/2012, de 11 de maio [54]. Todavia, as 

1 Número da receita e a sua representação em código de barras legível. 

2 Local de prescrição: 

- vinheta/código de barras identificativo para instituições do SNS; 

- vinheta/ carimbo ou inscrição manual para os consultórios e/ou médicos particulares. 

3 Identificação do médico prescritor, com indicação do nome profissional e da 

especialidade médica, se aplicável, número da cédula profissional (vinheta destacável ou 

em formato eletrónico) e contacto telefónico.  

4 Identificação do utente (nome, número de utente e, sempre que aplicável, o número de 

beneficiário da entidade financeira responsável, representados em código de barras).  

5 Indicação da entidade financeira responsável (SNS ou subsistemas de saúde).  

6 Informação sobre o regime de comparticipação (R.C.): «R» (para pensionistas 

abrangidos pelo regime especial de comparticipação de medicamentos (RECM)); «T» 

(isenção de taxas moderadoras); «S» (utente beneficiário de um subsistema ou seguro 

de saúde); «O» (outras situações abrangidas pelo RECM, em função da patologia do 

utente, identificadas por menção ao respetivo diploma legal que consagra esse regime) 
[68].  

7 Prescrição por DCI da substância ativa, com indicação da dosagem, forma farmacêutica, 

dimensão da embalagem, número de embalagens (em cardinal e por extenso) e 

posologia. Se aplicável, designação comercial do medicamento, por marca  ou nome do 

respetivo titular de AIM, e identificação do mesmo em código de barras e alfanumérico, 

para o formato de receita impressa informaticamente.  

8 Menção do diploma legal que estabelece o RECM, se aplicável, no campo da receita 

relativo à designação do medicamento. Em receitas pré-impressas, é aceite que o 

diploma venha colocado sob o logotipo do Ministério da Saúde, sendo aplicável, nesse 

caso, a todos os medicamentos prescritos 
[65].   

9 Assinatura manuscrita do médico prescritor, data de prescrição e validade da receita. 
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receitas informatizadas têm, obrigatoriamente, que apresentar o código de barras identificativo do 

local de prescrição e a vinheta do médico impressos [65]. Além disso, a receita eletrónica, uma vez 

impressa, tem de ser assinada pelo médico e essa é a única escrita manual que a receita pode 

conter [59]. Qualquer inscrição manuscrita ou etiquetas adicionadas na frente de receitas com 

prescrição informatizada são consideradas rasuras [65]. Também as receitas manuais não podem 

conter rasuras ou abreviaturas e caligrafias diferentes, além de não poderem ser prescritas com 

canetas diferentes ou a lápis [63, 65]. Um outro aspeto importante a referir relaciona-se com os 

campos relativos às “autorizações” de fornecimento ou dispensa de um MG, os quais deixaram de 

produzir efeitos, sendo a dispensa efetuada como se de uma prescrição por DCI se tratasse, 

excluindo as situações de exceção já mencionadas [55, 62]. 

De uma forma geral, podem ser prescritos até quatro medicamentos distintos em cada 

receita médica, não podendo o número total de embalagens prescritas ultrapassar o limite de duas 

por medicamento. No entanto, podem ser prescritas até quatro embalagens do mesmo 

medicamento no caso de este se apresentar sob a forma de embalagem unitária 
[54]. 

É importante também ter em conta que nas receitas de medicamentos manipulados, 

produtos dietéticos ou diabéticos a ser comparticipados, não é permitida a prescrição de qualquer 

outro tipo de medicamento [59, 65].  

No Anexo XI são descritos alguns casos especiais de prescrição [63, 65], enquanto que no 

Anexo XII são ilustrados alguns parâmetros e normas a cumprir na prescrição médica. 

No que concerne à dispensa de medicamentos de uso veterinário sujeitos a receita médica, 

esta é efetuada mediante a apresentação de receita médica-veterinária normalizada manual, 

prescrita por um médico veterinário e emitida em triplicado. Este tipo de receita não é renovável e 

apresenta uma validade máxima de 10 dias [69]. Os modelos de receita e vinheta médico-

veterinária normalizadas são aprovados pela Portaria n.º 1159/2005, de 17 de novembro [70]. 

 

7.2. INTERPRETAÇÃO E AVALIAÇÃO FARMACÊUTICA DA PRESCRIÇÃO 

Após a validação da receita médica de acordo com a legislação em vigor, o farmacêutico 

deve proceder a uma interpretação e avaliação farmacoterapêutica da prescrição e, em caso de 

alguma dúvida ou incongruência detetada, deverá contatar o médico prescritor. Neste sentido, o 

farmacêutico deve identificar o medicamento prescrito, avaliar a sua necessidade e adequação ao 

doente, bem como proceder a uma avaliação da adequação da posologia. Assim, é importante 

perceber se a medicação prescrita será tomada pela primeira vez e, caso seja essa a situação, o 

farmacêutico deve explicar ao utente a importância e a razão da medicação e alertá-lo para 

possíveis contraindicações, interações e reações adversas mais comuns e/ou relevantes, bem como 

para algumas precauções a tomar na utilização e conservação do medicamento. Além disso, deve 

reforçar, de forma clara e breve, oralmente e por escrito, a posologia a seguir pelo utente, 
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informando se a toma do medicamento deve, ou não, ser desfasada das refeições e verificando se 

o utente compreendeu a informação transmitida. No entanto, se a medicação for habitual, torna-se 

importante verificar se o doente cumpre o esquema posológico a ele destinado. Neste sentido, torna-

se pertinente referir que, durante o meu estágio, deparei-me com alguns utentes que, por iniciativa 

própria, alteravam o regime posológico dos seus medicamentos como, por exemplo: doentes com 

valores de tensão arterial mantidos elevados com a medicação, optavam por duplicá-la; doentes com 

crises de hipotensão no início do tratamento anti-hipertensor, decidiam suspendê-lo por completo; 

doentes com tratamento anti-microbiano suspendiam o antibiótico logo após melhoria dos sintomas; 

etc. Perante estas situações, procurava realçar a importância da medicação e da duração do 

tratamento para a obtenção de resultados positivos na saúde, aconselhando, sempre que se 

justificasse, uma consulta com o médico assistente para uma melhor avaliação da terapêutica. Além 

disso, e de forma a avaliar a eficácia da terapêutica, aconselhava um controlo regular dos parâmetros 

bioquímicos e medidas não farmacológicas adequadas, com o objetivo de otimizar a terapêutica. 

Por último, é relevante referir que o farmacêutico deve, igualmente, estar atento aos casos 

de abandono da medicação como, por exemplo, em idosos com baixa capacidade financeira para 

aviar todos os medicamentos prescritos, tentando encontrar estratégias para solucionar ou 

minimizar tais situações. 

 

7.3. DISPENSA PROPRIAMENTE DITA 

Devido à alteração das regras de prescrição e dispensa de medicamentos, as farmácias 

devem ter disponíveis em stock, no mínimo, três medicamentos de cada grupo homogéneo (GH)8, 

de entre os cinco medicamentos com preços mais baixos. Posto isto, a farmácia fica obrigada a 

dispensar o medicamento comparticipado de menor preço, equivalente ao prescrito, nos casos em 

que a prescrição é efetuada, ou considerada, por DCI, salvo se for outra a opção do utente [53, 54, 55, 

62]. No entanto, caso a farmácia não disponha, excecionalmente, de stock que cumpra aquela 

exigência, dispõe de 12 horas para adquirir e disponibilizar o medicamento ao utente, sem acréscimo 

de custo [55, 62]. Adicionalmente, é importante considerar que se o medicamento é prescrito por 

denominação comercial e apenas existe o medicamento original, não havendo, portanto, genéricos 

similares comparticipados, a farmácia deve dispensar o medicamento prescrito, não podendo, por 

isso, dispensar um medicamento diferente, nem um medicamento similar por DCI [62, 73]. Assim, o 

farmacêutico deve informar o utente sobre a existência dos medicamentos que cumpram a prescrição 

médica e que sejam comparticipados pelo SNS, bem como informar sobre o medicamento de preço 

mais baixo, disponível no mercado 
[53, 54, 55]. Além disso, e sempre que necessário, deve questionar o 

                                                             
8
 Um GH é um conjunto de medicamentos (originais e genéricos) bioequivalentes entre si 

[71]
, ou seja, com a mesma composição 

qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, igual forma farmacêutica, dosagem, via de administração e unidades por embalagem 
[72]

. Um GH de medicamentos só existe se incluir, pelo menos, um MG 
[71]

. 
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utente para a seleção do medicamento mais adequado, de acordo com a prescrição, pois, na maioria 

das vezes, a medicação é habitual e o utente sabe distingui-la, principalmente pela embalagem. 

Neste aspeto, é fundamental que o farmacêutico alerte o doente sempre que ocorram alterações 

na cartonagem dos medicamentos habituais. Durante o meu período de estágio, foi possível 

verificar uma notável falta de conhecimento e alguma relutância em relação ao conceito de MG na 

população em geral, pelo que a minha atuação, enquanto farmacêutica estagiária, passou por 

tentar elucidar e aconselhar o utente sobre a comprovada segurança, qualidade e eficácia dos MG. 

No momento da dispensa, o utente pode exercer o seu “Direito de opção” ao escolher um 

medicamento que cumpra a prescrição médica [53, 54], exceto nos casos em que só possa adquirir 

o medicamento constante na receita [62]: justificação técnica da insusceptibilidade de substituição 

do medicamento prescrito [Exceção a) ou Exceção b) do n.º 3 do art. 6.º da Portaria n.º 137-

A/2012, de 11 de maio] ou situação em que não exista MG comparticipado ou apenas exista o 

medicamento original de marca e licenças [53, 54]. Na situação de «Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º - 

Continuidade de tratamento superior a 28 dias», a opção do utente fica limitada a medicamentos 

similares com preço inferior ao do medicamento prescrito [53, 54, 55, 62, 63, 65]. Sempre que o utente 

exerça o seu “Direito de opção”, além da sua assinatura, atestando os medicamentos que lhe 

foram dispensados, deve constar, no verso da receita, a expressão “Direito de opção”, manuscrita 

ou pré-impressa, seguida da assinatura do utente, na qual confirma que exerceu esse direito [74]. 

Nos casos em que o utente não sabe ou não pode assinar, o responsável pela dispensa deve 

colocar essa menção no verso da receita e assinar [62, 67, 74].  

No contexto da dispensa, o farmacêutico, ou o técnico devidamente habilitado, deve 

proceder à verificação do regime de comparticipação a que o utente tem direito [67]. 

Adicionalmente, deve ter-se em consideração que se a receita médica não especificar a dimensão 

da embalagem do medicamento comparticipado, o farmacêutico deve dispensar a embalagem de 

menor dimensão disponível no mercado [67]. Na situação da embalagem de maior dimensão 

prescrita estar esgotada, pode ser fornecida uma quantidade equivalente, desde que seja 

justificado pela farmácia, de forma expressa, no verso da própria receita [67]. Contudo, a 

embalagem prescrita deve ser substituída apenas nos casos em que o medicamento não possua 

GH e o tamanho da embalagem cedida não ultrapasse em 50% a quantidade prescrita. Em casos 

excecionais, nos quais a quantidade prestada ultrapassa em 50% a quantidade prescrita, a 

substituição será aceite desde que, devidamente, justificada pelo(a) DT da farmácia [65].  

No que diz respeito à dispensa fora de prazo de validade, essa pode ser justificada quando 

o utente exerça o seu “Direito de opção” ou seja aplicada uma situação de exceção [a) ou b) ou 

c)], para a prescrição por marca comercial, ou quando não exista GH [65].  
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Durante a dispensa, são possíveis de efetuar várias modalidades de venda, de forma a 

promover uma melhor resposta às situações que surgem no dia-a-dia de uma farmácia: venda 

direta, venda suspensa e venda a crédito, cujas características são descritas no Anexo XIII.  

No final da dispensa, é impresso, diretamente no verso da receita, um “Documento para 

Faturação” que comprova a dispensa efetuada e cujos parâmetros são analisados no Anexo XIV. 

O responsável pela dispensa deve datar, assinar e carimbar a receita médica [54, 65], devendo 

constar ainda a assinatura do utente, como referido anteriormente. 

 Quando se verifica algum erro de dispensa nesta fase, quer informático quer devido ao 

operador (por ex.: troca da entidade de comparticipação, troca da dosagem ou embalagem de um 

medicamento, entre outras situações), a venda efetuada deve ser abatida e refaturada corretamente, 

emitindo-se um novo “Documento para Faturação” em papel autocolante, o qual é fixado sobre o 

que foi incorreta e anteriormente impresso. De seguida, e adjacente ao novo documento, deve 

justificar-se o motivo da reimpressão, o qual é depois rubricado pelo farmacêutico responsável. 

Finalmente, é emitido um recibo/fatura da venda efetuada, o(a) qual é carimbado(a), rubricado(a) 

e entregue ao utente, para efeitos de Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS)9.  

Os critérios envolvidos na aquisição e dispensa de medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes (definição no Anexo IX) são descriminados no Anexo XV [41, 47, 54-56, 62, 78]. 

Um último aspeto a destacar é que raras são as farmácias que se disponibilizam para 

efetuar a dispensa de medicamentos de uso humano sujeitos a Autorização de Utilização Especial 

(AUE), mas a FC realiza essa dispensa e, por isso, considerei interessante descrever, 

resumidamente, o circuito desses medicamentos no Anexo XVI [45, 75-77]. 

 

7.4. COMPARTICIPAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

A comparticipação no PVP de MSRM assenta em acordos estabelecidos entre as unidades 

de saúde e as entidades comparticipantes, podendo ocorrer situações em que o utente beneficia 

da comparticipação simultânea de organismos diferentes, em regime de complementaridade. 

Apesar do SNS constituir a entidade que alberga o maior número de beneficiários, existem outros 

organismos de comparticipação10, cujos requisitos variam consoante os acordos estabelecidos 

com a ANF (Anexo X).  

                                                             
9
 Por vezes, torna-se necessário esclarecer o utente que as faturas da farmácia são dedutíveis no IRS apenas no caso de estarem 

identificadas com o nome ou n.º de identificação fiscal (NIF) do utente e de os produtos adquiridos serem sujeitos a uma taxa de IVA de 

6% ou de 23%, sendo que neste último caso é necessário que a fatura venha acompanhada, obrigatoriamente, de uma cópia da 

respetiva receita médica. 
 

10 Os subsistemas que surgem com maior frequência na FC são: a Direção-Geral de Proteção Social aos Funcionários e Agentes da 

Administração Pública (ADSE), a Assistência na Doença aos Militares (ADM), os Serviços de Assistência na Doença da Polícia de 

Segurança Pública (SAD/PSP), os Serviços de Assistência na Doença da Guarda Nacional Republicana (SAD/GNR), a Caixa Geral de 

Depósitos (CGD), a SÃVIDA - MEDICINA APOIADA, S.A., para os servidores da EDP, e o Sindicato dos Bancários do Norte (SBN).  
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Posto isto, é importante considerar que o (sub)sistema financiador deve vir indicado na 

receita médica, no campo da entidade responsável. No entanto, em regime de 

complementaridade, deve ser indicado, nesse campo, o organismo primário, normalmente o SNS 

ou a ADSE, pois, caso contrário, a receita é devolvida à farmácia, não sendo comparticipada a 

parte correspondente a esse organismo. Neste contexto, é importante saber como atuar no ato 

da dispensa para que o receituário seja adequadamente faturado.  

A cada entidade comparticipante corresponde um código alfanumérico no SI, havendo 

outros códigos para situações especiais da mesma entidade, como seja, “Trabalhador Migrante”, 

“Doenças Profissionais”, “Manipulados”, aplicação de “Diplomas”, “Produtos Diabéticos”, 

“Pensionistas” abrangidos pelo RECM, entre outras. Em caso de complementaridade, são 

emitidos dois “Documentos para Faturação”, um na receita original, que é faturada para o 

organismo primário (ex.: 01 SNS ou 02 ADSE), e outro na cópia da mesma, a qual é faturada para 

o subsistema que efetua complementaridade (ex.: R1 – CGD/S), devendo, por isso, constar no 

seu verso a cópia do cartão de identificação que comprova o utente como beneficiário. 

 

7.5. REGIME DE COMPARTICIPAÇÃO PELO SNS 

O Decreto-Lei n.º 48-A/2010, de 13 de maio [79], alterado pelo Decreto-Lei n.º 106-A/2010, de 

1 de outubro [80], aprova os regimes geral e especial de comparticipação do Estado no PVP dos 

medicamentos prescritos, em receita médica, aos utentes do SNS e aos beneficiários da ADSE 

[79]. A lista dos medicamentos comparticipados pelo SNS é atualizada, periodicamente, pelo 

INFARMED, I. P., e divulgada na sua página eletrónica [79], sendo a margem máxima de 

comercialização desses e dos medicamentos não comparticipados, nas farmácias, de 20%, 

calculada sobre o PVP, deduzido o IVA [79]. 

O RECM prevê a comparticipação em função dos beneficiários e em função das patologias 

ou de grupos especiais de utentes [81]. Relativamente à comparticipação em função dos 

beneficiários, esta é aplicada a pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes o 

salário mínimo nacional mensal ou 14 vezes o valor do indexante dos apoios sociais em vigor, quando 

este ultrapassar aquele montante [79, 81]. Assim, os pensionistas abrangidos pelo RECM são 

identificados, na prescrição médica, através da aposição de uma vinheta de cor verde, identificativa 

do local de prescrição, conforme modelo aprovado, ou pela sigla «R», junto dos dados do utente, 

nas receitas manuais ou informatizadas, respetivamente [54]. Por outro lado, o RECM pode incidir 

no preço de medicamentos utilizados no tratamento de determinadas patologias ou por grupos 

especiais de utentes, cuja comparticipação é regulamentada por diploma legal e, assim, 

diferentemente graduada em função das entidades que o prescrevem ou dispensam [79] (Anexo 

XVII [82-97]). Nestas situações, o médico prescritor deve mencionar, expressamente na receita, o 

diploma que estabelece a comparticipação [79], sendo, em alguns casos, da exclusividade de 
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alguns especialistas médicos. O preço dos medicamentos que, por despacho, sejam considerados 

imprescindíveis em termos de sustentação de vida, é inteiramente (100%) suportado pelo Estado 
[79]. 

No regime geral, a comparticipação do Estado é fixada em escalões que abrangem 

determinados grupos e subgrupos farmacoterapêuticos estabelecidos pela Portaria n.º 924-A/2010, 

de 17 de setembro [98]:  Escalão A - 90 % do PVP;   Escalão B - 69 % do PVP;  Escalão C - 37 

% do PVP;  Escalão D - 15 % do PVP [79]. Todavia, a comparticipação do Estado no preço dos 

medicamentos integrados no escalão A é acrescida de 5 % e nos escalões B, C e D de 15 %, para 

os pensionistas abrangidos pelo RECM. Adicionalmente, a comparticipação do Estado no preço 

dos medicamentos para os beneficiários do RECM é de 95 % para o conjunto dos escalões, no 

caso dos medicamentos cujo PVP seja igual ou inferior ao quinto preço mais baixo do GH11 em 

que se inserem, o qual é atualizado, trimestralmente, pelo INFARMED, I. P. [79]. Neste contexto, é 

importante considerar que os medicamentos comparticipados ficam sujeitos ao sistema de preços 

de referência (PR)12 quando estejam incluídos num GH [79]. Por outras palavras, a comparticipação 

do Estado é efetuada sobre o PVP quando os medicamentos não estejam incluídos em nenhum 

GH e, portanto, não apresentem MG no mercado, enquanto que para medicamentos incluídos 

num GH, a comparticipação é feita sobre o PR designado para esse grupo [79]. 

 

7.5.1. PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO E CONTROLO DA DIABETES  

No sentido de desenvolver e implementar programas de controlo da Diabetes Mellitus, foram 

criados em Portugal, desde 1998, protocolos de colaboração entre o Ministério da Saúde  e 

diversos parceiros do sector [99]. Neste contexto, a Portaria n.º364/2010, de 23 de junho [100], define 

o regime de preços e comparticipações a que ficam sujeitos as tiras-teste, para determinação da 

glicemia, cetonemia e cetonúria, e os dispositivos médicos (agulhas, seringas e lancetas) 

destinados aos utentes do SNS e dos subsistemas públicos de saúde com diabetes [99, 100]. 

Portanto, é estabelecido o valor máximo da comparticipação do Estado no custo de aquisição das 

tiras-teste, correspondente a 85 % do PVP, e dos dispositivos médicos, correspondente a 100 % 

do PVP [99, 100]. Esta comparticipação é apenas aplicada aos utentes que apresentem, no ato da 

dispensa, a prescrição médica respetiva 
[99, 100]. Os produtos destinados ao autocontrolo da Diabetes 

Mellitus e que são comparticipados constam de uma listagem fornecida pelo INFARMED, I.P. [101]. 

 

                                                             
11

 O INFARMED, I. P., define e publica, até ao 15.º dia do último mês de cada trimestre civil, a lista de GH em vigor 
[79]

. 
 

12
 Entende-se por PR, o valor sobre o qual incide a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos incluídos em cada um dos 

GH, de acordo com o escalão ou regime de comparticipação aplicável 
[79]

. Assim, o PR para cada GH corresponde à média dos cinco 

PVP mais baixos praticados no mercado, considerando os medicamentos que integram esse grupo
 [79]

. 
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8. PROCESSAMENTO DE RECEITUÁRIO E FATURAÇÃO 

Na FC, as receitas médicas são conferidas diariamente por dois profissionais diferentes – 

pelo responsável na dispensa e, posteriormente, pela D. Júlia Barbosa, contribuindo para a 

deteção precoce de não conformidades entre a prescrição médica e o “Documento para 

Faturação”. Durante o meu estágio, a conferência de receituário consistiu numa etapa de 

aprendizagem muito importante, permitindo-me perceber, com maior facilidade, eventuais erros na 

prescrição médica e familiarizar-me com determinadas regras a aplicar no ato da dispensa de MSRM. 

Após a conferência, as receitas médicas são organizadas em lotes mensais, de acordo com 

o organismo de comparticipação e o tipo a que pertencem, contendo cada lote no máximo 30 

receitas organizadas sequencialmente, exceto o lote das receitas remanescentes no final do mês, 

o qual é fechado, incompleto [65, 67]. Para cada lote completo e fechado, é emitido um “Verbete de 

Identificação do Lote” (Anexo XVIII) [67], o qual é rubricado, carimbado e anexado ao respetivo 

lote, após verificação da conformidade entre o n.º de etiquetas das receitas e as descritas no 

verbete. No final de cada mês, são emitidos dois documentos adicionais para efeitos de faturação: 

uma “Relação-Resumo de Lotes” por fatura mensal, que identifica o conjunto mensal de lotes de 

cada organismo [67], e a fatura mensal, em triplicado (uma cópia fica arquivada na farmácia), 

correspondente ao valor da comparticipação do organismo no PVP dos medicamentos dispensados 

aos respetivos beneficiários [65, 67]. Mensalmente, os documentos13 referentes aos medicamentos 

comparticipados e dispensados, no mês anterior, a beneficiários do SNS, que não estejam 

abrangidos por nenhum subsistema, são enviados para o Centro de Conferência de Faturas (CCF; 

Maia, Porto, Portugal), até ao dia 10, sendo enviado à farmácia, posteriormente, um comprovativo 

da receção da informação de faturação [65]. O CCF é um centro de conferência único a nível 

nacional da responsabilidade da ACSS, I. P., destinado a centralizar todas as operações do ciclo 

prescrição-prestação-conferência de medicamentos e meios complementares de diagnóstico e 

terapêutica, comparticipados pelo SNS [65]. No dia 25 de cada mês, ou até aos cinco dias úteis 

seguintes, o CCF apresenta à farmácia o resultado do processo de conferência da faturação 

mensal referente ao mês anterior e, no caso de se verificarem erros ou diferenças nos 

documentos conferidos que sejam passíveis de ser corrigidos, são enviados os seguintes 

documentos: uma relação-resumo contendo o valor das não conformidades, a justificação das não 

conformidades e as receitas, faturas, relação-resumo do lote e verbetes de identificação do lote 

correspondentes às irregularidades [67]. Para cada incumprimento detetado, é atribuído um código 

                                                             
13

  Os documentos enviados para o CCF incluem as receitas médicas organizadas por lotes, os quais devem vir devidamente 

identificados através do “Verbete de Identificação do Lote”, a fatura mensal, em duplicado, correspondente ao valor da comparticipação 

do Estado no PVP dos medicamentos dispensados a beneficiários do SNS que não estejam abrangidos por nenhum subsistema, a 

“Relação-Resumo de Lotes” e Notas de Débito ou de Crédito, caso existam 
[65, 67]

. 
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alfanumérico14, onde a letra identifica o tipo de ação desencadeada, seguida de três dígitos que 

correspondem ao número da incorreção que motivou essa ação [65]. Os motivos que podem 

resultar na devolução de receituário incluem: ausência da data de prescrição, receita rasurada ou 

acrescentada, receita inválida para o lote, medicamento não comparticipado ou não prescrito, 

substituição inválida, dispensa fora do prazo, receita não pertencente ao organismo comparticipante, 

diploma não prescrito pelo médico da especialidade, preço de faturação não coincidente com o 

estipulado por lei, entre outros [102]. No caso das inconformidades detetadas serem aceites, a 

farmácia emite as respetivas notas de crédito ou de débito regularizadoras e envia-as ao CCF, 

com a fatura mensal, até ao dia 10 do mês seguinte [65, 67]. Em caso de devolução de um 

documento para correção, a farmácia tem até 60 dias para proceder ao envio do documento 

devidamente corrigido [65]. Na FC, as devoluções ficam registadas e arquivadas, mediante a cópia 

dos documentos em inconformidade, antes e depois de ser corrigidos pelo operador responsável. 

Estes documentos sujeitos a retificação são depois refaturados e incluídos num novo lote do mês 

corrente, sendo submetidos a um novo processo de conferência [65]. Todavia, quando a farmácia 

não concorda com os motivos de devolução do receituário, pode efetuar uma reclamação em 

formulário com modelo próprio (Anexo IV da Portaria n.º 193/2011 
[67]), o qual é submetido, no 

prazo máximo de 40 dias, ao Centro de Contacto do CCF [65, 67]. Concluídas as operações de 

validação do receituário e das faturas, o CCF disponibiliza, à respetiva ARS, a informação mensal 

das faturas recebidas, o resultado da conferência e as notas de crédito e de débito enviadas. No 

dia 10 do mês seguinte ao do envio da fatura mensal, o Estado efetua, através da ARS, o 

pagamento das comparticipações às farmácias, correspondendo esse ao valor da fatura [67].  

No que diz respeito ao receituário comparticipado por outras entidades, que não o SNS, 

esse é remetido para a ANF até ao dia 10 de cada mês. Por sua vez, a ANF distribui a 

documentação para o respetivo organismo, com o qual estabeleceu acordo, e adianta o pagamento 

das comparticipações às farmácias, sendo, posteriormente, reembolsada pelos respetivos 

organismos. Para finalizar, é importante referir que na FC são fechados, mensalmente, apenas os 

lotes de outras entidades, que não o SNS, com valor superior a 250€. Contudo, trimestralmente, 

todos os lotes de todos os organismos são fechados, independentemente do seu valor. 

 

9. MEDICAMENTOS E PRODUTOS MANIPULADOS 

Devido à industrialização do fabrico de medicamentos, a preparação de medicamentos 

manipulados, nas farmácias de oficina, tornou-se menos significativa, estando confinada, 

essencialmente, à personalização de terapêuticas e com o objetivo de preencher nichos não 

ocupados pela indústria farmacêutica [103]. Neste contexto, são estabelecidas as condições de 

                                                             
14

 A letra do código alfanumérico atribuído ao incumprimento detetado identifica o tipo de ação desencadeada: D – Devolução, C – 

Correção, R – Rejeição, F - Aguarda documentação, A – Anulação Administrativa e G – Reentrada com Erros. 
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comparticipação dos medicamentos manipulados, regulamentadas pelo Despacho n.º 

18694/2010, de 18 de novembro, no qual é aprovada uma lista dos manipulados comparticipados 

pelo SNS e pela ADSE 
[53, 104]. Estes medicamentos são comparticipados em 30% do respetivo preço 

[79, 104], mas as receitas, onde esses constem, apenas serão passíveis de faturação caso tenham a 

menção “manipulado” ou “Faça segundo a arte” (“FSA”). Os medicamentos manipulados têm que 

ser prescritos isoladamente, não devendo a receita médica conter outros medicamentos [53].  

Na FC, a manipulação e a preparação de medicamentos é efetuada, exclusivamente no 

laboratório, o qual possui o equipamento mínimo de existência obrigatória para as operações de 

preparação, acondicionamento e controlo de medicamentos manipulados, em conformidade com a 

Deliberação n.º 1500/2004, 7 de dezembro [17], e algum equipamento suplementar, 

nomeadamente o aparelho misturador UNGUATOR®. Em dossier próprio, são arquivados os 

registos de controlo e de calibração periódica de todo o equipamento e aparelhagem, bem como 

os respetivos comprovativos de origem, incluindo as faturas de todo o material de embalagem 

adquirido. No laboratório, encontram-se ainda armazenadas todas as matérias-primas sólidas e 

líquidas necessárias à manipulação, devidamente acondicionadas e rotuladas, sendo adquiridas a 

fornecedores que garantem a manutenção da sua qualidade, durante todo o circuito, de acordo 

com a Deliberação n.º 1497/2004, de 7 de dezembro [105]. Cada lote de matéria-prima é 

acompanhado, obrigatoriamente, pelo respetivo boletim de análise, o qual confirma o cumprimento 

das exigências previstas na respetiva monografia [16, 105]. Depois de carimbado e assinado pelo 

farmacêutico responsável, o boletim de análise é anexado a uma ficha de registo de movimentos 

(Anexo VII), criada para aquela matéria-prima, juntamente com a respetiva fatura que comprove a 

aquisição do produto [16]. Os registos dos controlos e calibrações dos aparelhos de medida, os 

registos referentes aos manipulados produzidos e o arquivo dos boletins de análise de todas as 

matérias-primas devem ser arquivados na farmácia durante um prazo mínimo de três anos [16]. 

Na FC, a preparação de medicamentos manipulados foi delegada, pela Dra. Raquel 

Tavares, à Dra. Joana Fernandes, constando essa delegação por escrito [16]. A preparação de um 

medicamento manipulado inicia-se com a interpretação e validação da receita ou da indicação 

médica, verificando-se, posteriormente, se esse manipulado consta na FPVIII, no FGP, ou se já foi 

anteriormente preparado, de forma a recolher as informações necessárias à sua preparação. De 

facto, a Deliberação n.º 1504/2004, de 7 de dezembro, define os formulários e farmacopeias 

reconhecidos pelo INFARMED, I.P., e, de acordo com as indicações compendiais dos mesmos, 

manipulam-se os preparados oficinais [106]. Todavia, se o medicamento manipulado não integrar 

nenhum compêndio, as informações sobre o seu contexto terapêutico, preparação e segurança de 

utilização são solicitadas ao LEF, via e-mail ou telefone. Durante a sua preparação, é preenchido 

o registo de movimento de matérias-primas e uma ficha de preparação modelo (Anexo XIX), em 

conformidade com o FGP, sendo anexada a essa uma cópia da receita. Na FC, utiliza-se um 
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programa informático, o SoftGaleno®, que permite a gestão do stock de matérias-primas e da 

produção de manipulados, com a criação e atualização prévia de uma base de dados, além de 

possibilitar a criação automática da ficha de preparação.  

Na preparação de um medicamento manipulado, é importante ter em consideração que a 

utilização de determinadas substâncias não é permitida, tal como descrito e detalhado na 

Deliberação n.º 1498/2004, 7 de dezembro [107]. Além disso, devem efetuar-se todos os ensaios 

necessários para verificar e garantir a qualidade final do manipulado 
[16]. De forma a assegurar a 

rastreabilidade deste, cada lote recebe, obrigatoriamente, um número de lote padronizado [16]: 

letra M + número sequencial da produção + barra (/) + ano de produção (por ex.: M12/2012). 

No que diz respeito à atribuição de um prazo de validade a um medicamento manipulado, é 

necessário ter em conta a sua estabilidade, descrita bibliograficamente, considerando também a 

natureza das diferentes matérias-primas, por consulta do FGP [103]. 

O cálculo do preço dos medicamentos manipulados é regulamentado pela Portaria n.º 

769/2004, de 1 de julho, considerando-se a seguinte fórmula: (Valor dos honorários + Valor das 

matérias-primas + Valor dos materiais de embalagem) x 1,3 x 1,06 (valor do IVA à taxa em vigor)  

[108]. A afixação do valor dos honorários tem por base um fator F que é, automática e anualmente, 

atualizado, conforme a proporção do crescimento do Índice de Preços no Consumidor (IPC), e 

divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) para o ano anterior àquele que respeita [108], 

aplicando-se um F=4,57 para o ano 2012. Além disso, para o cálculo dos honorários, considera-se 

a quantidade preparada, multiplicando-se por um fator dependente da forma farmacêutica do 

produto acabado [108]. O valor das matérias-primas é determinado pelo valor da aquisição (sem 

IVA) multiplicado por um fator, consoante a maior das unidades em que forem utilizadas, enquanto 

que o valor dos materiais de embalagem é calculado pelo valor da aquisição (deduzido do IVA) 

multiplicado pelo fator 1,2 [108]. 

Por último, cada medicamento manipulado deve ser rotulado, apresentando toda a 

informação que se considere pertinente para o doente (Anexo XX) [16]. O rótulo é impresso em 

duplicado para identificação do produto e como parte integrante da ficha de preparação. 

Na FC, são solicitados, semanalmente, inúmeros medicamentos manipulados, sendo que a 

maioria constituem preparados oficinais. Os manipulados mais frequentemente solicitados são a 

“Suspensão Oral de Trimetoprim a 1% (m/V)”, usada em pediatria para tratar infeções do trato 

urinário, e a “Solução de Minoxidil a 5%”, de uso cutâneo, para o tratamento da calvície feminina e 

masculina. Ao longo do meu estágio, tive a oportunidade de preparar vários manipulados e de 

contactar com as diversas fontes bibliográficas e com o LEF, de modo a reunir toda a informação 

relevante para proceder da melhor forma. 
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10. AUTOMEDICAÇÃO: MNSRM E INDICAÇÃO FARMACÊUTICA  

Em conformidade com o Despacho n.º 17690/2007, de 23 de julho [109], a automedicação 

corresponde à utilização de MNSRM de forma responsável, consciente e segura, sempre que se 

destine ao alívio e tratamento de um problema de saúde considerado como um transtorno menor, 

de carácter não grave, autolimitante, de curta duração e que não apresente relação com 

manifestações clínicas de outros problemas de saúde do doente, com a assistência ou 

aconselhamento opcional de um profissional de saúde [10, 109]. No Despacho citado, encontra-se 

detalhada uma lista de situações passíveis de automedicação [109].  

Neste contexto, cabe ao farmacêutico orientar a utilização, ou não, do medicamento solicitado 

pelo utente e responsabilizar-se pela seleção de um MNSRM, ou de um eventual tratamento não 

farmacológico, indicando as opções disponíveis e informando sobre as condições de utilização e 

as manifestações que requerem prontamente uma consulta médica [10, 110, 111]. Sempre que 

possível, o farmacêutico deve proceder à monitorização dos resultados da intervenção efetuada. 

A informação e o aconselhamento pelos profissionais de saúde, destacando o farmacêutico, 

completada com a leitura do rótulo e do folheto informativo, são os meios mais indicados para 

obter informação específica sobre cada medicamento, garantindo a sua utilização da forma mais 

segura e eficaz, uma vez que tomar medicamentos envolve sempre um risco [110, 112], estando 

totalmente desaconselhada a banalização da automedicação [111]. Assim, o farmacêutico deve 

consciencializar o utente para o uso racional do medicamento e alertá-lo para os riscos 

associados à automedicação, nomeadamente no que respeita à negligência dos sintomas, o que 

pode mascarar uma patologia mais grave, atrasando o diagnóstico e tratamento adequado. 

A escolha do medicamento deve fundamentar-se, necessariamente, nas características 

gerais dos sintomas, na idade do doente, no estado fisiológico, nas doenças concomitantes, nos 

medicamentos prescritos para doenças continuadas, nas sensibilidades individuais, nos hábitos e 

estilos de vida e nas reações adversas ocorridas [111]. Tendo em consideração o referido, a 

automedicação está contraindicada em idosos vulneráveis, crianças, grávidas e lactantes, doentes 

crónicos e todos os indivíduos com o sistema imunitário debilitado [111, 112]. Além disso, não devem 

ser tomados MNSRM por um período superior a 7 dias, sendo necessário consultar o médico 

assistente ou aconselhar-se com o farmacêutico nas seguintes situações: persistência ou 

agravamento dos sintomas; ausência de melhoria do estado de saúde; recaídas; existência de dor 

aguda; suspeita de efeitos ou reações adversas; utilização de outros medicamentos; 

concomitância de patologias; e desenvolvimento de ansiedade, tumores e depressão [110, 112].  

Os medicamentos que aparecem como alvos principais da automedicação estão destinados 

a combater dores ligeiras (por ex.: cefaleias, dores musculares e odontalgias), estados febris e 

gripais moderados. Além disso, são também incluídos os medicamentos que se aplicam a certas 

perturbações digestivas (por ex.: enjoo de movimento, prisão de ventre, diarreia, ardor no 
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estômago, aftas e flatulência) e aqueles que se destinam às fadigas passageiras, rinites alérgicas 

sazonais, problemas cutâneos moderados (por ex.: feridas superficiais, picadas de insetos, 

prurido, dermatites, caspa, alopécia, calosidades, verrugas e queimaduras), entre outros [111]. 

O aconselhamento e a indicação farmacêutica de MNSRM foram integrados de forma 

progressiva durante o meu estágio, a princípio com o acompanhamento dos profissionais 

experientes da equipa da FC e depois com a experiência e autonomia que ia adquirindo durante o 

atendimento ao público. Assim, intervim em inúmeros pedidos de MNSRM e devo dizer que, no 

início, senti uma grande dificuldade na seleção do medicamento mais adequado a cada situação e 

na indicação da frequência de administração de cada um. Todavia e, de forma a prestar um 

aconselhamento farmacêutico adequado, apoiei a minha atuação em conhecimentos científicos 

adquiridos e pesquisados e na leitura atenta dos folhetos informativos. Na cedência de medicamentos 

sob indicação farmacêutica, tentei sempre estabelecer um diálogo confiante com o utente, colocando 

questões pertinentes, por forma a perceber os antecedentes (ex.: idade e alergias conhecidas), a 

origem e a natureza do mal-estar, a duração e frequência dos sintomas e as condições que, 

eventualmente, possam ter contribuído para agravar o problema. Além disso, procurava saber se o 

doente já havia tomado algum medicamento na tentativa de resolver o problema, se apresentava 

alguma patologia crónica e se estava medicado. Na ausência de uma sintomatologia grave que 

implicasse uma consulta médica, aconselhava um MNSRM adequado ao utente e à sua 

problemática, optando por especialidades farmacêuticas simples, de modo a evitar associações 

de substâncias ativas. Neste contexto, procurava aconselhar a menor dose necessária para atingir 

o efeito terapêutico desejado e em embalagem reduzida, de forma a evitar a automedicação 

descontrolada. Finalmente, cedia informação sobre a utilização do medicamento, particularmente 

sobre a frequência de administração e a duração do tratamento, alertando para possíveis interações/ 

reações adversas e aconselhando, quando pertinente, medidas não farmacológicas adequadas. 

 

11. OUTROS CUIDADOS PRESTADOS PELA FARMÁCIA   

A Farmácia Comunitária é, atualmente e cada vez mais, um local privilegiado para a 

prestação de cuidados de saúde, permitindo um contato mais próximo entre o farmacêutico e o 

utente e, consequentemente, uma monitorização personalizada da saúde deste último. Neste 

sentido, foi publicada a Portaria n.º 1429/2007, de 2 de novembro [113], a qual define os serviços 

farmacêuticos que as farmácias podem prestar aos utentes. De entre os vários serviços que a FC 

coloca à disposição dos seus utentes, destacou-se, durante o meu estágio, o Serviço 

CheckSaúde. Neste contexto, a FC disponibiliza a determinação de uma ampla gama de 

parâmetros fisiológicos e bioquímicos, entre os quais, tensão arterial, glicémia capilar, colesterol 

total, LDL-colesterol, HDL-colesterol, triglicerídeos, ácido úrico, transaminases [Alanina 

Transaminase (ALT) e Aspartato Aminotransferase (AST)], Índice Internacional Normalizado 
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(INR), antigéneo prostático específico (PSA), hormona estimulante da tiróide (TSH) e 

microalbuminúria. Os intervalos de referência, considerados pela FC para os vários parâmetros 

determinados, encontram-se indicados no Anexo XXI. A determinação e análise destes 

parâmetros permitem incidir sobre duas vertentes: a prevenção primária, educando os utentes e 

alertando para os fatores de risco que estão na origem de determinadas doenças metabólicas 

(ex.: hipertensão arterial, diabetes mellitus e dislipidémias), cada vez mais prevalentes na sociedade; 

e a prevenção secundária, auxiliando no controlo das doenças e aconselhando medidas a adotar 

para evitar a progressão dessas, nos casos em que já se encontram instaladas, o que permite 

realizar um seguimento farmacoterapêutico, verificando a efetividade e segurança da medicação. 

Na FC, é cedido aos utentes um cartão de registo, de forma a promover uma contínua vigilância 

dos parâmetros de interesse, os quais poderão ser analisados, posteriormente, pelo médico assistente. 

Uma parte significativa do meu estágio foi, efetivamente, passada no balcão de atendimento 

personalizado, onde aprendi e contactei com muitos utentes, podendo construir um diálogo mais 

personalizado e detalhado. Na maioria das vezes, procedi à medição da tensão arterial – um 

parâmetro totalmente gratuito, determinado a partir de um tensiómetro digital de braço Classic 

Check PIC®, utilizando o método oscilométrico. Pela experiência praticada, percebi que inúmeros 

casos se traduziam em valores desajustados, normalmente, acima do normal, devendo-se, com 

grande probabilidade, a situações de: 1) incumprimento da terapêutica; 2) inadequação da dieta 

(consumo excessivo de bebidas alcoólicas, ingestão insuficiente de líquidos e excesso de sal na 

alimentação); 3) sedentarismo; 4) ansiedade e fatores emocionais. Em relação aos índices 

metabólicos, estes eram determinados a partir da recolha de uma amostra sanguínea capilar, 

destacando-se, mais frequentemente:  Glicémia capilar (em medidor OneTouch® Vita®, pelo 

método enzimático-eletroquímico, usando tiras de teste);  Colesterol total e Triglicerídeos (em 

medidor Accutrend® Plus, por fotometria de refletância, usando tiras de teste);  Ácido Úrico (em 

sistema MultiSure GU, pelo método enzimático-eletroquímico, usando tiras de teste);  Perfil 

lipídico • Glu15 e Transaminases (em sistema Cholestech LDX [114], por fotometria de refletância, 

usando cassetes teste descartáveis). Aquando da determinação destes índices metabólicos, 

procurava saber se o utente estava sob alguma terapêutica e perceber os seus hábitos 

alimentares, a atividade física praticada, o histórico pessoal e familiar, entre outras informações 

relevantes. A partir dos resultados obtidos, procurava promover a adesão à terapêutica, aconselhando 

medidas não farmacológicas adequadas, entre as quais, uma dieta equilibrada e adaptada ao(s) 

parâmetro(s) desajustado(s), segundo uma lista de alimentos recomendados, a consumir de forma 

moderada e proibidos. No entanto, quando os valores determinados se encontravam muito 

                                                             
15

 O Perfil lipídico • Glu inclui a determinação do colesterol total, triglicerídeos, LDL-colesterol, HDL-colesterol, relação LDL/HDL-

colesterol, não-HDL-colesterol e glicémia capilar. 
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elevados, particularmente os valores de tensão arterial, encaminhava o utente para o centro de 

saúde e recomendava uma consulta, o mais brevemente possível, com o médico assistente.  

Durante o meu estágio e ainda no âmbito do Serviço CheckSaúde, foi-me solicitado pela 

Dra. Raquel a elaboração de um folheto informativo dirigido a utentes com terapêutica 

anticoagulante, de modo a ressaltar a importância de efetuar, periodicamente, o “Controlo de 

Sangue” - serviço que a FC presta (Anexos XXII e XXIII). 

Além do Serviço CheckSaúde, a FC disponibiliza outros serviços com uma relevância 

acentuada e os quais se encontram descritos no Anexo XXIV [10, 115-119].  
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ANEXO I – Organização funcional do espaço físico da FC 

A FC dispõe das seguintes divisões obrigatórias e facultativas: 

 Área de atendimento ao público (Figura 1|A): situa-se no rés-do-chão e representa o 

centro vital da farmácia, onde se privilegia o 

contacto personalizado com o utente, bem como 

o seu bem-estar, segurança e privacidade. De 

facto, constitui uma área confortável, bem 

iluminada e climatizada, suficientemente ampla 

para permitir a fácil circulação dos utentes e 

profissionais. Adicionalmente, esta área possui 

dois sofás, onde os utentes podem aguardar 

confortavelmente pela sua vez, uma zona de 

entretenimento infantil e instalações 

sanitárias/fraldário de acesso aos utentes. Além 

disso, na entrada da farmácia há uma máquina de cedência de senhas para atendimento, de 

modo a evitar filas de espera e eventuais desacordos em relação à ordem de chegada dos 

utentes, verificando-se ainda a existência de três ecrãs na zona dos balcões de atendimento, onde 

são anunciados os números das senhas para o atendimento seguinte, além de ser divulgada 

informação sobre as áreas de intervenção da farmácia como, por exemplo, as consultas de nutrição. 

Funcionalmente, a área de atendimento ao público possui 4 balcões com 6 postos de 

atendimento, havendo uma separação física entre eles de modo a permitir a privacidade do utente 
[10]. 

Cada posto de atendimento encontra-se equipado com um computador, uma caixa registadora, 

um leitor ótico de códigos de barras e um terminal de multibanco. Nesta zona, estão ainda 

inseridos três locais de dispensa de medicamentos pelo robot.  

Em relação aos medicamentos e outros produtos de saúde e bem-estar dispostos neste 

espaço da farmácia, verifica-se que estes estão organizados de forma lógica e direcionada para 

facilitar o ato de dispensa, economizando tempo. Toda a área envolvente está organizada em 

sectores diferenciados, nos quais são expostos lineares de dermofarmácia e cosmética, incluindo 

produtos de cuidado e higiene corporal, tratamento anti envelhecimento e produtos de cuidado 

capilar, organizados por marca e dispostos por forma de apresentação e/ou por indicação do seu 

uso. Adicionalmente, encontram-se dispostos produtos de higiene oral, produtos para os cuidados 

durante a gestação e no pós-parto, produtos de puericultura, incluindo produtos para a nutrição do 

bebé, biberões, chupetas, produtos para a higiene e cuidado da pele do recém-nascido e do bebé, 

entre outros. Além disso, neste espaço amplo da farmácia encontram-se, estrategicamente, 

dispostos alguns lineares e gôndolas com produtos de rotação sazonal em destaque e/ou 

promoção como, por exemplo, linhas de protetores e pós-solares, anti celulíticos, adelgaçantes e 

Figura 1|A. Área de atendimento ao público. 
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suplementos dietéticos na época de Verão. Os utentes da farmácia têm acesso direto a estes 

produtos, bem como aos colocados em expositores junto dos balcões de atendimento, os quais 

não perturbam a visualização e a comunicação entre o farmacêutico/técnico de farmácia e o 

utente, mas constituem uma estratégica de Marketing, por aplicação de técnicas de 

merchandising. Também nos balcões de atendimento, poderá ser encontrada alguma informação 

científica sobre determinadas patologias ou sobre alguns produtos de saúde comercializados. 

Todavia, atrás dos balcões de atendimento, sem acesso direto do utente, estão dispostos, 

em prateleiras cuidadosamente organizadas e de acordo com a respetiva indicação de utilização, 

medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), suplementos alimentares, produtos de 

higiene oral e outros produtos sazonais que, embora sejam de venda livre, necessitam de 

aconselhamento farmacêutico e/ou encontram-se, estrategicamente, atrás do balcão para captar a 

atenção do utente aquando o atendimento. Ainda na zona interior dos balcões, existem várias 

gavetas, adequadamente identificadas, onde se encontram, entre outros, os produtos para o 

cuidado das mãos e pés, produtos de higiene íntima, material ortodôntico, tampões para os 

ouvidos, repelentes, material de primeiros socorros e produtos de dermofarmácia para grávidas, 

bem como medicamentos destinados à contraceção oral, à cessação tabágica e à suplementação 

vitamínica e antioxidante, e medicamentos destinados a tratar sintomas de constipação e gripe, 

tosse seca ou com expetoração, problemas do aparelho digestivo e circulatório, micoses, 

queimaduras, problemas musculares, entre outras enfermidades. Nesta organização, também se 

encontra organizada a área destinada à pediatria, com produtos de muda de fralda e alguns 

medicamentos destinados a esta faixa etária (“Farmácia da Criança”). 

Ainda na área de atendimento ao público, 

encontra-se uma zona mais descentralizada, o balcão 

de atendimento personalizado, o qual permite uma 

maior privacidade dos utentes e está destinado à 

determinação de parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos (Figura 2|A). Neste local, tal como 

previsto no DL n.º 307/2007, de 31 de agosto 
[3], há 

um documento que informa os utentes dos serviços 

farmacêuticos realizados e do respetivo preço. Neste 

espaço privado, é possível haver uma conversa 

individualizada, mais detalhada e prolongada com o 

utente, tentando perceber quais os problemas de 

saúde associados e os seus hábitos em relação à medicação habitual e à automedicação, bem 

como os seus hábitos alimentares e de atividade física. Durante o meu estágio curricular, tive a 

oportunidade de me familiarizar com esta área, proporcionando-me um contacto mais próximo 

com os utentes, onde pude conhecê-los melhor e aconselhá-los. 

Figura 2|A. Balcão de atendimento 

personalizado, destinado à determinação de 

parâmetros bioquímicos e fisiológicos. 
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Na área de atendimento ao público, há também uma balança eletrónica, útil para o controlo 

de peso dos utentes, coadjuvando no aconselhamento farmacêutico. 

Por último, há ainda uma zona onde pode ser efetuado o diagnóstico capilar, de forma 

gratuita, sobretudo divulgado em épocas de promoção de produtos de cuidado capilar. Assim, 

com a utilização de um aparelho Scanner Capilar, faz-se uma varredura do couro cabeludo e dos 

fios, permitindo o diagnóstico eficaz e a perceção de quais as necessidades e procedimentos 

essenciais para tratar os cabelos e o couro cabeludo. 

 

 Zona de apoio ao atendimento (Figura 3|A): este espaço, localizado logo após a área 

de atendimento, possui um terminal informático com o 

SIFARMA (Sistema Informático da Associação Nacional 

de Farmácias) e com acesso à Internet, permitindo dar 

apoio científico e técnico aos colaboradores aquando o 

atendimento, pela pesquisa das várias especialidades 

farmacêuticas. Adicionalmente, neste local encontra-se 

organizada alguma bibliografia obrigatória, de fácil e 

rápido acesso como, por exemplo, o “Prontuário 

Terapêutico 2011”, o “Mapa Terapêutico 2011”, o “Índice 

Nacional Terapêutico 2011” e o “Simposium Terapêutico 

2011”, que assegura uma atualização e informação preciosa para os profissionais de saúde, 

possibilitando um atendimento e aconselhamento rigoroso. Adicionalmente, neste espaço está 

ordenada alguma legislação farmacêutica relevante para o atendimento, relacionada, sobretudo, 

com comparticipações especiais em determinadas patologias ou especialidades medicamentosas. 

Para além do referido, a zona de apoio ao atendimento possibilita a consulta telefónica, ou 

via fax, com os fornecedores e outros profissionais de saúde, a realização de encomendas 

diretamente aos laboratórios, a marcação/atualização dos preços de produtos de venda livre, o 

registo e arquivo justificado de eventuais quebras e a realização de devoluções e/ou reclamações. 

Pontualmente, esta área serve ainda como um ponto de receção de encomendas. Além disso, 

efetua-se aqui a organização burocrática de alguns documentos, bem como a organização de 

horários e tarefas dos colaboradores. Nesta área encontra-se ainda instalada a impressora fiscal 

que regista todos os dados das impressoras dos postos de atendimento, para efeitos de fiscalização. 

Por último, é neste espaço que têm lugar as reuniões, previamente marcadas, com os 

delegados de informação médica. 

 

 Gabinete da direção técnica: situa-se no rés-do-chão e funciona como o cérebro deste 

organismo complexo que é a Farmácia Comunitária, estando este cargo atribuído à Dra. Raquel 

Tavares, onde ela exerce as suas funções como DT, as quais estão envolvidas na gestão, 

organização e administração da farmácia. Nesta divisão encontra-se um terminal informático e 

Figura 3|A. Zona de apoio ao 

atendimento. 
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parte da biblioteca da farmácia, fundamental para um aconselhamento farmacêutico dirigido e 

rigoroso. 

 

 Área de armazenamento: a área destinada ao armazenamento das especialidades 

farmacêuticas não está confinada apenas a um local, mas encontra-se distribuída pela farmácia. 

Assim, no rés-do-chão, facilmente acessível a partir da 

área de atendimento ao público, encontra-se um 

sistema de gavetas deslizantes (Figura 4|A), as quais 

estão divididas por classes, facilmente identificáveis. 

Neste sistema encontram-se armazenados alguns 

medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e 

MNSRM, incluindo xaropes, ampolas bebíveis, 

injetáveis, colírios, gotas, medicamentos veterinários, 

entre outros. Adicionalmente, são também 

conservados neste sistema alguns produtos 

especializados de dermofarmácia e cosmética, chãs, dispositivos médicos, entre outros. A 

organização destas especialidades é efetuada por ordem alfabética e tendo em consideração o 

prazo de validade, de forma a que no momento da dispensa se aplique a regra First Expire First 

Out (FEFO), isto é, segundo o princípio da gestão de stocks, o produto que sai em primeiro lugar é 

aquele que estiver mais próximo do seu prazo de validade [13]. 

Na mesma área do sistema de gavetas deslizantes, estão instalados armários fechados de 

rápido acesso, nos quais são armazenados produtos 

fitoterapêuticos, dentífricos, cremes e pomadas não sujeitos a 

receita médica e com ação dermatológica calmante, cicatrizante e 

regeneradora, produtos de cuidado e higiene íntima (por ex.: geles 

íntimos, pensos, fraldas e absorventes urinários), enemas, soros 

fisiológicos e produtos de esterilização e desinfeção, além de 

calçado ortopédico, num armário próprio para o efeito. É importante 

ter em consideração que os produtos estão dispostos nestes 

armários seguindo uma organização lógica e prática, com o 

propósito de assegurar o dinamismo no atendimento.  

 Contiguamente à área de atendimento ao público, há ainda 

um armário (Figura 5|A) para armazenamento de compressas, 

esparadrapos, penso adesivos de vários tamanhos, desinfetantes e soros fisiológicos de pequeno 

volume, entre outros. Este armário possui ainda uma banca metálica onde se efetua a preparação 

de xaropes, por dissolução ou suspensão do pó medicamentoso em água purificada. Além disso, 

neste armário, há um bloco de gavetas para separação das receitas médicas por (sub)sistema de 

saúde, uma secção para arrumar cartões de fidelidade já terminados, com os respetivos talões de 

Figura 4|A. Sistema de gavetas deslizantes. 

Figura 5|A. Armário contíguo 

à área de atendimento. 
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compra, uma gaveta onde se guardam os talões de vendas a crédito de clientes registados no 

sistema e uma porta onde se encontram as receitas deixadas suspensas com prazo de validade 

de 1 ou de 6 meses. 

No piso 0, encontra-se ainda um frigorífico principal, com condições de temperatura (2-8ºC) 

e humidade controladas por um termohigrómetro automático interior. Este frigorífico armazena, 

por ordem alfabética e por data de validade, produtos farmacêuticos termossensíveis como, por 

exemplo, vacinas, colírios, insulinas e soluções vitamínicas orais. 

O armazém (Figura 6|A), propriamente dito, 

corresponde a uma divisão no rés-do-chão destinada ao 

armazenamento, em estantes, de produtos excedentes 

da área de atendimento: medicamentos de venda livre, 

produtos dos lineares de dermofarmácia e cosmética, 

fórmulas adaptadas para bebés e alimentação infantil. 

Estes produtos encontram-se devidamente separados, 

o que permite uma rápida e eficiente reposição do 

produto na área de atendimento ao público. Além disso, 

há nesta divisão um higrómetro analógico e um termómetro para controlo, respetivo, da humidade 

e temperatura.  

Finalmente, há uma última área de armazenamento, no 

primeiro andar, considerada a principal zona de armazenamento de 

MSRM. Esta área encontra-se isolada termicamente do exterior e 

possui um sistema de ar condicionado que permite a manutenção 

das condições ótimas de temperatura (máximo 25ºC) e humidade, 

as quais são monitorizadas por um termohigrómetro automático. 

Nesta zona, as especialidades farmacêuticas estão armazenadas e 

rigorosamente organizadas em prateleiras, num robot – APOSTORE 

Robot (Figura 7|A), sendo a reposição dos medicamentos, no 

sistema robótico, efetuada em concordância com o respetivo prazo 

de validade. O robot, controlado via informática, possui dois braços 

metálicos que, por um lado, fazem a reposição do stock, dispondo 

os medicamentos de forma a otimizar o espaço, e, por outro, efetuam a distribuição e o 

encaminhamento dos medicamentos para os respetivos terminais informáticos de dispensa na 

área de atendimento, de acordo com a regra FEFO. Portanto, este sistema permite a 

automatização do processo de procura e dispensa de medicamentos. 

Como é possível verificar na descrição efetuada, a FC possui sistemas de medição e registo 

da temperatura e humidade que permitem monitorizar a observância das condições adequadas de 

Figura 6|A. Armazém. 

Figura 7|A. APOSTORE 

Robot. 
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conservação dos medicamentos [3], além de respeitar as condições de iluminação e ventilação 

apropriadas nas zonas de armazenamento [10]. 

 

 Zona de receção, conferência e processamento de encomendas (Figura 8|A): é neste 

espaço que o Sr. Miguel Carvalho desempenha as suas 

funções. Para o efeito, nesta área há um terminal 

informático, com o SIFARMA e em comunicação com o 

robot, que permite a transmissão de encomendas diárias e 

a receção de todos os tipos de encomendas que chegam 

à FC, bem como a sua respetiva conferência e o 

encaminhamento para o local final de armazenamento. 

Além disso, neste local é efetuada a marcação de preços 

em produtos de venda livre e em medicamentos sujeitos a 

alteração de preço.  

Toda a burocracia associada às encomendas é gerida nesta área, encontrando-se aqui 

arquivadas, por ano e por fornecedor, as notas de encomenda 

e as respetivas faturas, os documentos de regularização de 

devoluções e reclamações, e ainda as tabelas de preços. 

Finalmente, neste espaço, há um local para a reposição 

dos medicamentos no robot (Figura 9|A), por leitura ótica do 

código de barras, existindo aqui três ecrãs: um para o 

controlo das funções do robot, outro para a reposição, de 

acordo com o prazo de validade dos medicamentos, e outro 

com imagens de vigilância do interior do robot. 

 

 Gabinete de Apoio Personalizado (GAP) (Figura 10|A): encontra-se individualizado da 

zona de atendimento e consiste numa sala de consulta farmacêutica, isenta de ruído e 

perturbações, a qual permite um diálogo em privado e confidencial com o utente, a avaliação de 

situações particulares e a prestação de outros serviços farmacêuticos [10]. Em conformidade com o 

disposto na legislação em vigor (Deliberação n.º 2473/2007, de 28 de novembro [12], e Portaria n.º 

1429/2007, de 2 de novembro [14]), este gabinete está destinado à administração de primeiros 

socorros (por ex.: curativos e aplicação de emplastros); à administração de medicamentos, 

incluindo injetáveis e a solução oral de Cloridrato de Metadona, no âmbito do “Programa de 

Substituição Terapêutica com Metadona”; à administração de vacinas não incluídas no Plano 

Nacional de Vacinação; e à utilização de meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica (por ex.: 

realização de testes de gravidez e testes de despistagem de infeções fúngicas vaginais), estando 

instalados uma banca e um armário com o material necessário para o efeito. Dado que funciona 

como um local para a administração de vacinas e injetáveis, o GAP está apetrechado, entre outros 

Figura 8|A. Zona de receção, 

conferência e processamento de 

encomendas. 

Figura 9|A. Local de reposição dos 

medicamentos no robot. 
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materiais e equipamento, com um tensiómetro automático, 

uma Anapen® [15] e uma garrafa de oxigénio para despistagem 

e controlo de uma eventual reação anafilática. 

Adicionalmente, neste gabinete é efetuado o atendimento 

e aconselhamento no âmbito da angiologia e cirurgia vascular 

e, por isso, possui um local para o armazenamento de material 

ortopédico elástico. Além disso, há também uma balança 

destinada à pesagem de bebés, um sofá e uma maca.  

 

 

 Laboratório (Figura 11|A): espaço, no rés-do-chão, 

reservado à preparação, acondicionamento, rotulagem e 

controlo de medicamentos manipulados, apresentando 

superfícies de trabalho lisas e em alumínio, de fácil limpeza 

[10, 16]. Para o efeito, o laboratório está equipado com 

armários fechados, nos quais são armazenadas as 

matérias-primas sólidas e líquidas necessárias à produção, 

o equipamento mínimo obrigatório [17] indispensável à 

manipulação e o material essencial ao acondicionamento 

dos medicamentos manipulados. Além disso, o laboratório está equipado com uma hote, uma 

placa de aquecimento, um aparelho UNGUATOR® e duas balanças, uma balança analítica Mettler 

Toledo, sensível ao miligrama, e uma balança de pesos antiga. Adicionalmente, encontra-se 

instalada uma banca para limpeza do material e um frigorífico secundário, com temperatura (2-

8ºC) e humidade controladas por um termohigrómetro interno, no qual são armazenados matérias-

primas e medicamentos manipulados termossensíveis, além de vacinas e outros produtos de frio 

reservados ou excedentes. De acordo com as BPF [10] e com a legislação em vigor [16], este 

espaço está convenientemente iluminado e ventilado. 

O laboratório possui ainda um armário no qual está arquivado o registo de medicamentos 

manipulados, preparados por ano, e a respetiva ficha de preparação, em conformidade com o 

“Formulário Galénico Português” (FGP); o registo de produção anual; o registo dos movimentos 

das matérias-primas, com o respetivo boletim de análise; documentos de informação sobre alguns 

medicamentos manipulados, cedida pelo Laboratório de Estudos Farmacêuticos (LEF); e o registo 

dos controlos e calibrações dos aparelhos de medida. No laboratório, está também organizada 

alguma bibliografia indispensável para as funções desempenhadas: a “Farmacopeia Portuguesa 

VIII” (FP VIII), em suporte de papel, e a FP IX, em formato digital, o FGP 2001, o FGP 2007 e uma 

referência completa de fármacos – “Martindale, The Extra Pharmacopeia” (33rd edition). 

Figura 11|A. Laboratório. 

Figura 10|A. Gabinete de Apoio 

Personalizado. 
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Por último, é no laboratório que se encontram instalados os contentores para a recolha de 

medicamentos e outros produtos farmacêuticos usados ou fora do prazo de validade, no âmbito 

do projeto VALORMED. 

 

 Gabinete de Contabilidade e de Processamento do Receituário (Figura 12|A): situa-se 

no piso 1 e é neste gabinete que se desempenham as 

funções relativas à contabilidade da farmácia, bem como 

as funções de gestão e administração atribuídas ao Dr. 

Gilberto Pimenta. Adicionalmente, é neste espaço que se 

procede à conferência, processamento e faturação do 

receituário, bem como à resolução de outros processos 

burocráticos.  

Neste gabinete estão arquivados em dossiers, por 

mês e ano, todos os documentos necessários para o 

desempenho da atividade contabilística e outros 

documentos administrativos, bem como a legislação farmacêutica em vigor, circulares da Ordem 

dos Farmacêuticos, circulares da Associação Nacional de Farmácias (ANF) e circulares do 

INFARMED, I.P.. 

 

 Sala de formações: localizada no piso 1, esta sala está destinada à realização de 

sessões de formação para os profissionais de saúde, as quais promovem um conhecimento sobre 

novos produtos no mercado ou o aconselhamento científico e técnico sobre algumas especialidades 

farmacêuticas ou determinadas patologias. Normalmente, as sessões são promovidas por outros 

profissionais de saúde especializados ou por representantes das diferentes marcas vendidas na 

farmácia. Além disso, esta sala é, habitualmente, usada para sessões de aconselhamento e promoção 

da saúde/prevenção da doença dirigidas aos utentes, bem como para o rastreio de determinadas 

patologias. Efetivamente, durante o meu estágio foram realizadas algumas sessões orientadas para 

os utentes: aconselhamento e avaliação dermocosmética promovidos pelas marcas Caudalie® e 

SkinCeuticals®, havendo uma responsável da marca que apresentava cada produto e o fundamento 

da sua utilização; aconselhamento e avaliação de doentes diabéticos, com a calibração dos respetivos 

aparelhos de medição da glicémia; e rastreio da osteoporose e outros problemas articulares. 

 

 Gabinete de Aconselhamento Nutricional: espaço localizado no piso 1, onde a Dra. 

Maria Manuel Tavares realiza as consultas de nutrição, as quais são previamente marcadas e 

estão disponíveis para todos os utentes da farmácia. 

 

 Área de colaboradores: inclui uma zona de descanso comum com cozinha (piso 0), 

instalações sanitárias (piso 0 e 1) e vestiários com cacifos individuais para o sexo feminino (piso 

0) e para o sexo masculino (piso 1). 

 

Figura 12|A. Gabinete de Contabilidade 

e de Processamento do Receituário.  
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ANEXO II – Hierarquização da farmácia e principais responsabilidades dos colaboradores 
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ANEXO II – Continuação 

 



 
 

A | XI 
 

ANEXOS Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Confiança, Paredes  

 

ANEXO II – Continuação 

 

 

 

Como se verifica no organograma apresentado, a Dra. Raquel Tavares, como DT, encontra-

se no topo da hierarquia, definindo, orientando e supervisionando as funções e responsabilidades 

de cada colaborador. 

Apesar de as funções e responsabilidades dos vários colaboradores da FC estarem 

claramente definidas, algumas dessas são frequentemente compartilhadas em caso de ausência 

do principal colaborador responsável, tendo em consideração o título profissional de cada um. 
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ANEXO III – Funcionalidades do SIFARMA Clássico 

Tarefas Funcionalidades 

 

 

 

 

 

 
 

Vendas 

 

 Vendas normais, suspensas e/ou a crédito; 
 

 Gestão de stocks e vendas; 
 

 Validação e correção/abate de vendas; 
 

 Atualização de stocks em tempo real;  
 

 Verificação e atualização de preços; 
 

 Descontos e utilização do Cartão das Farmácias Portuguesas; 
 

 Criação de fichas de medicamentos e outros produtos farmacêuticos; 
 

 Automatização de comparticipações, portarias e despectivos 

despachos; 
  

  Incremento de faturação a entidades; 
 

  Geração de encomendas; 
 

  Registo de valores em caixa. 
 

 

 

 

 

Encomendas 

 

 Gestão de encomendas e entregas; 
 

 Atribuição de stock máximo e mínimo; 
 

 Determinação de pontos de encomenda; 
 

 Aprovação e transmissão de encomendas a fornecedores;  
 

 Processamento da receção de encomendas; 
 

 Gestão de devoluções a fornecedores e a sua regularização nos 

stocks;  
 

  Gestão de bónus dos fornecedores. 
 

 

 

 

 

 

Faturação 

 

 Organização automática das receitas em lotes de 30, com emissão e 

fecho de lotes; 
 

 Gestão automática da sequência de lotes; 
 

 Integração de receitas devolvidas; 
 

 Recolha de receitas e correção de lotes;  
 

 Faturação detalhada; 
 

 Emissão mensal de: verbetes de identificação de lote; resumo de 

lotes e fatura; lista de resumo de faturas a entidades; documento de 

entrega na ANF. 
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ANEXO III – Continuação 

Tarefas Funcionalidades 

… 

 

 

 

Fim do dia 

 

 Emissão de documentos internos contabilísticos; 
 

 Regularização de movimentos diários; 
 

 Gestão de caixa; 
 

 Documentos emitidos diariamente: lista de produtos vendidos, diário 

de gestão, detalhe de vendas, talão recapitulativo diário, entre outros. 
 

 

 

 
 

Inventários 

 

 Listagem e preparação de inventário; 
 

 Recolha de quebras/ produtos sem consumo;  
 

 Controlo e correção dos prazos de validade;  
 

 Gestão de produtos; 
 

 Contagem física; 
 

 Impressão de códigos de barras. 
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ANEXO IV – Exemplo de fatura que acompanha cada encomenda, enviada pelo respetivo 

distribuidor grossista  
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ANEXO IV – Continuação 

Na fatura da encomenda enviada por qualquer fornecedor grossista, devem contar 

determinadas informações, das quais são exemplo: 

 Número e data da fatura; 

 Identificação do distribuidor, incluindo nome, morada, n.º de telefone, n.º de fax e n.º de 

contribuinte; 

 Identificação da farmácia, incluindo o nome, a morada e o n.º de contribuinte; 

 Descrição dos produtos encomendados e/ou enviados, incluindo o respetivo código, 

designação, forma farmacêutica, dose e capacidade de embalagem; 

 Quantidade pedida e quantidade enviada de cada produto, incluindo bonificações; 

 Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) respeitante a cada produto (6% ou 23%); 

 Valor do desconto efetuado; 

 Preço de Venda à Farmácia (PVF) e o Preço de Venda ao Público (PVP), sendo que este 

último é ausentado em caso de produtos de venda livre; 

 Referências justificativas quando o produto não é enviado/debitado como, por exemplo, 

“Esgotado no fornecedor”, “Esgotado” ou “Retirado do mercado”; 

 Valor total da encomenda com e sem IVA. 

 

No caso de a fatura não acompanhar a encomenda, a FC contacta o respetivo fornecedor 

para que a original daquela seja, posteriormente, enviada. Todavia, no momento do contacto, é 

solicitado o envio da fatura, por fax ou e-mail, de modo a que se possa dar entrada da encomenda 

no SI. 
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ANEXO V – Procedimentos a efetuar durante a receção e conferência de encomendas 

Os medicamentos e produtos de saúde que vêm numa encomenda são dispostos e 

organizados, por ordem alfabética, numa bancada destinada para o efeito, de modo a facilitar a 

sua receção e entrada no SI. Neste momento, é verificado o estado de conservação das 

embalagens e, caso estejam danificadas, são colocadas de parte para posterior devolução, uma 

vez que a farmácia não é responsável pelas condições de transporte ou conservação dos 

produtos na distribuidora. 

Em seguida, efetua-se a receção e, em simultâneo, a conferência da encomenda, utilizando 

o menu “Gestão de Entregas” no SIFARMA Clássico. Assim, seleciona-se a encomenda em curso, 

guardada no sistema aquando da elaboração e transmissão da mesma, identifica-se o fornecedor 

e o número da fatura e, finalmente, dá-se entrada dos produtos no SI, comparando-se com os 

produtos debitados na fatura. A entrada dos produtos é efetuada por leitura ótica dos respetivos 

códigos de barras e, quando isso não é possível, digita-se o código manualmente. Neste 

processo, é tomado em consideração as unidades rececionadas e/ou debitadas, com atualização 

dos stocks, o prazo de validade, o PVF e o PVP. Todavia, várias situações rotineiras podem 

ocorrer durante a receção da encomenda: 

  

 Produto não reconhecido pelo SI: trata-se de um produto novo e, por isso, será 

necessário criar uma ficha eletrónica do produto. Se este estiver listado no dicionário de 

especialidades do SIFARMA, pode efetuar-se a importação das referências desse, estabelecendo-

se ainda o stock mínimo e máximo, o local de armazenamento, o PVP e o IVA, entre outros 

dados. Todavia, se o produto não constar no dicionário do SI, é-lhe atribuído um código interno, 

sendo criada, integralmente, a respetiva ficha. 

 

 Produto reconhecido pelo SI, mas com um código novo/diferente: deve criar-se uma 

nova ficha do produto ou considerar-se os dois códigos na ficha já existente. 

  

 Troca de produtos: podem verificar-se trocas de alguns produtos enviados em 

comparação com os faturados, no que concerne, por exemplo, ao nome comercial ou DCI, à dose 

e à forma farmacêutica. Nesta situação, os produtos trocados podem ser reclamados e devolvidos 

ou entram no stock da farmácia, solicitando-se ao fornecedor, neste último caso, uma fatura 

retificativa. O produto originalmente encomendado é inserido numa próxima encomenda. 

 

 Bonificações: determinados produtos encomendados são entregues em quantidade 

superior à solicitada, sem qualquer custo adicional para a farmácia. Nestes casos, considera-se 

que houve bonificação, ou seja, o fornecedor enviou, de oferta, um determinado número de 

embalagens de um dado produto, o qual resultou da encomenda de uma quantidade mínima 

desse mesmo produto. As bonificações devem vir discriminadas na respetiva fatura, sendo 
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incluídas aquando da entrada do produto no SI e regularizadas na conferência final da 

encomenda.  

 

 PVP do produto erradamente superior: nestes casos, o Sr. Miguel Carvalho é o 

responsável pelas reclamações ao fornecedor, o qual pode enviar uma nota de crédito com a 

diferença do PVP (ex.: OCP Portugal) ou enviar uma nota de crédito no valor do PVP e uma fatura 

retificativa com o PVP correto (ex.: Alliance Healthcare). 

 

 Prazo de validade: deve ser atualizado quando o stock do produto está a zero ou quando 

a validade mais baixa do stock existente é superior à validade mais curta dos produtos 

rececionados. Esta atualização é essencial para assegurar o controlo mensal dos prazos de 

validade, respeitantes aos stocks existentes na farmácia a expirarem em determinada data. 

Neste contexto, é importante realçar que alguns produtos não possuem um prazo de 

validade impresso, quer na embalagem primária quer na secundária, nomeadamente os Produtos 

Cosméticos e de Higiene Corporal (PCHC), dado que os fabricantes estão isentos de mencionar 

essa informação quando a respetiva validade é superior a 30 meses16. 

 

 Alteração de preços: quando o preço de um produto vem atualizado, a sua alteração no 

SI é efetuada apenas se o stock desse produto estiver a zero. No entanto, se existir stock do 

produto, informa-se o quadro farmacêutico da coexistência de dois preços diferentes para o 

mesmo produto. Nesta situação, estabelece-se um período máximo para a farmácia escoar todos 

os produtos do stock com preço antigo. 

Em relação aos produtos de venda livre (isentos de PVP na fatura) e sem preço impresso na 

embalagem, a alteração de preço é efetuada de acordo com as margens de lucro, estipuladas 

pela farmácia, e o stock pré-existente. Assim, quando existem produtos ainda em stock e é 

alterado o PVP durante a receção de encomendas, emite-se uma etiqueta com o PVP atualizado, 

o IVA e o código de barras do produto. 

 

Durante a receção de encomendas, é importante ter em consideração que os produtos 

danificados e/ou com prazo de validade expirado, ou muito curto, devem ser devolvidos ao 

fornecedor, enviando uma nota de devolução com o respetivo motivo justificado. A regularização 

do processo de devolução encontra-se descrita no tópico 6.6.). 

Depois de terminada a entrada dos produtos no SI, é necessário conferir se os que foram 

faturados e rececionados estão em conformidade com os contantes na nota de encomenda 

transmitida. Assim, através do SI, acede-se a uma listagem, ordenada alfabeticamente, e onde 

estão detalhados os produtos solicitados na nota de encomenda, as respetivas quantidades 

                                                             
16

  Este dado é encontrado na seguinte bibliografia: INFARMED. Público. Advertências aos Consumidores. Disponível em 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/PUBLICO_OLD/ADVERTENCIAS_AOS_CONSUMIDORES (acedido em 

27/09/2012). 
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encomendadas e rececionadas. Nesta análise, várias situações de não conformidade podem 

surgir, as quais são alertadas pelo SI: 

 

 Produto encomendado mas não rececionado: o produto pode estar esgotado, 

informação referida na fatura, por falta de stock no fornecedor ou por rutura de fabrico no 

laboratório. Neste caso, faz-se a transferência do produto para a situação de “Esgotado”, devendo 

o mesmo ser incluído numa nova encomenda para outro fornecedor, garantindo o seu pedido na 

encomenda seguinte. No entanto, o produto ausente na encomenda pode ter sido retirado do 

mercado, ou seja, pode pertencer ao grupo de produtos retirados, descontinuados ou substituídos, 

devendo proceder-se, de imediato, à atualização do SI, já que esse produto deixou de ser 

comercializado. 

 

 Produto em falta devido a falhas na leitura ótica do código de barras ou erro na 

digitação dos mesmos: deve aceder-se ao menu “Reeditar encomenda” e proceder à correção 

de eventuais erros. 

 

 Quantidade rececionada de um produto inferior à quantidade encomendada e 

faturada: deve contatar-se o fornecedor e informá-lo da situação, de modo a que este envie a 

quantidade do produto em falta ou emita a respetiva nota de crédito. 

 

 Quantidade rececionada de um produto superior à quantidade encomendada e 

debitada: pode ter ocorrido um erro da distribuidora grossista, devendo-se proceder à respetiva 

devolução ou solicitar uma fatura retificativa, caso se pretenda ficar com o produto em stock. No 

entanto, como já referido anteriormente, o envio de um número de embalagens superior ao 

solicitado pode dever-se a uma situação de bonificação, a qual necessitará de ser regularizada no 

SI. 

 

 Produto enviado e debitado diferente do produto encomendado: deve-se contatar o 

fornecedor para informá-lo da situação e proceder à devolução do produto trocado, sendo o 

produto, originalmente encomendado, enviado numa próxima encomenda com uma fatura 

retificativa. No entanto, caso se pretenda ficar com o produto trocado, contata-se o fornecedor 

para acertos na faturação. 
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ANEXO VI – Exemplo de guia de requisição de psicotrópicos e estupefacientes de receita 

médica especial, enviada por um distribuidor grossista 
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ANEXO VII – Exemplo de ficha de “Registo de Movimentos de Matérias-Primas” 
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ANEXO VIII – Exemplo de “Nota de Devolução” 
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ANEXO IX – Classificação dos produtos existentes na FC 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…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;” 
                   

Alínea ee) do n.º1 do artigo 3.º do DL n.º 176/2006, de 30 de agosto
 [45] 

 

Medicamento 

                                                                                                    

“…medicamento que foi autorizado com base  em documentação completa, incluindo 

resultados de ensaios farmacêuticos, pré-clínicos e clínicos;”   
 

Alínea ii) do n.º1 do artigo 3.º do DL n.º 176/2006, de 30 de agosto 
[45] 

 

Medicamento de referência 

                                                                                                    

“…medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias 

ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de 

referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados;”   
 

Alínea nn) do n.º1 do artigo 3.º do DL n.º 176/2006, de 30 de agosto 
[45] 

 

Medicamento genérico 
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ANEXO IX – Continuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

“1 - Os medicamentos que não preencham qualquer das condições previstas no artigo 

anterior não estão sujeitos a receita médica. 

2 - Os medicamentos não sujeitos a receita médica não são comparticipáveis, salvo nos 

casos previstos na legislação que define o regime de comparticipação do Estado no preço 

dos medicamentos.” 
 

N.º1 e n.º2 do artigo 115.º do DL n.º 176/2006, de 30 de agosto
 [45] 

 

Medicamentos não sujeitos a prescrição médica obrigatória 

                                                                                                    

“…qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a 

responsabilidade de um farmacêutico;”   
 

Alínea a) do n.º2 do artigo 1.º do DL n.º 95/2004, de 22 de abril 
[46]

 

 

Medicamento manipulado 

                                                                                                    

“1- Estão sujeitos a receita médica os medicamentos que preencham uma das seguintes 

condições:   

a) Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo 

quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; 

b) Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam utilizados 

com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se 

destinam; 

c) Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou 

reações adversas seja indispensável aprofundar; 

d) Destinem-se a ser administrados por via parentérica.” 
 

N.º1 do artigo 114.º do DL n.º 176/2006, de 30 de agosto
 [45] 

 

Medicamentos sujeitos a prescrição médica obrigatória 
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ANEXO IX – Continuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                    

 Fórmula magistral: “…qualquer medicamento preparado numa farmácia de oficina ou serviço 

farmacêutico hospitalar, segundo uma receita médica e destinado a um doente determinado;” 
 

Alínea x) do n.º1 do artigo 3.º do DL n.º 176/2006, de 30 de agosto
 [45]

 

 

 Preparado oficinal: “…qualquer medicamento preparado segundo as indicações 

compendiais de uma farmacopeia ou de um formulário oficial, numa farmácia de oficina ou 

em serviços farmacêuticos hospitalares, destinado a ser dispensado diretamente aos 

doentes assistidos por essa farmácia ou serviço;” 
 

Alínea bbb) do n.º1 do artigo 3.º do DL n.º 176/2006, de 30 de agosto
 [45]

 

 

Preparações oficinais e magistrais 

                                                                                                    

São substâncias extremamente importantes para a medicina e as suas propriedades, 

desde que usadas de forma correta, podem trazer benefícios terapêuticos a um número 

alargado de patologias. De facto, possuem inúmeras aplicações, uma vez que atuam 

diretamente sobre o sistema nervoso central, podendo atuar como depressores ou 

estimulantes. Apesar das suas propriedades benéficas, estas substâncias apresentam 

alguns riscos, podendo induzir habituação e, inclusive, dependência, quer física quer 

psíquica. Todavia, sempre que usados sob o espectro de um uso medicinal e terapêutico, e 

no cumprimento estrito de recomendações clínicas, este tipo substâncias são 

medicamentos úteis e não drogas. Apesar disso, os psicotrópicos e estupefacientes estão 

normalmente associados a atos ilícitos, como o tráfico e consumo de drogas e, por isso, 

são alvo de muita atenção por parte das autoridades competentes, sendo um dos tipos de 

substâncias mais controlados em todo o mundo [47].  

 

As plantas, substâncias e preparações que constituem os medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes são detalhados em seis tabelas [I (I-A, I-B, I-C), II (II-A, II-B, II-C), III, IV, V 

e VI] anexas ao DL n.º 15/93, de 22 de janeiro [41]. 

 

 

Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 
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ANEXO IX – Continuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

“…qualquer substância ou preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas 

partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, 

unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a 

finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu especto, 

proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais;” 
 

Alínea p) do artigo 2.º do DL n.º 189/2008, de 24 de setembro 
[48]

 

 

Produto cosmético e dermofarmacêutico 

                                                                                                    

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

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

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

conter vários princípios;” 
 

Alínea oo) do artigo 3.º do DL n.º 176/2006, de 30 de agosto
 [45] 

 

Medicamento homeopático 

                                                                                                    

“…qualquer medicamento que tenha exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais 

substâncias derivadas de plantas, uma ou mais preparações à base de plantas ou uma ou 

mais substâncias derivadas de plantas em associação com uma ou mais preparações à 

base de plantas;” 

 

Alínea ff) do artigo 3.º do DL n.º 176/2006, de 30 de agosto
 [45] 

 

Produtos fitoterapêuticos – Medicamento à base de plantas 
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ANEXO IX – Continuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

“…preparações obtidas submetendo as substâncias derivadas de plantas a tratamentos 

como a extração, a destilação, a expressão, o fracionamento, a purificação, a concentração 

ou a fermentação, tais como as substâncias derivadas de plantas pulverizadas ou em pó, 

as tinturas, os extratos, os óleos essenciais, os sucos espremidos e os exsudados 

transformados;” 
 

Alínea aaa) do artigo 3.º do DL n.º 176/2006, de 30 de agosto
 [45] 

 

Produtos fitoterapêuticos – Preparações à base de plantas 

                                                                                                    

 Medicamento veterinário: “…todo o medicamento destinado aos animais;” 
 

Alínea b) do artigo 2.º do DL n.º 184/97, de 26 de julho 
[49]

 

 

 Produto de uso veterinário: “…substância ou mistura de substâncias destinadas quer aos 

animais, para tratamento ou prevenção das doenças e dos seus sintomas, maneio 

zootécnico, promoção do bem-estar e estado hígio-sanitário, correção ou modificação das 

funções orgânicas ou para diagnóstico médico, quer às instalações dos animais e ambiente 

que os rodeia ou a atividades relacionadas com estes ou com os produtos de origem 

animal;” 
 

Alínea a) do artigo 2.º do DL n.º 232/99, de 24 de junho 
[50]

 

 

 

Produtos e medicamentos de uso veterinário 
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ANEXO IX – Continuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

“…uma categoria de géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial, sujeitos 

a processamento ou formulação especial, com vista a satisfazer as necessidades 

nutricionais de pacientes e para consumo sob supervisão médica, destinando-se à 

alimentação exclusiva ou parcial de pacientes com capacidade limitada, diminuída   ou 

alterada para ingerir, digerir, absorver, metabolizar ou excretar géneros alimentícios 

correntes ou alguns dos nutrientes neles contidos ou seus metabólicos, ou cujo estado de 

saúde determina necessidades nutricionais particulares que não géneros alimentícios 

destinados a uma alimentação especial ou por uma combinação de ambos.” 
 

Alínea b) do artigo 2.º 

 

Estes produtos dietéticos são classificados de acordo com as três categorias seguintes:  

“a) Produtos alimentares nutricionalmente completos, com fórmula dietética padrão, os 

quais, consumidos em conformidade com as instruções do fabricante, podem constituir a 

única fonte alimentar para as pessoas a que se destinam; 

b) Produtos alimentares nutricionalmente completos, com fórmula dietética adaptada a 

uma doença, anomalia ou situação sanitária específica, os quais, consumidos em 

conformidade com as instruções do fabricante, podem constituir a única fonte alimentar 

para as pessoas a quem se destinam; 

c) Produtos alimentares nutricionalmente incompletos, com fórmula dietética padrão ou 

fórmula dietética adaptada a uma doença, anomalia ou situação sanitária específica, os 

quais não são adequados a uma utilização como fonte alimentar única.” 
 

N.º1 do artigo 4.º 

 

DL n.º 216/2008, de 11 de novembro 
[51]

 

 

Alimentos dietéticos destinados a fins medicinais específicos 
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ANEXO IX – Continuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

“…os géneros alimentícios que, devido à sua composição especial ou a processos 

especiais de fabrico, se distinguem claramente dos alimentos de consumo corrente, são 

adequados ao objetivo nutricional pretendido e comercializados com a indicação de que 

correspondem a esse objetivo.” 

N.º1 do artigo 2.º 

 

A alimentação especial visa suprir as necessidades nutricionais especiais de determinadas 

categorias de pessoas: 

“a) Pessoas cujo processo de assimilação ou cujo metabolismo se encontrem perturbados; 

b) Pessoas que se encontram em condições fisiológicas especiais e que, por esse facto, 

podem retirar benefícios especiais de uma ingestão controlada de determinadas 

substâncias contidas nos alimentos; 

c) Lactentes ou crianças de pouca idade em bom estado de saúde.” 

N.º2 do artigo 2.º 

 

DL n.º 74/2010, de 21 de junho 
[52]

 

 

 

Géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial 
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ANEXO IX – Continuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

“…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 meios, destinado pelo fabricante a ser 

utilizado em seres humanos para fins de:  

i) Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença;  

ii) Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de uma 

deficiência;  

iii) Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico;  

iv) Controlo da conceção;” 

Alínea t) do artigo 3.º 

 

“Os dispositivos são integrados nas classes I, IIa, IIb e III, tendo em conta a vulnerabilidade 

do corpo humano e atendendo aos potenciais riscos decorrentes da conceção técnica e do 

fabrico,…” As regras aplicadas para a classificação dos dispositivos médicos estão 

detalhadas no anexo IX do DL n.º 145/2009, de 17 de junho. 

N.º1 do artigo 4.º 

 

DL n.º 145/2009, de 17 de junho 
[40]

 

 

Dispositivos médicos 
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ANEXO X – Entidades que estabeleceram acordos com a ANF 

  

Entidades Sigla 

 Serviço Nacional de Saúde SNS 

 Assistência na Doença aos Servidores Civis do Estado ADSE 

 Câmara Municipal de Lisboa - Caixa de Previdência CML 

 Administração do Porto de Lisboa APL 

 Ministério da Justiça - Gabinete de Gestão Financeira MJ 

 Radiodifusão Portuguesa RDP 

 Portugal Telecom - Associação de Cuidados de Saúde PT/ACS 

 Imprensa Nacional - Casa da Moeda, E.P.  INCM 

 Correios de Portugal - Instituto de Obras Sociais CTT/IOS 

 Sindicato dos Bancários do Centro SBC 

 Sindicato dos Bancários do Norte SBN 

 Caixa Geral de Depósitos CGD 

 Assistência na Doença aos Militares da Armada ADMA 

 Assistência na Doença aos Militares do Exército ADME 

 Assistência na Doença aos Militares da Força Aérea ADMFA 

 Assistência na Doença aos Militares da Guarda ADMG 

 Assistência na Doença da Polícia de Segurança Pública SAD/PSP 

 Império Bonança - Companhia de Seguros, S.A. IMPERIO 

 Ocidental - Companhia de Seguros Comércio e Indústria S.A. OCIDENTAL 

 Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas SAMS/SBSI 

 Santa Casa da Misericórdia de Lisboa SCML 

 Generali - Companhia de Seguros S.p.A. GENERALI 

 Medis - Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde MEDIS/SA 

 Sãvida - Medicina Apoiada, S.A. SAV 

 Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários SNQTB 

 Esumédica - Prestação de Cuidados Médicos, S.A. ESUM 

 Administração do Porto do Douro e Leixões, S.A. APDL 

 Sindicato Independente da Banca SAMS/SIB 

 Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - Emergência Social  SCML-ES 

 Multicare - Gestão de Sistemas de Saúde, S.A. (EPS) 

Medicamentos 0%, 5%, 10% e 24% 
MULTICARE 

 Multicare - Gestão de Sistemas de Saúde, S.A. (EPS) 

Medicamentos 90% P REF 
MULTICARE 

 Tranquilidade - Companhia de Seguros, S.A. TRANQUILIDADE 

 Associação Portuguesa de Familiares e Amigos de Doentes de 
Alzheimer APFADA 
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ANEXO XI – Situações especiais de prescrição 

Nos casos em que a prescrição é efetuada no âmbito do SNS, terá de ser esta a entidade 

responsável, admitindo-se ainda a possibilidade de ser a ADSE, no caso do 3.º Protocolo de 

Diabetes; ou um subsistema com “Acordo de Complementaridade”, no caso do 3.º Protocolo de 

Diabetes; ou o código do país de origem do utente, quando se trata de um migrante proveniente 

de um país com o qual Portugal possui um protocolo de prestação de cuidados de saúde [caso 

dos migrantes portadores do Cartão Europeu de Seguro de Doença (CESD)] ou “Acordos 

Internacionais”; ou o Centro Nacional de Proteção contra os Riscos Profissionais (CNPRP), no 

caso de Doentes Profissionais [65]. No que respeita ao n.º de beneficiário, se a entidade 

responsável for o SNS, é necessário indicar o n.º de Utente ou equivalente, enquanto que se for 

um subsistema com “Acordo de Complementaridade”, dever-se-á apresentar o n.º de beneficiário 

respetivo [65]. No entanto, se um país estrangeiro representar a entidade responsável, deve 

indicar-se o n.º de beneficiário atribuído ao utente, nos termos do protocolo estabelecido com o 

país de origem para a prestação de cuidados de saúde (por ex.: utente com CESD – apresenta-se 

o número do respetivo cartão), mas se a entidade responsável for o CNPRP, torna-se necessário 

indicar o n.º de Doente Profissional [65].  

Em relação a estas situações especiais de prescrição, bem como a outras situações, os 

parâmetros a analisar durante a validação da prescrição médica são os seguintes: 

 

 Trabalhadores Migrantes, Cartão Europeu de Saúde e Doença e Acordos 

Internacionais: na situação de prestação de cuidados a cidadãos migrantes do espaço europeu, 

deve ser impressa, ou carimbada, a menção “Migrante”, conforme se trate de uma receita 

eletrónica ou manual, respetivamente [63]. Essa menção deve constar no canto superior direito da 

receita, seguida do código do respetivo país, conforme a norma ISO 3166-1 alpha-2 [63]. No caso 

das receitas manuais, se estiver ausente o n.º de identificação do CESD (ou documento 

equivalente), o farmacêutico poderá validar o n.º desse documento de direito e colocar no verso 

da receita a menção “CESD” e o respetivo número, ou anexar a cópia do cartão à receita [65].  

Em relação à prestação de cuidados a cidadãos migrantes ao abrigo de Acordos 

Internacionais (Cabo Verde, Brasil, Andorra, Marrocos, Quebec – Canadá), deve ser impressa, ou 

carimbada, a palavra “Migrante”, de forma idêntica ao referido anteriormente [63]. No Atestado de 

Direito, encontra-se inscrita a entidade financeira e o n.º de identificação do cidadão, 

correspondente ao n.º de beneficiário [63]. De forma equivalente, para os cidadãos que não 

apresentem Atestado de Direito, deve ser indicado o n.º de identificação do cidadão 

(correspondente ao n.º que consta no cartão de cidadão ou no cartão de identificação ou o n.º do 

passaporte), o código do país, conforme a norma ISO 3166-1 alpha-2, e a respetiva morada [63]. 

Neste contexto, também se consideram as receitas com a menção “Acordos Internacionais”, 

mediante a impressão em receita eletrónica ou carimbo em receita manual.  
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As receitas prescritas neste âmbito são faturadas para o lote de Trabalhadores Migrantes 

[“SNS – TM” (46)]. No entanto, caso sejam dispensados medicamentos sujeitos a diplomas 

especiais, com a respetiva menção na receita, ou manipulados, as respetivas receitas devem ser 

faturadas para o lote Diplomas [“SNS – D” (45)] e para o lote Manipulados [“SNS – M” (47)], 

respetivamente. 

 

 Doença Profissional: para os utentes que apresentem cartão de beneficiário por doença 

profissional, emitido pelo Centro Nacional de Proteção de Riscos Profissionais, deverá ser inscrita 

a sigla CNPRP, na Entidade Financeira Responsável, e o n.º atribuído, no n.º de beneficiário. 

Todavia, mantém-se obrigatória a inclusão do n.º de utente [63]. 

A FC fatura no lote de Doenças Profissionais [“SNS – DP” (41)] as receitas que se 

encontrem nas seguintes condições:  

 Receitas com a menção de “Doença Profissional”, identificadas através de impressão 

(receitas eletrónicas) ou carimbo (receitas manuais). Todavia, é também aceite a indicação 

manuscrita nas receitas eletrónicas, desde que rubricada pelo médico [65]. 

 No caso de receitas sem a respetiva menção, o farmacêutico poderá validar o n.º de 

Doente Profissional, inscrevendo no verso da receita “Doente Profissional” e o respetivo n.º de 

beneficiário, ou anexando a fotocópia do cartão comprovativo do benefício, à receita [65]. 

   

 Aplicação de diplomas especiais a determinadas patologias e/ou medicamentos 

(Anexo XVII): a referência a diploma especial deve ser aposta junto de cada medicamento ou 

abaixo do símbolo do SNS, nas receitas pré-impressas, sendo, nessa circunstância, entendida 

como aplicável a todos os medicamentos [65]. As receitas manuais ou eletrónicas com menção a 

um diploma em pelo menos uma das linhas de prescrição de medicamentos, nos casos em que 

são dispensados os medicamentos abrangidos por esses mesmos diplomas, devem ser faturadas 

para os lotes Diplomas [“SNS – D” (45)] e Pensionistas-Diplomas [“SNS – P – D” (49)]. Contudo, 

para os casos em que seja mencionado o diploma especial, mas não se verifique a dispensa de 

medicamentos abrangidos pelo mesmo, as receitas devem ser faturadas em lote normal [SNS 

(01); “SNS – P” (48, SNS–Pensionistas)], não sendo considerada, portanto, a menção ao diploma 
[65].  

Nos termos atuais dos diplomas em vigor, os quais conferem RECM para a Paramiloidose, 

as respetivas receitas são faturadas no lote “SNS-PA” (42), enquanto que para o Lúpus, Hemofilia, 

Talassemia ou Depranocitose, as receitas são faturadas no lote “SNS-H/L” (67) [65]. Se para o 

RECM for necessária determinada especialidade médica, é necessário que o médico prescritor 

corresponda a uma das especialidades médicas admissíveis, tal como disposto no respetivo 

diploma [65]. 

 

 Protocolo de Diabetes no âmbito do Programa Nacional de Prevenção e Controlo da 

Diabetes: os produtos destinados ao autocontrolo da Diabetes Mellitus e que são comparticipados 
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constam de uma listagem17 fornecida pelo INFARMED, I.P. [63]. Atualmente, existem três tipos de 

protocolos de diabetes, conforme a entidade responsável: o 3.º Protocolo de Diabetes SNS, o 3.º 

Protocolo de Diabetes ADSE e o 3.º Protocolo de Diabetes Subsistemas [65]. Neste contexto, os 

produtos diabéticos devem ser prescritos isoladamente, ou seja, a receita médica não pode conter 

outros medicamentos/produtos [63, 65], sendo faturada, respetivamente, nos lotes “SNS-PD” (DS), 

“ADSE-PD” (DJ) e “XXX-PD”, onde XXX representa o subsistema comparticipante. A prescrição 

destes produtos segue as mesmas regras que os medicamentos, nomeadamente no que respeita 

ao n.º de embalagens por receita [63]. 

 

 Manipulados: as receitas com medicamentos manipulados comparticipados apenas são 

passíveis de faturação no lote Manipulados [“SNS – M” (47)] se tiverem a menção “manipulado” 

ou “Faça segundo a arte” (“FSA”). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 A listagem de produtos destinados ao autocontrolo da Diabetes Mellitus, e que são comparticipados, consta em: INFARMED. 

Dispositivos Médicos - Programa de controlo da Diabetes Mellitus. Dispositivos Médicos abrangidos pelo regime de preços e 

comparticipações definidos na Portaria n.º 364/2010, de 23 de junho. Disponível em 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/DISPOSITIVOS_MEDICOS/PROGRAMA_CONTROLO_DIABETES_MELLITUS 

(acedido em 16/10/2012). 
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ANEXO XII – Parâmetros e normas a cumprir na prescrição médica 
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ANEXO XII – Continuação 
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ANEXO XIII – Tipos de venda possíveis de efetuar durante a dispensa 

Tipo de venda Descrição 

 

Venda direta  

com  

receita médica 

 

Ocorre nas condições comuns de dispensa de medicamentos, 

quando o utente faz-se acompanhar de uma receita médica e 

efetua o respetivo pagamento. No final do atendimento, são 

impressos o “Documento para Faturação”, no verso da receita, e a 

fatura/recibo, que é entregue ao utente para efeitos de IRS.  
 

Venda direta 

 sem  

receita médica 

 

O utente apresenta-se na farmácia com um problema de saúde 

minor e sem receita médica, sendo-lhe dispensado um MNSRM 

adequado e entregue uma fatura/recibo, para efeitos de IRS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Venda suspensa 

 

  

Requer a regularização posterior da dispensa de um MSRM, com 

processamento da respetiva receita médica: 
 

  Com receita médica: no momento da dispensa, o utente não leva 

todos os medicamentos prescritos, porque algum medicamento 

está esgotado, e é encomendado, ou o utente não quer/precisa 

levar todos os medicamentos no momento, mas pretende adquiri-

los posteriormente. Neste caso, o utente procede ao pagamento, 

com comparticipação, dos medicamentos dispensados e são 

impressos dois “Comprovativos de Venda Suspensa”: um é 

destinado ao utente, para que possa levantar, posteriormente, a 

restante medicação, e o outro é agrafado à receita, a qual fica 

pendente e arquivada na farmácia, em local próprio e organizado 

por ordem alfabética dos nomes dos utentes. 

 

 Sem receita médica: o utente necessita de um MSRM 

comparticipado que toma habitualmente, mas não traz a receita 

médica respetiva. Neste caso, conhecendo-se a história clínica do 

utente e tendo conta que a medicação não pode ser interrompida, 

é efetuada uma venda suspensa e dispensado o medicamento, o 

qual é pago na totalidade. Assim, é entregue ao utente um 

“Comprovativo de Venda Suspensa”, o qual deve ser apresentado 

no momento da regularização, quando o utente entrega a receita 

médica na farmácia, sendo-lhe devolvido o montante 

comparticipado. 
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ANEXO XIII – Continuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de venda Descrição 

 
 
 

 
 
 
 

Venda a crédito 

 

Quando existe um acordo entre a farmácia e a pessoa, ou entidade, 

que requer este tipo de venda, é aberta uma ficha informática 

pessoal com conta a crédito na farmácia, mediante condições 

previamente estabelecidas. Na realização deste tipo de venda, os 

medicamentos são dispensados sem o respetivo pagamento no ato 

de entrega, implicando a impressão de um “Comprovativo de venda 

a Crédito”, o qual é assinado pelo utente e arquivado no respetivo 

processo, na farmácia, para posterior regularização. Neste tipo de 

situações, o utente pode ainda beneficiar de uma venda suspensa e 

a crédito para MSRM.  
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ANEXO XIV – “Documento para Faturação” no momento da dispensa de MSRM 
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ANEXO XIV – Continuação 
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ANEXO XV – Aquisição e dispensa de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

Os psicotrópicos e estupefacientes (definição no Anexo IX) são substâncias muito 

importantes na medicina, apresentando múltiplas aplicações terapêuticas como, por exemplo, na 

doença psiquiátrica e na oncologia, sendo ainda utilizados como analgésicos e antitússicos [47]. No 

entanto, este tipo de substâncias apresenta alguns riscos, podendo induzir habituação e 

dependência, quer física quer psíquica [47]. Devido a isso, são sujeitas a um controlo mais rigoroso 

no seu circuito, por forma a evitar o seu uso abusivo ou ilícito [47]. De facto, a prescrição, aquisição, 

distribuição e dispensa destas substâncias, e respetivas preparações, estão sujeitas aos 

condicionamentos, autorizações e fiscalização constantes no DL n.º 15/93, de 22 de janeiro [41], e 

no Decreto Regulamentar (DR) n.º 61/94, de 12 de outubro [78]. No âmbito das farmácias de 

oficina, os estupefacientes e substâncias psicotrópicas requisitados e dispensados, incluindo as 

suas preparações, encontram-se discriminados nas tabelas I, II, III e IV, com exceção da II-A, 

anexas ao DL n.º 15/93 [41]. De acordo com a legislação anterior, as substâncias e preparações 

compreendidas nas tabelas I a II, bem como as substâncias referidas no n.º 1 do artigo 86.º do DR 

n.º 61/94, só eram fornecidas ao público, para tratamento, mediante apresentação de receita 

médica especial (‘receita amarela’), enquanto que as substâncias e preparações compreendidas 

nas tabelas III a IV eram sujeitas a receita médica normal, nos termos da lei geral [41]. No entanto, 

a partir de 1 de julho de 2011, a prescrição eletrónica passou a incluir medicamentos contendo 

estupefacientes e psicotrópicos, sendo o modelo de receita manual utilizado apenas nas situações 

de exceção referidas no ponto 7.1.). [56]. Atualmente, a ‘receita amarela’ com data posterior a 31 

de maio de 2012, exclusive [55], deixou de poder ser utilizada, sendo a prescrição manual de 

estupefacientes efetuada nas receitas normais (brancas) [62]. Apesar disso, foram mantidos alguns 

procedimentos essenciais na prescrição, requisição, dispensa e processamento do receituário 

destes medicamentos:  

 Prescrição: psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a receita médica especial, agora em 

formato eletrónico normalizado, não podem constar de receita onde sejam prescritos outros 

medicamentos [54]. 

 Requisição às entidades de fabrico: é efetuada pelos distribuidores grossistas, os quais 

enviam, posteriormente, as guias de requisição (original e duplicado) de cada encomenda de um 

psicotrópico ou estupefaciente, ou o resumo mensal das encomendas, para as respetivas 

farmácias (ver 6.2.1.). 

 Dispensa: neste contexto específico, aquando do “Fim de Receita”, o SI, ao identificar o 

medicamento psicotrópico ou estupefaciente, solicita a inserção informática de um conjunto de 

dados relativos ao médico prescritor (leitura ótica do respetivo código de identificação), ao doente 

(número de beneficiário, nome e morada) e ao adquirente (nome, morada, idade e número do 

documento de identificação com fotografia e a respetiva data de validade), além do número da 
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receita e do código do local de prescrição. Adicionalmente, aquando do “Fim de Venda”, no 

documento para faturação impresso no verso na receita, 

abaixo da assinatura do utente (adquirente), são indicados o 

seu nome, número do documento de identificação e respetiva 

validade [54]. Terminada a venda, são impressos a 

fatura/recibo, destinado ao utente, e dois documentos de 

registo de psicotrópicos (Figura 13|A) com os dados relativos 

à dispensa efetuada e os dados do médico prescritor, doente 

e adquirente, os quais são anexados a uma cópia da receita e 

arquivados em dossier próprio, para conferência mensal.   

 Processamento do receituário: a receita original é 

enviada para a ACSS, I. P., no organismo de comparticipação 

correspondente. Posteriormente, a ACSS envia um resumo ao 

INFARMED, I.P., com a listagem dos dados referentes às 

receitas eletrónicas que incluam medicamentos dispensados 

contendo uma substância classificada como estupefaciente ou 

psicotrópica, até ao dia 8 do 2.º mês seguinte àquele a que 

respeite [54]. Na farmácia, a cópia da receita e o respetivo 

documento de registo de psicotrópicos são conservados, em 

arquivo adequado e por data de dispensa, por um período de três anos 
[54, 78].  

Na FC, no início de cada mês, a Dra. Joana Fernandes emite, a partir do SI, um registo de 

entradas e saídas de estupefacientes e psicotrópicos compreendidos nas tabelas I, II e IV [78], 

referente ao mês precedente. Inicialmente, procede à conferência do registo de entradas em 

relação às guias de requisição enviadas pelos distribuidores grossistas, verificando-se, em 

seguida, o registo de saídas em comparação com as cópias das receitas aviadas, referentes ao 

mesmo período. Após a verificação da conformidade dos registos de entradas e saídas, a FC 

envia, até ao dia 8 do 2.º mês seguinte àquele a que respeite, uma carta endereçada ao 

presidente do INFARMED, I.P., com as listagens de saídas e entradas dessas substâncias e suas 

preparações, e o respetivo mapa de balanço, referentes a um período mensal, a qual vai 

assinada, datada e carimbada pela DT, ficando uma cópia das listagens arquivada na farmácia [54]. 

Por último, considera-se relevante referir que as farmácias são obrigadas a manter 

existências regulares das substâncias ou preparações descritas nas tabelas I e II [41]. 

 

 

Figura 13|A. Exemplo de 

“Documento de Psicotrópicos”. 
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ANEXO XVI – Medicamentos de uso humano sujeitos a Autorização de Utilização Especial 

(AUE) 

Determinados medicamentos sem Autorização de Introdução no Mercado (AIM) em Portugal 

podem ser adquiridos pelas farmácias de oficina, desde que registados em países da União 

Europeia. Todavia, esses medicamentos apenas podem ser adquiridos no caso de não existirem, 

em Portugal, medicamentos essencialmente similares que apresentem idêntica composição 

qualitativa e quantitativa de substâncias ativas e forma farmacêutica, em conformidade com os 

procedimentos e condições estabelecidos no Capítulo IV do Regulamento aprovado pela 

Deliberação n.º105/CA/2007, de 1 de março [75], do concelho diretivo do INFARMED, I.P. [76]. 

Neste sentido, a FC está autorizada, pelo INFARMED, I.P., a adquirir e a dispensar os seguintes 

medicamentos não comercializados em Portugal, ao abrigo do “Regulamento sobre Autorizações 

de Utilização Especial e Excecional de Medicamentos” [75]: Colicursi Atropina 0.5%, Colicursi 

Antiedema e Pilocarpina Farmigea 2 %. Além destes medicamentos e, na sequência de rutura de 

stock do medicamento Hydrocortone, o INFARMED, I.P., autorizou, a título excecional, a aquisição 

e a utilização especial de dois medicamentos similares comercializados noutros países da União 

Europeia: a Hydrocortisone Roussel 10 mg (país de origem: França) e a Hidroaltesona 20 mg 

(país de origem: Espanha). Estes medicamentos devem ser encomendados à Sanofi-Aventis – 

Produtos Farmacêuticos, Lda., e à Alter, S.A., respetivamente, em conformidade com a Circular 

Informativa n.º017/CD, de 25 de janeiro de 2012 [77].  

É importante referir que as farmácias não podem ter medicamentos sujeitos a AUE em 

stock, estando a sua aquisição condicionada à existência de pedidos dos utentes. Assim, estes 

medicamentos são dispensados para um doente em específico, mediante prescrição médica e 

justificação clínica (Figura 14|A) que, além de fundamentar a imprescindibilidade do tratamento, 

deve mencionar que o medicamento prescrito se destina a uma indicação sem similar disponível 

nem alternativa terapêutica em Portugal [75, 77]. Estes medicamentos são prescritos numa receita 

médica normal, a qual pode ter três vias e onde devem apenas constar esses medicamentos, 

devendo especificar a quantidade de embalagens a adquirir, a qual deverá ser compatível com o 

regime terapêutico e com a duração do tratamento prevista, mas nunca superior à quantidade 

necessária para seis meses [75, 77].   

Os medicamentos sujeitos a AUE são obtidos através de fornecedores específicos, os quais 

estão autorizados ao aprovisionamento das farmácias, sob condições especiais. Para a sua 

aquisição, a FC envia para os laboratórios especificados, via fax, o pedido da farmácia carimbado, 

assinado e datado, onde constam o respetivo nome, morada, NIF, número de telefone e fax, bem 

como a designação do medicamento pretendido, o número de embalagens e o nome do 

laboratório ao qual é solicitada a medicação. Além disso, são enviadas a declaração médica, 

assinada e identificada sob a forma de carimbo e/ou vinheta, e a receita médica. Em seguida, é 
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confirmada, via telefone, a receção do fax com todos os documentos necessários. Posteriormente, 

compete aos laboratórios efetuar o pedido dos medicamentos para o país da União Europeia 

correspondente. 

 

 

Figura 14|A. Exemplo de modelo existente na FC para a justificação clínica da AUE. 

 

Neste processo, a FC arquiva, em dossier próprio, todos os documentos referidos (pedido 

da farmácia aos laboratórios, receita médica e justificação clínica), a cópia do respetivo recibo de 
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venda e as faturas de aquisição, bem como uma listagem dos medicamentos adquiridos. Estes 

documentos são arquivados por um período não inferior a cinco anos, para efeitos de fiscalização 

[75, 77].   

Quando os medicamentos chegam à farmácia, efetua-se a sua receção e entrada no SI de 

acordo com o descrito para os produtos encomendados via telefone, no ponto 6.2.1.). Em seguida, 

os medicamentos são colocados no laboratório juntamente com a reserva do utente, de modo a 

facilitar o ato de dispensa. O preço destes medicamentos é, exclusivamente, calculado com base 

no PVF, incluindo despesas administrativas relativas ao processo de aquisição e os impostos que 

ao caso couberem [75]. Todavia, em conformidade com a Circular Informativa n.º017/CD, de 25 de 

janeiro de 2012, o preço a cobrar pela Hydrocortisone Roussel 10 mg e pela Hidroaltesona 20 mg 

está estabelecido em 3,12€ e 3,50€, respetivamente. 

Em janeiro e julho de cada ano, a FC remete, por via eletrónica ao INFARMED, I.P., a 

listagem com as aquisições efetuadas no semestre civil imediatamente anterior, devendo essa 

listagem incluir o nome do medicamento, o país de registo, a composição qualitativa e quantitativa 

de substâncias ativas, a forma farmacêutica, a apresentação e a quantidade adquirida. Em regra, 

cada farmácia, incluindo a FC, deve renovar anualmente, durante o mês de setembro, a 

autorização de encomendar estes medicamentos sujeitos a AUE, elaborando uma listagem dos 

medicamentos que, em princípio, serão solicitados, para análise e obtenção de licença a vigorar 

no ano seguinte [75]. 
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ANEXO XVII – Diplomas Especiais 
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ANEXO XVII – Continuação18 

 

                                                             
18 Os medicamentos comparticipados para o tratamento da psoríase podem ser consultados na página: 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTIC

IPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/PSORIASE (acedido em 19/10/2012). 
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ANEXO XVIII – Exemplo de “Verbete de Identificação do Lote”  

 
 

Num “Verbete de Identificação do Lote” devem estar registados os seguintes elementos: 

nome da farmácia e respetivo código numérico (atribuído pelo INFARMED, I.P.), mês e ano da 

respetiva fatura, entidade responsável, plano de comparticipação, tipo e n.º sequencial de lote, n.º 

de receitas e n.º de etiquetas (medicamentos) descriminado e total, importância total do lote e de 

cada receita correspondente ao PVP, importância total do lote e de cada receita paga pelos 

utentes e a importância total do lote e de cada receita a pagar pela entidade comparticipante 

(Estado) [65, 67]. 
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ANEXO XIX – Exemplo da “Ficha de Preparação” de um medicamento manipulado 
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ANEXO XIX – Continuação 
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ANEXO XIX – Continuação 
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ANEXO XX – Exemplo do rótulo modelo para os medicamentos manipulados 

 

 

 

Além deste rótulo modelo da FC, a rotulagem dos medicamentos manipulados deve indicar, 

explicitamente, caso se aplique e se considere relevante, as condições de conservação do 

medicamento preparado, a via de administração e a posologia 
[16]

.  
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ANEXO XXI – Intervalos de referência considerados para os parâmetros fisiológicos e 

bioquímicos   

 

* Valores considerados para situações de jejum 

 

 

 

 

Parâmetros fisiológicos e bioquímicos Intervalos de referência 

IMC (Kg/m2) 18,5 - 24,9 

Pressão Arterial (mmHg; normal) 

Pressão Sistólica: 120 – 129 

Pressão Diastólica: 80 – 84 

Pressão Arterial (mmHg; normal alto) 

Pressão Sistólica: 130 – 139 

Pressão Diastólica: 85 – 89 

Glicémia (mg/dL)* 70 – 109 

Colesterol total (mg/dL)* <190 

HDL-Colesterol (mg/dL)* 

Homem > 40 

  Mulher > 46 

LDL-Colesterol (mg/dL)* <115 

Triglicerídeos (mg/dL)* <150 

Ácido Úrico urinário – 24h (mg/24h) 250 - 750  

Ácido Úrico sérico (mg/dL)* 

Homem: 3,4 - 7,0 

 Mulher: 2,4 - 5,7 

Alanina Transaminase (ALT; U/L)* 10 – 40 

Aspartato Aminotransferase (AST; U/L)* 10 – 30 
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ANEXO XXII – Folheto Informativo dirigido a utentes com terapêutica anticoagulante, elaborado no âmbito do estágio curricular 
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ANEXO XXII – Continuação 
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ANEXO XXIII – Panfleto com informação dirigida ao doente sujeito a uma terapêutica 

anticoagulante, elaborado no âmbito do estágio curricular  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A | LVI 
 

ANEXOS Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Confiança, Paredes  

 

ANEXO XXIV – Outros serviços de saúde disponibilizados pela FC 

 Medidas de farmacovigilância19: são promovidos, junto dos profissionais de saúde da 

FC, um acompanhamento e monitorização continuados da farmacoterapêutica dos utentes, de 

modo a identificar, avaliar e notificar possíveis reações adversas aos medicamentos (RAM) 

existentes no mercado. Apesar de nenhuma situação de notificação ter ocorrido durante o meu 

estágio, foi-me transmitido que o farmacêutico, enquanto profissional de saúde, tem a 

responsabilidade de notificar, com celeridade, qualquer entidade pertencente ao Sistema Nacional 

de Farmacovigilância (SNF)20 sobre suspeitas de RAM graves ou inesperadas. Essa notificação 

deve ser efetuada via online, no Portal RAM 

[http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage  (acedido em 24/10/2012)], ou 

mediante o preenchimento de uma ficha de notificação impressa, a qual é, posteriormente 

enviada, por correio, à entidade correspondente.  

 

 Serviços de saúde especializados: a FC disponibiliza, aos seus utentes, 

Aconselhamento Nutricional21, Consultas de Audição e Aconselhamento Dermocosmético, os 

quais são prestados por diferentes especialistas, mediante uma consulta prévia. O Aconselhamento 

Dermocosmético é realizado no âmbito de campanhas das diferentes linhas comerciais, nas quais 

os representantes dos laboratórios dão a conhecer os respetivos produtos e, mediante uma 

análise das características dermocosméticas dos utentes, são aconselhados determinados 

cuidados dérmicos, incluindo a aplicação de produtos específicos da gama apresentada. 

 

 Campanhas de promoção da saúde e prevenção da doença: são promovidas, 

regularmente, quer por farmacêuticos quer por outros profissionais de saúde como, por exemplo 

enfermeiros. Estas campanhas revelam ser muito úteis para a saúde dos utentes, pois contribuem 

para a identificação precoce de indivíduos em risco, vigilância de doentes sob terapêutica e 

identificação precoce de possíveis situações relacionadas com a terapêutica. Além disso, são 

realizadas sessões para promover uso correto de dispositivos terapêuticos/de autovigilância 

como, por exemplo, no autocontrolo dos valores da glicémia.  

 

 Testes de gravidez descartáveis: são baseados na pesquisa da hormona β-hCG 

(Gonadotrofina Coriónica Humana), através da recolha de urina e da utilização de um dispositivo 

de diagnóstico qualitativo, o qual se fundamenta num imunoensaio cromatográfico rápido, de 

grande seletividade, especificidade e precisão. No entanto, é importante referir que deve usar-se, 

                                                             
19

 Atividade de saúde pública que tem por objetivo a identificação, quantificação, avaliação e prevenção dos riscos associados ao uso 

dos medicamentos em comercialização, permitindo o seguimento dos possíveis efeitos adversos dos medicamentos 
[10]

. 
 

20 O SNF é constituído pela Direção de Gestão do Risco de Medicamentos do INFARMED, I.P., e por quatro Unidades Regionais de 

Farmacovigilância (URF): Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, e Sul 
[115]

. 
 

21
 O Aconselhamento Nutricional é promovido pela Dra. Maria Manuel Tavares, Nutricionista, cujas consultas semanais podem ser 

agendadas na FC ou na página eletrónica: http://pt.consultaclick.com/maria-manuel-tavares-603-----04 (acedido em 24/10/2012). 

http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage
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preferencialmente, a primeira urina da manhã, sobretudo se a ausência do período menstrual 

envolver um curto intervalo de tempo, uma vez que esta é mais concentrada, sendo maior a 

probabilidade de detetar a hormona. 

 

 Programa Terapêutico de Administração de Cloridrato de Metadona: é um dos 

serviços diferenciados prestado pela FC, sob a responsabilidade da Dra. Joana, a qual possui 

uma formação específica obrigatória, realizada pela ANF em parceria com os Centros de 

Respostas Integradas (CRI)/Equipas de Tratamento (ET). Este programa é realizado no GAP, 

onde é administrada uma solução oral de Cloridrato de Metadona a 1%, sob toma observada, a 

toxicodependentes em tratamento, referenciados à farmácia por médicos especialistas dos 

Centros de Atendimento a Toxicodependentes (CAT).  

 

 

Neste sentido, a ET envia, trimestralmente, à farmácia uma “Guia de Administração” 

preenchida por doente (Figura 15|A), válida, no máximo, por três meses e a qual contém o código 

Figura 15|A. “Guia de Administração” de Cloridrato de Metadona nas Farmácias. 
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da ANF e toda a informação necessária sobre o respetivo doente, incluindo o regime de 

administração definido, o tutor (se existir) e o terapeuta. Adicionalmente, são enviados três 

“Registos de Administração” (Figura 16|A), com validade de um mês cada, destinados a ser 

preenchidos pela farmácia. 
 

 

 Administração de 

vacinas não incluídas no 

Plano Nacional de Vacinação 

(PNV): é coordenada pelas 

farmacêuticas com formação 

complementar específica, 

reconhecida pela Ordem dos 

Farmacêuticos [116]. A vacinação 

é efetuada no GAP, o qual 

reúne o equipamento e material 

adequados à administração das 

vacinas e dos meios 

necessários ao tratamento de 

uma consequente reação 

anafilática, em conformidade 

com a Circular Informativa N.º 

172/CD [116]: adrenalina 1:1000 

(1mg/ml); oxigénio com 

debitómetro a 15 L/min; 

hidrocortisona e prednisolona 

(injectáveis); esfigmomanómetro 

normal; estetoscópio; 

ressuscitadores autoinsufláveis 

com reservatório e respetivas 

máscaras faciais; mini-

nebulizador com máscara e 

tubo, de uso único; soro 

fisiológico (administração 

intravenosa) e salbutamol 

(solução respiratória). Para cada administração, são registados e arquivados na farmácia, em 

suporte de papel, os dados relativos ao doente (nome e data de nascimento), à vacina (nome, lote 

e via de administração) e ao farmacêutico responsável (dados profissionais) [116]. Na fase final do 

meu estágio, com a aproximação da campanha anual de vacinação contra a gripe sazonal, a 

Figura 16|A. “Registo de Administração” de Cloridrato de Metadona 

nas Farmácias. 
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iniciar dia 1 de outubro, assisti à reserva crescente de vacinas, ficando os dados dos utentes 

registados num formulário modelo da FC, arquivado em local próprio.  

 

 Projetos no âmbito Proteção Ambiental: a FC é aderente a dois serviços essenciais que 

incluem a recolha de radiografias usadas e o Projeto VALORMED, cabendo aos profissionais de 

saúde informar e sensibilizar os utentes para aderir a estas iniciativas.  

A Campanha de Reciclagem de Radiografias é promovida, anualmente, desde 1996, pela 

Assistência Médica Internacional (AMI), com o objetivo de angariar fundos para fins humanitários. 

Neste sentido, é importante informar os utentes que devem contribuir, entregando as suas 

radiografias com mais de 5 anos, ou aquelas que já não têm valor de diagnóstico, nos sacos 

disponíveis em qualquer farmácia, sem relatórios, envelopes ou folhas de papel [117]. 

Em relação ao Projeto VALORMED, este visa a gestão dos resíduos de embalagens e 

medicamentos fora de uso, de modo a que não estejam "acessíveis" como qualquer outro resíduo 

urbano, por razões de saúde pública [118]. Neste sentido, as farmácias procedem à recolha dos 

resíduos entregues pelos utentes, colocando-os em contentores próprios, devidamente 

identificados e invioláveis que, quando cheios, são selados e pesados. Em seguida, o profissional 

responsável preenche e assina a “Ficha de Contentor”, a qual é, posteriormente, assinada pelo 

representante do armazenista que procede à sua recolha e efetua a entrega de mais contentores 

vazios. No final, a VALORMED separa os materiais de acordo com as suas caraterísticas: caixas, 

blisters, bulas, ampolas e frascos não contaminados são reciclados, enquanto que substâncias 

medicamentosas são incineradas, de forma segura e respeitando o ambiente [119]. 
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1. INTRODUCTION 

1.1. RAMÓN Y CAJAL UNIVERSITY HOSPITAL 

The University Hospital of Ramón y Cajal (HURYC) is a public entity dependent on the 

Health Ministry of the Madrid Community and integrated in the Madrid Health Service (SERMAS), 

situated in the northern region of the city1 [1]. This Hospital Centre is recognized for its efficient 

service and the quality it offers its users since October 1977, essentially cultivating three strands: 

health care service, teaching and research [1]. In fact, the HURYC is considered a Hospital Centre 

of reference and sanitary excellence at a national as well as international level, recognition that 

extends to all developed strands [1, 2]. So, its daily activity is led by quality, which represents the 

present, and by research, which results are fundamental for the biomedical science future [1]. To 

obtain the daily activity volume met, the HURYC counts on a team of over 5600 professionals that 

are distributed through an infrastructure with 249706 m2 [1].  

Since its inauguration, this Hospital Centre is composed of a Department of Research 

structured into four Services (Biochemical Research, Bioelectric Magnetism, Histology and 

Neurobiology) [1], also bearing a Neurophysiology Section and Experimental Surgery Units [2]. 

Additionally, the Research Department counts on a few experimental laboratories related to 

Clinical Services (Endocrinology, Nephrology, Internal Medicine, Oncology, Gastroenterology and 

Clinical Genetics) and Central Services (Microbiology, Hematology, Immunology, Pathological 

Anatomy, Biochemistry, Human Genetics), thus demonstrating that research has been an 

institutional objective [2]. Besides all this, the Hospital has a Biostatistics Clinical Unit that offers 

methodology support to the research done in its whole [2]. In general, all of the Services and Units 

at HURYC perform, in greater or minor extensions, biomedical and sanitary activities of research, 

being of a basic, clinical or epidemiological character, inserted in externally financed projects or in 

clinical trials [2]. In this sense, a large scientific production is registered in the sphere of biomedical 

research, being it basic or applied, developed in innumerous investigative projects, with a 

considerable heterogeneity, either in the origin of aids (national and international official agencies, 

foundations, corporations, etc.), or in its legal board of finances [2].  

On December 15th 2009 [3], the Sanitary Research Institute of Ramón y Cajal (IRYCIS) was 

created and developed, centered at the Hospital through association with other institutions 

dedicated to investigative research [4]. The IRYCIS was founded for the medical research 

developed at HURYC, not only recognized by the scientific community, but also to become an 

institutional mark capable of significantly contributing to the scientific and economic development of 

Spain [4]. Groups of investigators from HURYC are integrated in this Institute, from the University of 

Alcalá de Henares, University Complutense of Madrid and the Autonomous University of Madrid [3, 

                                                             
1
 The Ramón y Cajal University Hospital address: Carretera de Colmenar Viejo, km. 9,100; 28034 Madrid, España. 
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4]. So, the IRYCIS established a common space for investigators of diverse academic institutions, 

willing to share ideas, knowledge, projects, investigators and teams with the objective of 

guaranteeing the convergence of scientific progress for the society’s needs, with a great level of 

specialization and demand [4]. This Institute includes in its structure four great scientific fields: (1) 

Neuroscience and Sensorial Organs; (2) Microbiology, Immunology and Infection; (3) Systems 

Pathology and Cancer; and (4) Clinical Epidemiology [5] (Figure 1). 

 

 

 
 

Figure 1. Representative organization chart of the IRYCIS structure. Adapted from [5]. 

 

1.1.1. MICROBIOLOGY SERVICE 

The Microbiology Service is essentially divided into two great areas: Diagnostic – which 

includes the processing of biological samples, the identification and characterization of 

microorganisms in hospital context; and Research – targeting the study of molecular 

epidemiology, in Gram-negative bacteria as well as Gram-positive bacteria, with a particular 

emphasis to the identification and analysis of evolution, selection and dissemination of bacterial 

mechanisms of resistance to antimicrobials. In this sense, it’s aim is to identify, study and 

characterize selection units (proteins, genetic domains, genes, elements of capture and gene 

mobilization, integrons, plasmids, clones, populations, species, clades, communities, microbial 
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systems) and environmental factors of natural and anthropogenic origin, that influence these 

resistance mechanisms [6].   

The Microbiology, Immunology and Infection areas are structured into three great lines of 

research: (1) Infectious Diseases and AIDS Group, (2) Microorganisms Biology and Evolution 

Group; and (3) Systems Reprogramming and Microbial Processes, Eukaryotes and Prokaryotes, 

Group [6]. During my Erasmus_Traineeship, I developed an research project in the Microorganisms 

Biology and Evolution Group, under the guidance of Dr. Teresa Coque, one of the primary 

researchers of the Microbiology Service, which was head by Prof. Dr. Fernando Baquero, as 

Scientific Director, and by Dr. Rafael Cantón, as Chief of Service [6]. 

 

1.2. ANTIBIOTIC RESISTANCE 

Antibiotics are natural, semi-synthetic or synthetic molecules that target the cell wall of 

bacteria, DNA replication, RNA transcription, or mRNA translation, the cellular machinery 

responsible for the synthesis of precursor molecules [7]. Antibiotic compounds work to either stop 

bacteria from growing (bacteriostatic agents) or to kill them outright (bacteriocidal agents) [8, 9], 

being among the most successful drugs used for human therapy [10, 11]. In this way, for an antibiotic 

to be effective against bacteria, it is necessary to consider three conditions: i) a susceptible 

antibiotic target must exist in the cell; ii) the antibiotic must reach the target in sufficient quantity; 

and iii) the antibiotic must not be inactivated or modified [12]. In fact, the action mechanism of the 

antimicrobial agents can be categorized further based on the structure of the bacteria or the 

function that is affected by the agents [9]: i) Interference with cell wall synthesis (e.g.: β-lactam 

antibiotics and glycopeptides); ii) Disruption of bacterial membrane structure (e.g.: polymyxins); iii) 

Protein synthesis inhibition (e.g.: macrolides) [9, 12, 13, 14]; iv) Alteration of the metabolism or of the 

structure of nucleic acids (e.g.: quinolones) [9, 12, 13]; v) Inhibition of a metabolic pathway (e.g.: 

sulfonamides and diaminopyrimidines) [12, 13, 14]. 

In general, antimicrobial agents act selectively on critical bacterial cellular processes with 

minimal effects or without affecting host functions [8, 9]. However, , therapeutic use of antibiotics in 

humans accounts for less than half of all applications of this drugs produced commercially [11, 15]:  i) 

Growth promotion/prophylactic use in animals; ii) Therapeutic/prophylactic use in humans; iii) 

Therapeutic/prophylactic use in aquaculture; iv) Therapeutic/prophylactic use in household pets; v) 

Pest control/ cloning for plants and agriculture; vi) Use as biocides in toiletries and in hand care 

and household cleaning products; and vii) Culture sterility, cloning, and selection in research and 

industry [11]. 

Unfortunately, the intensive use and misuse of antibiotics for various purposes, exerting 

undue and constant selective pressure on microorganisms that, combined with several 

mechanisms for bacterial genetic transfer [16], have resulted in the selection and dissemination of 
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antibiotic resistance among several human pathogens, affecting the course and the treatment of 

infectious disease, increasing the danger associated with immunosuppression and jeopardizing 

medical procedures, such as organ transplantation or implants of prostheses, where infective 

complications are common and antibiotic therapy is needed to prevent or treat those infections [17, 

18]. In fact, antibiotic-resistance mechanisms and the relentlessly rising resistance of bacteria to all 

currently available antibiotics create an enormous clinical and financial burden on healthcare 

systems worldwide, seriously compromising the antibiotic effectiveness [10, 19, 20, 21]. Additionally, 

numerous types of anthropogenic activity, including nonhuman applications of antibiotics, and 

waste disposal create major environmental reserves of resistant organisms [11] (Figure 2). So, the 

pollution of natural ecosystems by antibiotics and antibiotic resistance genes might have 

consequences for the evolution of the microbiosphere  [10, 17], causing the selection of resistant 

bacteria capable to infect humans [10]. Actually, many of the bacterial pathogens associated with 

epidemics of human disease have become resistant, not only to one but also to multiple classes of 

antibacterial agents (multidrug-resistant bacteria) [11, 21] through genetic exchange mechanisms [14] 

and, so, resistance in some species have developed to the level that no clinically available 

treatment is effective [12]. Additionally, commensal bacteria can constitute a reservoir of resistance 

genes that might be transmitted to other commensal or pathogenic bacteria [16]. 

  

 
 

Figure 2. Environmental reservoirs of resistance genes: the associations between potential 

sources of antibiotic-resistant bacteria. Adapted from [22].  

 

There are three different landscapes important in the evolution of resistance of human 

pathogens: the whole microbiosphere [(environmental bacteria contain a large number of genes 

capable of conferring antibiotic resistance to human pathogens upon their transfer through 
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horizontal gene transfer (HGT)]; habitats with frequent contact of human-associated bacteria with 

the environmental microbiota, for instance wastewaters; and the treated patient itself [17]. In 

general, the reasons for increasing resistance levels include the following: change and combination 

of microbial characteristics [9, 12], suboptimal use of antimicrobials for prophylaxis and treatment of 

infection, noncompliance with infection-control practices, prolonged hospitalization, increased 

number and duration of intensive-care-unit stays,  multiple comorbidities in hospitalized patients,  

increased use of invasive devices and catheters,  ineffective infection-control practices, transfer of 

colonized patients from hospital to hospital, grouping of colonized patients in long-term-care 

facilities, antibiotic use in agriculture and household chores, and increasing national and 

international travel [9]. In addition, a number of studies support the hypothesis that animals can 

serve as reservoirs and disseminators of antibiotic-resistant strains via food as well as direct or 

indirect contact [12, 19].   

Antibiotic resistance can be described in two ways: i) intrinsic or natural whereby 

microorganisms naturally do not possess target sites for the drugs or they naturally have low 

permeability to those agents because of the differences in the chemical nature of the drug and the 

microbial membrane structures [9]; ii) acquired resistance whereby a naturally susceptible 

microorganism acquires ways of not being affected by the drug [9].  Intrinsic resistance is a specific 

feature of any given bacterial species (all strains of that bacterial species are likewise resistant to 

all the members of those antibacterial classes [14, 18]) and it was acquired in natural environments 

and, so, is not the result of recent antibiotic usage for human therapy or farming [17]. This type of 

resistance is expressed phenotypically as cell wall impermeability, efflux, biofilm formation, and 

expression of genes mediating inactivating enzymes [7]. On the other hand, bacteria can develop 

resistance to antibiotics by mutating cell genes (chromosomal mutation called spontaneous 

mutation or growth-dependent mutation [21]) and selection (vertical evolution) or by acquiring new 

genes from other resistant strains, species or genera - HGT [12, 14, 20, 23] [i.e. acquisition of resistance 

genes from other microorganisms by mobile extrachromosomal DNA elements: plasmids 

(conjugation or transformation), transposons (conjugation), integrons and bacteriophages 

(transduction)] [12, 17, 21] or by the combination of these mechanisms [21]. However, not only has 

bacteria acquired the mechanisms necessary to withstand the effects of antibiotics, they have also 

acquired elaborate mechanisms to mobilize and disseminate these successful strategies [7]: 

bacterial conjugative plasmids, transposable elements, insertion sequences and site-specific 

recombination mechanisms (integron gene cassettes) [23]. In terms of antibiotic resistance, 

plasmids serve a central role, as the vehicles for resistance gene capture and their subsequent 

dissemination [23]. After a bacterium gains resistance genes to protect itself from various 

antimicrobial agents, bacteria can use several biochemical types of resistance mechanisms: i) 

Inactivation or modification of the antibiotic; ii) Alteration in the target site of the antibiotic that 

reduces its binding capacity; iii) Modification of metabolic pathways to circumvent the antibiotic 
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effect (“bypass” metabolic pathway); iv) Reduced intracellular antibiotic accumulation by 

decreasing permeability and/or increasing active efflux of the antibiotic [9, 14, 20, 21]. 

In short, biochemical and genetic aspects of antibiotic resistance mechanisms in bacteria are 

described in Figure 3. 

   

 
 

Figure 3. Biochemical and genetic aspects of antibiotic resistance mechanisms in bacteria. 

Adapted from [12]. 

 

It is generally accepted that the acquisition of antibiotic resistance produces a global burden 

on bacterial metabolism (fitness cost), making resistant bacteria less competitive than their 

susceptible partners [18]. However, numerous studies describe that the acquisition of the antibiotic 

resistance genotype may actually increase the fitness of certain bacteria in the absence of 

antibiotic selective pressure thus allowing the rapid emergence and dissemination on a worldwide 

scale [10, 15].  

In response to the global public health threat posed by antimicrobial resistance, a number of 

national and international actions, recommendations and initiatives have been developed in recent 

years to address this issue [19]. It is widely accepted that essential components of a strategy to 

combat the rising threat of antimicrobial resistance are: the establishment of effective surveillance 

systems for early detection of antimicrobial resistance; measures to optimize antibiotic use; robust 

infection prevention and control measures to prevent the spread of antimicrobial resistance; 

improvement of healthcare provider and public education and awareness regarding antibiotics to 
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avert their inappropriate use; and research to guide the previously mentioned actions and to 

develop novel antibiotics to offer effective therapy to patients [19, 24]. Although the optimally effective 

and cost-effective strategy to reduce antimicrobial resistance is not known, a multifaceted 

approach seems to be the most efficient method to control antimicrobial resistance [19, 24]. 

 

1.3. SULFONAMIDES AND ASSOCIATED ANTIMICROBIAL RESISTANCE 

Sulfonamides, the first class of systemic antimicrobial agents [25, 26], were discovered in 1932 

and put into clinical use in 1935 [26]. These drugs have been widely used for many decades as 

efficient and inexpensive antimicrobial agents [27, 28] to treat bacterial and protozoan infections in 

humans, domestic animals and aquaculture species [29-32]. Sulfonamides are synthetic 

antimicrobials, bacteriostatic and of broad spectrum, initially with a remarkable activity faced with a 

wide variety of Gram-positive and Gram-negative microorganisms [33]. These antibiotics 

competitively inhibit one of the integral enzymes in folic acid2 biosynthesis pathway – 

dihydropteroate synthase (DHPS)3 – by their structural analogy with p-aminobenzoic acid (PABA), 

the natural substrate of that enzyme [13, 28, 29, 31, 32, 37]. Sulfonamides can also function as alternative 

substrates for DHPS forming pterin adducts that cannot participate in folate synthesis and 

presumably diffuse from the cell [28].  In this way, the folate cofactor pool in the bacterial cell is 

consequently depleted, resulting in growth inhibition and cell death [37]. In this context, sulfonamide 

drugs present a selective action, not affecting human cells [37], since the mammalian cells are not 

dependent on endogenous synthesis of folic acid and generally lack DHPS [28]. These cells can 

utilize dietary folates by uptake through a transport system which most prokaryotes lack [28]. 

Today, the use of these drugs in therapeutics is very limited due to various reasons: low 

activity compared to other more effective antimicrobials [28, 33]; problem of the acquired resistance 

as a result of long-term high-dose application [38]; and toxicity profile associated to the treatment 

[33]. Resistance to sulfonamides is a growing and generalized phenomenon and when it shows it 

affects all the components of the group [33]. To overcome the rapid emergence and spread of 

resistance that has strongly limited the use of these inexpensive antibacterial drugs [28, 39], 

sulfonamides have generally been combined since the 1970s with diaminopyrimidines [29], such as 

trimethoprim [39]. Use of trimethoprim and sulfonamides (usually sulfamethoxazole [13, 35]) in 

combination reduces selection of antibiotic resistance to either drug [35] and is thought to have a 

synergistic effect, because both antibiotics affect bacterial folic acid synthesis4 [32].   

                                                             
2
 Folic acid functions as a cofactor in the biosynthesis of nucleotides, the building blocks of DNA and RNA 

[12]
,being required for the 

production of purines, pyrimidine, amino acids 
[34]

 and bacterial cell growth 
[35]

.  
 

3 Within the folic acid biosynthesis pathway, the DHPS enzyme catalyzes the condensation of PABA and 7,8-dihydro-6-

hydroxymethylpterin-pyrophosphate (DHPPP) to form dihydropteroic acid, which is the next to last step in the formation of dihydrofolic 

acid 
[28, 34, 36]

.  
 

4
 In a subsequent step of the folic acid biosynthesis pathway, trimethoprim inhibits dihydrofolate reductase (DHFR), which catalyses the 

formation of tetrahydrofolate from dihydrofolate 
[26]

. 
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Bacterial resistance to sulfonamides is mediated by different mechanisms: i) the permeability 

barrier and/or efflux pumps; ii) naturally insensitive target enzymes; (iii) regulational changes in the 

target enzymes; iv) mutational or recombination changes in the target enzymes; and v) acquired 

resistance by drug-resistant target enzymes [26]. Commonly, resistance to sulfonamides is 

conferred by mutations in the chromosomal DHPS gene (folP) [29-32, 39, 40], such as point mutations, 

insertions of duplicate amino acids, or larger sequence alterations as a result of recombination [36], 

which decrease DHPS affinity for the sulfonamide inhibitors [39]; or by the acquisition of an 

alternative DHPS gene (acquired sul genes: sul1, sul2, and sul3; plasmid-borne resistance [28]), 

encoding drug-resistant forms of the target DHPS that are not inhibited by the drug [29-32, 39]. The 

three sulfonamide resistance (SulR) genes, whose product bypasses inhibition of the 

chromosomally encoded enzyme [34], are the most prevalent mechanism of resistance to 

sulfonamides [30, 31, 38], described above all in Enterobacteriaceae [27, 28, 31, 32, 33, 41, 42]. SulR genes 

mainly located on plasmids are resident on integron gene cassettes [38], and they can be easily 

transferred between bacteria via integrons, transposons or plasmids as vehicles for their 

dissemination, leading to broad drug resistance [30, 38, 42]. The sul1 gene is found almost exclusively 

on large conjugative plasmids [43, 44] and is usually detected as part of the 3′-conserved segment (3′-

CS) of class 1 integrons [25, 27, 32, 39, 42, 44, 45], but not associated as a gene cassette [46]. However, this 

gene is normally found linked to other resistance genes in class 1 integrons [9, 41]. With regards to 

sul2 gene, this is usually located on small non-conjugative or large transmissible multi-resistance 

plasmids [9, 27, 41, 43, 47], and it is frequently found as part of a cassette structure adjacent to the 

streptomycin resistance gene pair strA-strB [25, 27, 43, 45, 48]. This structure is not recognized as a 

mobile element by itself, but has been associated with transposition, mediated by elements such 

as IS26, ISCR2 [27] and SXT [45]. The sul3 gene, originally described from pigs in Switzerland in 

2003 [43, 49], has since been reported in animals as well as humans in many countries [39, 43, 49]. sul3 

has been described as a genetic organization qacH–IS440–sul3 [27], sometimes also linked to non-

classic class 1 integrons lacking the 3′- CS [25, 27, 43, 44]. However, knowledge about the structure and 

circulation of plasmids carrying sul3 has not been well described yet [43, 44]. 

Sulfonamide resistance is globally prevalent within human and animal pathogens, however, 

the presence of each of sul genes is not equally distributed among published studies, depending 

on environments and bacterial species sampled [30-32]. Normally, sul2 gene is the most widely 

distributed SulR gene among clinical isolates of E. coli from different animals, food, healthy 

humans and human infections [30, 38-40, 44-46, 49, 50], while the sul3 gene occurs with the lowest 

prevalence [30, 40, 43, 44, 46]. Although, it is liable to detect two or three sul gene combinations in a 

single bacterial cell, being that the most frequently found is a combination between sul1 and sul2 

genes [30]. 

The continued persistence of sulfonamide resistance genes in the absence of clinical 

selection pressure can be explained by a number of factors [47]. First of all, sul genes are 
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distributed on a wide range of efficient mobile genetic elements [43, 47], suggesting that all three sul 

genes have a potential of being horizontally transferred and widely spread in the environment [30, 46]. 

So, the efficient dissemination of the sul genes is likely to eventually produce new combinations of 

these with other genes [47]. In fact, SulR genes are very frequently detected in close association 

with other resistance genes for non-related antimicrobial agents that remain in common use (other 

antibiotics and/or biocides [41, 51]), and these determinants could be important in the selection, 

dissemination and maintenance of antimicrobial-resistant bacteria [25, 52] - co-selection of 

sulfonamide resistance determinants [47, 51, 52]. Additionally, high rates of sul genes are detected 

among food-producing animals which are highly exposed to sulfonamides [40, 42, 43] and may 

represent a considerable reservoir of these resistance determinants [30, 50].  Hence an involvement 

of the food chain [40, 42, 43], as an important vehicle of dissemination of antimicrobial resistant E. coli 

and extraintestinal pathogenic E. coli isolates in the community [27], cannot be discarded [40, 42, 43]. 

Finally, not all sulfonamide-resistant determinants exert a fitness cost [27, 41, 47, 51, 52], which can 

result in the spread and persistence of SulR genes [51], due to a selective advantage (including 

fitness advantage) [45], as described for the sul2-encoding plasmid [41, 45, 52]. 

  

1.4. GOALS FOR THE STUDENT TRAINING AND GOALS OF THE PERFORMED 

PROJECT 

The objectives established, as an Erasmus_Trainee student, were related with the 

development of technical competences outlined in the defined program, under the co-orientation of 

the PhD student Tânia Curião. So, the objectives were focused on the acquisition of scientific 

competencies, including independence, autonomy, organization and critical analysis of the results 

obtained, motivated and favored by expositions in the group. In the sphere of the student training 

program of Erasmus_Traineeship, the training goal was to include studies of antimicrobials 

sensibility, analysis of bacterial populations, application of molecular techniques, bioinformatics 

analysis and the use of databases, like National Center for Biotechnology Information (NCBI).  

Regarding the research project developed, this had as a primary objective the analysis of the 

phenotypic and genotypic diversity of the sul genes (sul1, sul2 e sul3), which are involved in one of 

the mechanisms responsible for bacterial resistance to sulfonamides and other natural composts of 

different variants [25, 39, 43, 53]. In this sense, it was also intended to evaluate the phenotypic plasticity 

of the sul genes in vitro by experimental evolution experiments, which included the selection of 

gene mutations in pressure conditions of antibiotic/ biocide. However, to begin this study, it would 

be necessary to clone the sul genes (sul1, sul2 e sul3) beforehand and separately in Escherichia 

coli DH5α cells, which would constitute a considerable stage made in the Erasmus_Traineeship 

program.  
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This project is of great importance, since the growing number of human pathogenic bacteria 

resistant to antibiotics gravely inhibits the capacity to control and treat infectious diseases, being 

one of the world’s most threatening Public Healthcare problems [15]. This fact is considered a 

consequence of the intensive or incorrect use of antibiotics in human and animal therapeutics, 

reducing the efficiency of antimicrobial therapy and compromising medical procedures, thus rising 

the associated costs of health care [17]. The emergency and rapid dissemination of pathogens 

agents resistant to antibiotics, especially multirresistant bacteria, is due in great measure to the 

lack of knowledge on evolutional and ecological processes that happen in microbial ecosystems 

[54]. In fact, it becomes fundamental to understand the factors that contribute to the dissemination 

and maintenance of the resistance to antibiotics, with the necessity to characterize the phenotypic 

and genotypic associated profiles [15]. In addition, it is important to consider the introduction of more 

studies so as to understand the diversity, distribution and origin of the genes that give resistance to 

antimicrobials, especially for the majority of non-cultivated environmental bacteria [20]. So, the 

discovery and investigation of new resistance determinants to antibiotics will allow a better 

comprehension of the associated mechanisms [20]. 

 In the particular case of the developed project, it is found that sulfonamides were used 

throughout the decades as efficient antibacterial agents in humans and animals [27, 55]. However, 

the resistance to its antimicrobial action rapidly and extensively disseminated, assigned to the 

acquisition of the sul genes (sul1, sul2 e sul3), considering the most prevalent mechanism of 

resistance to sulfonamides in Gram-negative bacilli [27, 55]. Despite the resistance to these 

antibiotics be globally prevalent in pathogen agents from both humans and animals,  the presence 

of the sul genes is not equally distributed among bacterial populations [53, 55]. Accordingly, the 

priority of this project was to investigate the nature of the resistance mechanisms associated to the 

sul genes, through a better perception of its diversity and the capacity of evolution/mutation under 

selective pressures, either antibiotic or biocides. Finally, this project is based on an innovative 

perspective, since so few studies have been made in the sense of understanding the factors 

associated to the resistance conferred by the genes in study, as well as possible parameters that 

will contribute to the dissemination and maintenance of this resistance.  
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2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. EXPERIMENTAL DESIGN 

 

During my period of Erasmus_Traineeship, it was not possible to conclude the last stage of 

the experimental design, identified by the color orange, having only tested the susceptibility of the 

cloned strains to sulfonamides, as it will be described later in this report. 
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2.2. BACTERIAL CULTURE MEDIA 

All of the E. coli cultures used during this project were conserved at -80º C in 40% glycerol  

and were initially cultivated on Columbia Blood Agar (Oxoid, Hampshire, United Kingdom) which 

gave an environment enriched in nutrients to stimulate the fastidious growth of the frozen bacteria. 

The Columbia Blood Agar plates were acquired ready to use, being stored under refrigeration.  

For the preparation of competent cells from E. coli DH5α alone (without the pBGS18 

plasmid), the Luria Broth (LB) culture medium was used, which was prepared from the dissolution 

of 2,5% (m/v) of LB Base (Laboratorios Conda S.A., Madrid, Spain) in distilled water and then 

autoclaved (121º C, 15’). This liquid culture medium was also used in promoting the growth of E. 

coli DH5α cells harboring the pBGS18 plasmid with the objective of extracting and purifying it 

afterwards. Additionally, LB was applied with the order of promoting growth in nutrient broth of the 

cultures resultant of transformation, previous to its growth on LB Agar. So, the possible 

transformant E. Coli DH5α cultures were cultivated on LB Agar made up of 3,5% (m/v) of LB Agar 

Base (Laboratorios Conda S.A.) dissolved in distilled water and afterwards autoclaved (121ºC, 

15’). LB Agar was also used for confirmation by subculturing of the apparently obtained 

transformant clones.  

  Sulfonamides susceptibility testing by Epsilometer test (E-test) was performed on Mueller-

Hinton Agar (Oxoid), which was acquired in ready to use plates and stored by refrigeration. 

 

2.3. BACTERIAL CULTURES AND THE pBGS18 PLASMID AS VECTOR 

The E. coli cultures used in this project were identified, documented and characterized 

beforehand by Dr. Ângela Novais [56]  and by the PhD student Tânia Curião [51], who analyzed the 

presence of sul genes by Polymerase Chain Reaction (PCR) and further different PCR mapping 

experiments, as described in the respective published studies [51, 56]. So, TEM-24-producing E. coli 

strains were used for extraction of the sul1 and sul2 genes, which have been collected and isolated 

from hospitals of four European countries (Spain, Portugal, France and Belgium), from 1998 and 

2004, in outbreak and non-outbreak situations [56]. With regards to the sul3 gene extraction, E. coli 

strains collected from hospitalized patients, outpatients, and healthy humans, from 1997 to 2006, 

were used [51]. The bacterial strains used for obtaining the sul genes are described in detail in 

Table 1.  

The pBGS18 plasmid (KanR, AmpS)5 (Appendix I [57-60]) used for cloning the sul genes was 

extracted from E. coli DH5α cells [fhuA2 Δ(argF-lacZ)U169 phoA glnV44 Φ80 Δ(lacZ)M15 gyrA96 

recA1 relA1 endA1 thi-1 hsdR17], which were transformed by thermal shock in a preliminary work 

performed by Dra. Teresa Coque’s research group. The pBGS18 plasmid has a N-terminal 

                                                             
5 Kan

R
 = kanamycin resistant (50µg/mL);   Amp

S
 = ampicillin sensible. 
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fragment of β-galactosidase (lacZα) gene of the lac operon, whose expression is greatly stimulates 

by isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside (IPTG)6, which functions as inducer of the lac operon. A 

functional β-galactosidase enzyme hydrolyses 5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside 

(X-Gal)7 and form blue colonies on agar media supplemented with IPTG and X-Gal. 

 

Table 1. Bacterial strains used to obtain the sul genes 

 

For cloning of the empty pBGS18 plasmid or the pBGS18 plasmid harboring the sul genes, 

competent E. coli DH5α alone cells (plasmid-free) were used as receptor strains or cloning hosts, 

since this strain has been widely used for gene cloning. E. coli DH5α has shown to be suitable for 

transformation, presenting a high-efficiency transformation and allowing for selection by α-

complementation (when the two fragments of β-galactosidase – ω-fragment and N-terminal α-

fragment – are produced in the same cell and then β-galactosidase activity is restored). 

 

2.4. OBTAINING THE sul GENE AMPLICONS 

2.4.1. TOTAL GENOMIC DNA EXTRACTION 

The extraction of total genomic DNA was performed using a conventional extraction 

technique – boiling, by applying heat as a lytic agent. For this, the E. coli cultures used in obtaining 

the sul genes, were previously cultivated on Columbia Blood Agar and incubated overnight (ON) at 

37ºC. The obtained colonies were carefully suspended in sterile water (300 µL; Fresenius Kabi 

                                                             
6
 IPTG is the nonfermentable analog of lactose and therefore it is not cleaved by β-galactosidase. 

 

7 X-Gal is a colorless analog of lactose consisting of galactose linked to a substituted indole that may be cleaved by β -galactosidase to 

form 5-bromo-4-chloro-3-hydroxyindole. This soluble and colorless indole hydrolysis product spontaneously dimerizes and it is oxidized 

into a bright blue insoluble pigment, 5,5'-dibromo-4,4'-dichloro-indigo. 

Strains sul gene 
Genetic 

environment 

GenBank acc. 

no.  
Reference 

E. coli TEM-24            

(B74, E40) 
sul1 

IncA/C2, class 1 

integron 
GQ293500  [56] 

E. coli TEM-24              

(59, C2, C2gen,  E40) 
sul2 IncA/C2 CP000604  [61] 

E. coli C48, F20 e      

64gen 
sul3 

Type I class 1 

integron 
HQ875011  [51] 

E. coli D57 e 138 sul3 
Type III  class 1 

integron 
HQ875014  [51] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lac_Z
http://en.wikipedia.org/wiki/IPTG
http://en.wikipedia.org/wiki/X-gal
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España S.A., Barcelona, Spain) and then it was performed a cell lysis by heating of the bacterial 

suspensions in boiling water bath (100ºC), during 15’. Finally, a centrifugation (13.000 rpm, during 

15’ at room temperature) of the boiled suspensions was made, in order to collect the supernatant 

and store it at 4ºC, which contained the extracted and isolated genomic DNA. 

 

2.4.2. PCR AMPLIFICATION OF DNA SEQUENCES < 3 kb 

The PCR technique was used for amplification, and subsequent detection, of the sul genes 

(sul1, sul2 and sul3). All the PCR reactions were done in thermal cyclers MJ Research PTC-100 

(Global Medical Instrumentation Inc., Minnesota, USA), applying a negative control reaction, which 

was important to verify the specificity of the DNA polymerase used, and a blank control.  

 For amplification of the sul genes, mixtures in a final reaction volume of 20 µL were 

prepared, containing the following components in a final concentration specified in parenthesis: 

sterile water (as sufficient to 20 µL), 5X Green GoTaq® Flexi Buffer (1X; Promega, Wisconsin, 

USA), Magnesium Chloride (MgCl2) Solution (1,5 mM; Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, 

Germany), Deoxynucleotide (dNTP) Solution Mix (0,2 mM each dNTP; Takara Bio Inc., Shiga, 

Japan), specific upstream and downstream primers (1 µM; Sigma-Aldrich, Madrid, Spain) and 

GoTaq® DNA Polymerase (0,5 u  0,025 u/µL; Promega). Thereafter, a template DNA 

[supernatant with the extracted and isolated genomic DNA (see 2.4.1.)] was added to each mixture 

reaction prepared. The template DNA added supposedly contained the wanted gene for 

amplification, in a concentration inferior to 0,2 µg/20µL. Finally, the PCR reactions placed in 

thermal cyclers occur in optimized conditions, which are detailed, stage by stage, in Table 2. In this 

context, it is important to note that the annealing temperature was optimized for each primer set 

and based on the primer melting temperature8 (Tm).  So, the primers drawn and used are described 

in Table 3, as well as the respective Tm considered to determinate the most suitable annealing 

temperature. Generally, an annealing temperature about 3-5°C below the lowest Tm of the pair of 

primers was used. 

The PCR primers used for molecular cloning consisted of a leader sequence [extra base 

pairs on the 5' end of the primer assist with restriction enzyme digestion (2-5 bp)], a restriction site 

for cloning [sequence recognized by a particular restriction enzyme and identified by the colored 6 

bp in the primer sequences (5’-3’), as shown in Table 3]; and a hybridization sequence [the region 

of the primer that binds to the sequence to be amplified (18-21 bp)]. 

 

   

 

                                                             
8 The primer Tm is calculated according to the following formula: 4 x (Guanine + Cytosine content) + 2 x (Adenine + Thymine content) °C, and 

it should be from 42-65ºC. Ideally, both primers (3′ and 5′ primers) should have nearly identical melting temperatures, no more than 5°C 

different from each other. In this manner, the two primers should anneal roughly at the same temperature 
[62]

. 
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Table 2. Thermal cycling conditions used for PCR amplification of the sul genes, step by step 

 

 

As referred before, the DNA polymerase used in the PCR reactions was Taq DNA 

Polymerase, which does not have any special requirement, presenting itself compatible with a 

great variety of PCR reactions. It is a thermostable DNA polymerase, being the most widely used 

enzyme for PCR, although it has a lower specificity and fidelity in relation to AmpliTaq Gold DNA 

Polymerase.  

 

Table 3. The primers used for amplification of the sul genes, indicating the restriction enzyme sites 

for HindIII, XbaI, PstI and EcoRI 

 

Step Temperature (ºC) Time Number of Cycles 

Initial Denaturation 95 10 minutes 1 cycle 

Denaturation  95 1 minute 

30 cycles 

 

Annealing 

58 (sul1)  

1 minute 52 (sul2) 

52 (sul3) 

Extension 72 1 minute (≈1min/kb) 

Final Extension  72 10 minutes 1 cycle 

Soak 4 
Indefinite 

(For short-term storage of the reaction) 
1 cycle 

Primers Sequence 5’-3’ 
Nucleotide 

positions (bp) 

GenBank 

sequence 

Tm    

(ºC) 

sul1F_HindIIIF TGTAAGCTTTGCTCGCCCGATCCCCAT 11826-11843 GQ293500 60 

sul1R_XbaIR  TGTTCTAGATTCGCGGAACCTGACCAG 12742-12760 GQ293500 58 

sul2F_HIndIIIF TGTAAGCTTCCGTATGAGACTCATGCT 32438-32421 CP000604 54 

sul2R_XbaIR TGTTCTAGATAGAGAAATATCCCGAATG 31555-31573 CP000604 52 

sul3F_PstF  TACTGCAGCGTAAGTGATAATTAGTCAAT 7418-7398 HQ875014 54 

sul3R_EcoR ATTATGAATTCCAACTTCAGAGCAAGTATAG 6517-6536 HQ875014 56 
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2.4.3. AGAROSE GEL ELECTROPHORESIS FOR SEPARATION OF DNA 

FRAGMENTS < 1,0 kb 

The DNA fragments amplified by PCR (amplimers or amplicons) were separated by agarose 

gel electrophoresis, using a constant voltage system. This type of electrophoresis consists in the 

application of a static electric field with constant voltage, which allows to separate DNA fragments 

of sizes between 10 pb and 50 kb (sul genes ≈ 900 pb) that migrate in gel in function of its 

electrical charge and its molecular weight. So, considering the sizes of the molecular fragments to 

be separated, a 2% agarose gel was used, which was prepared by dissolution, in microwave, of D-

1 Agarose9 (Conda Laboratories S.A.) in 0,5X Tris-Borate-EDTA (TBE) buffer (45 mM Tris base, 

45 mM boric acid and 1 mM EDTA, pH 8.0; Sigma-Aldrich), later adding 2% of 1 mg/mL ethidium 

bromide10 (EtBr; 2 µL/100mL de gel; Sigma-Aldrich). To begin the electrophoretic process, the 

PCR products were directly placed in wells in agarose gel  (3-4 µL), since the PCR reaction buffer 

contains a compound that increases sample density, which allowing the process monitoring due to 

the coloration (greenish) given to the PCR reaction mixtures. The molecular weight marker used 

was 100pb DNA ladder (100-1000pb; Takara Bio Inc.) (Appendix II), which was placed in the gel 

under the following mixture: 4 µL of sterile water + 2 µL of 6X loading buffer (1% sodium dodecyl 

sulfate, 0.05% bromophenol blue and 50% glycerol; Takara Bio Inc.) + 2 µL of marker. Finally, the 

loading gel was placed in a horizontal electrophoresis chamber containing 0,5X TBE buffer and the 

DNA fragment separation process began using an electrical charge of 100V during the necessary 

period of time so that the front of the race, visible by the presence of the loading buffer, would 

migrate to the end of the gel (run about ¾ the length of the gel). When the gel agarose 

electrophoresis was finished, the gels were exposed to UV light in a transilluminator (long wave, 

365nm) and the corresponding image was captured by Kodak Digital 1D (version 3.6) equipment, 

being that any band containing more than ≈ 20 ng DNA became distinctly visible. The sizes of the 

fragments were calculated by comparison with the DNA bands of the molecular weight marker 

(Appendix III). 

 

2.4.4. PURIFICATION OF THE PCR PRODUCTS 

The PCR product purification required before proceeding to enzymatic digestion, sequencing 

or cloning, was performed by using the UltraClean® PCR Clean-Up commercial kit (Mo Bio 

Laboratories, Inc., Carlsbad, USA). Summarizing the protocol applied (Appendix IV), with the 

addition of binding buffer, a novel silica spin filter was used to selectively bind the PCR products 

                                                             
9
 D-1 Agarose is characterized by its low electroendosmosis, thus allowing a higher electrophoretic mobility. 

 

10
 EtBr is a fluorescent dye that intercalates in the bases of the double stranded DNA and originates a complex that is detected under 

UV light. Although the stained nucleic acid fluoresces reddish-orange, images are usually shown in black and white. 
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and unwanted reaction components were passed through the filter by centrifugation. The desired 

DNA product was then washed and recovered from the spin filter in certified DNA-free Tris buffer. 

In the end, the purified PCR products were eluted in 20 µL of elution buffer (10 mM Tris) solution, 

so as to obtain an adequate concentration of DNA for posterior cloning, and stored at 4ºC.  

 

2.5. OBTAINING THE pBGS18 PLASMID BY THE GROWTH OF BACTERIAL 

CULTURES IN TUBES 

A single colony of E. coli DH5α alone or harboring the pBGS18 plasmid, grown on Columbia 

Blood Agar, was picked and cultivated in 3 mL of LB medium, with incubation in a water bath 

thermostated at 37ºC under vigorous shaking, during 12-16h (ON). In this stage, a blank control 

(only LB medium), a negative control (LB medium inoculated with an E. coli DH5α without the 

pBGS18 plasmid colony) and two positive controls (LB medium inoculated with an E. coli DH5α 

harboring the pBGS18 plasmid colony) were prepared. Then, a 0,5% of 10 mg/mL kanamycin 

solution was added to the prepared controls. This antibiotic solution was obtained by dissolving 

kanamycin (Sigma-Aldrich, Co., St. Louis, USA) in sterile water and sored at -20ºC. So, kanamycin 

(a desired final concentration of 50 µg/mL) was used as a marker of the selected plasmid. 

The grown and properly controlled bacterial cells (no growth observe in the negative control) 

were collected by centrifugation (13.000 rpm, 3’ at room temperature), using the pellet obtained for 

extraction and subsequent purification of the pBGS18 plasmid. For this purpose, it was used the 

QIAprep® Spin Miniprep commercial kit (Appendix V; Qiagen GmbH, Hilden, Germany), whose 

protocol consists in three basic steps: preparation and clearing of a bacterial lysate (alkaline lysis 

of bacterial cells); adsorption of DNA onto the QIAprep membrane in the presence of high salt; 

washing and elution of a high-quality plasmid DNA. In the end, the pBGS18 plasmid was eluted in 

40 µL of Buffer EB (10 mM Tris·Cl, pH 8.5) and stored at 4ºC.  

 Afterwards, an agarose gel electrophoresis was performed to confirm the extraction of the 

plasmid (Appendix VI) by executing a similar procedure as described in section 2.4.3. Although, 

considering the molecular size of the extracted plasmid, an 0,8% agarose gel and the molecular 

weight marker λ-EcoT14 I/BgI II digest (Appendix VII; Takara Bio Inc.) was used. For loading 

samples into the wells of the gel, a 6X loading buffer (Takara Bio Inc.) was used to monitor the 

electrophoretic process and to confer density to the prepared mixtures, applying the drop method: 

4µL of sterile water + 2µL of 6X loading buffer + 2µL of marker or pBGS18. 

 

2.6. DNA CLONING AND TRANSFORMATION 

All the applied techniques for DNA cloning and for transformation of competent cells were 

performed according to the protocols and recommendations described in: Casali N, Preston A (ed). 
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E. coli Plasmid Vectors: Methods and Applications. Methods in Molecular Biology 235. Totowa, 

New Jersey: Humana Press Inc., 2003. 

 

2.6.1. RESTRICTION DIGESTION  

The first step in cloning a DNA insert into a plasmid vector is cutting both vector and insert at 

specific sites with appropriate restriction enzyme(s) to generate compatible ends, resulting in a 

DNA fragment with cohesive ends that will anneal to complementary sequences on the prepared 

cloning vector. In the specific case of this project, a double digestion was made with two type II 

restriction endonucleases that recognize specific sites within the DNA sequence and cut DNA at 

that site, since directional cloning is considered to be the most efficient approach. In this sense, the 

plasmid DNA is digested by two different restriction enzymes that produce non complementary 

overhangs and if the insert is prepared in the same way, then ligation can only occur only in one 

orientation. This precludes vector religation and greatly reduces the background level of non-

recombinants. Considering what has been mentioned, the restriction maps of the linear sequence 

of each sul gene (Appendix VIII) were initially researched, using the “NEBcutter” tool of the 

electronic page of New England Biolabs® Inc. [63]. Since the linear sequence of each sul gene had 

no convenient restriction sites, a sequence with six nucleotides was inserted at the desired position 

by amplifying the sul genes using the PCR primers11 designed with a specific restriction site, as 

demonstrated in Table 3. So, it was obtained amplicons of the sul1 and sul2 genes containing XbaI 

and HindIII restriction sites12 (5’…T/CTAGA…3’ and 5’… A/AGCTT…3’, respectively) and 

amplicons of the sul3 gene containing PstI and EcoRI restriction sites (5’…CTGCA/G…3’ and 

5’…G/AATTC…3’, respectively) to facilitate their directional cloning into the multicopy cloning 

vector pBGS18. In this context, it is important to note that the chosen restriction enzymes had 

restriction sites in the MCS region of the pBGS18 plasmid. In these constructions, the sul gene 

was placed in the same direction of the lacZ promoter of pBGS18 and thus, under its control. 

In the laboratory, double digestions were made by two restriction enzymes added at the 

same time, which required the use of an optimal reaction buffer recommended: 10X H Buffer [500 

mM Tris-HCl, 100 mM MgCl2, 10 mM dithiothreitol (DTT) and 1000 mM NaCl, pH 7.5; Takara Bio 

Inc.] for the restriction digestion with PstI and EcoRI (15 u/µL; Takara Bio Inc.); and 10X M Buffer 

(100 mM Tris-HCl, 100 mM MgCl2, 10 mM DTT and 500mM NaCl, pH 7.5; Takara Bio Inc.) for the 

restriction digestion with HindIII and XbaI (15 u/µL; Takara Bio Inc.). In this sense, it was prepared 

a digestion reaction for each insert constituted by: purified amplicon [x µL (≈ 15 µL)], restriction 

enzyme 1 (1 µL), restriction enzyme 2 (1 µL), appropriate 10X reaction buffer (2 µL) and sterile 

                                                             
11

 PCR primers were designed to amplify different sul gene containing HindIII (or PstI) recognition  sequence in the 5’ extreme and XbaI 

(or EcoRI) recognition sequence in the 3’ extreme, allowing correct expression of the Sul protein by vector promoter. 
 

12
 The recognition sequences of the used restriction enzymes were consulted on the platform ReBase - New England Biolabs

®
 Inc., 

available at http://rebase.neb.com/rebase/rebase.html (accessed on 06/03/2012).  

http://rebase.neb.com/rebase/rebase.html
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water to a final volume of 20-25 µL. Additionally, the following reaction for the plasmid digestion 

was prepared: purified pBGS18 [x µL (≈ 40 µL)], restriction enzyme 1 (2 µL), restriction enzyme 2 

(2 µL), appropriate 10X reaction buffer (5,5 µL) and sterile water to a final volume of 55 µL. The 

restriction digestion reactions prepared were incubated ON (a period of 4h would be sufficient to 

double digestion occurs), in a water bath thermostated at 37ºC. Afterwards, a heat inactivation of 

the restriction enzymes was performed in a water bath thermostated at 65ºC, for 20 min, following 

a cleaning up restriction enzymes reactions by using the UltraClean® PCR Clean-Up Kit. In the 

end, the digested amplicons were eluted in 15-20 µL of elution buffer. 

With regards to the digestion reactions of the plasmid, a 0,8% gel agarose electrophoresis 

was performed, loading the gel with the total volume of reaction and 6X loading buffer (5 µL) 

added. The electrophoretic process took place under the same conditions indicated in section 2.5, 

so as to verify the complete digestion of the plasmid (Appendix VI) and proceed with its extraction 

of the gel and subsequent purification, using the QIAquick Gel Extraction Kit (Appendix IX; Qiagen 

GmbH). The digested and purified plasmid was finally eluted in 25-30 µL of Buffer EB (10 mM 

Tris•Cl, pH 8.5).  

 

2.6.2. LIGATION OF VECTOR AND INSERT  

The final step in cloning is the joining of the linear DNA fragments together. The enzyme 

most frequently used to ligate fragments is T4 DNA ligase that joins cohesive-end fragments, as 

well as blunt-ended fragments, efficiently under normal reaction conditions. In the particular case of 

this project, sticky ends or cohesive ends were obtained and so the ligation reactions were 

performed in conditions adapted to the type of extremities obtained.  

Once the vector and insert had been prepared for ligation, it was necessary to estimate the 

concentration of the DNA by using a commercial nucleic acid quantification system: NanoDrop 

1000 Spectrophotometer (Thermo Fisher Scientific, Wilmington, Delaware, USA). Afterwards, the 

equation below to calculate the quantities of DNA necessary for a particular molar ratio 

(insert/vector)13 was considered:  

 

 
 

Even though the optimal vector:insert DNA ratio varies with different vectors and inserts, 

molar ratios of 1:1, 1:3 and 1:5 (vector:insert) generally work well. In this project, a proportion of 

1:5 of plasmid DNA and insert DNA, respectively, was applied. So, for the ligation reaction, it was 

                                                             
13

 kb size of insert ≈ 0,9;  kb size of vector ≈ 2,7. 
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prepared the following mixture: digested plasmid vector pBGS18 [x µL (≈ 1 µL)]14, digested insert 

(x µL), T4 DNA ligase (1U  1 µL; Roche Diagnostics GmbH), 10X ligation buffer [1 µL; 660 mM 

Tris·HCl, 50mM MgCl2, 50 mM DTT and 10 mM adenosine-5'-triphosphate (ATP), pH 7.5; Roche 

Diagnostics GmbH] and sterile water to a final volume of 10 µL. Additionally, a control ligation 

reaction was prepared, so as to verify if there was a possibility of occurring a religation of the 

digested vector: digested plasmid vector pBGS18 (2 µL), T4 DNA ligase (1 µL), 10X ligation buffer 

(1 µL) and sterile water to a final volume of 10 µL. Finally, all of the prepared ligation reactions 

were incubated at 4ºC, ON.  

 

2.6.3. PREPARATION OF COMPETENT CELLS USING THE CLASSICAL 

CALCIUM CHLORIDE METHOD 

Methods for the chemical induction of a competent state in otherwise nontransformable 

bacteria are an important tool in bacterial genetics. For these bacteria, competence refers to the 

ability to take up and propagate plasmid DNA, usually with no sequence specificity for uptake.  

In this project, a chemical transformation by treatment of the E. coli DH5α alone cells with 

polyvalent cations and incubation at low temperature was made, resulting in a transient opening of 

gated membrane channels. In other words, it was performed a chemical transformation  using the 

classical calcium chloride method to prepare competent cells. The 0,1M Calcium chloride (CaCl2) 

solution used was prepared from the dissolution of calcium chloride dehydrate (CaCl2·2H2O; 

Merck, Madrid, Spain) in sterile water, later stored at 4ºC.  

To initiate the protocol applied in the preparation of competent cells, an isolated colony of E. 

coli DH5α was inoculated in 50 mL of LB broth and the suspension thus obtained was incubated in 

a water bath thermostated at 37ºC, with vigorous shaking (250-300 rpm). This incubation was 

prolonged for the necessary time to verify a significant growth of the cultures (≈ 3h to assure the 

harvest of the cultures in the logarithmic-phase of their growth)15 through the turbidity of the culture 

medium. With the incubation finished, the cultures were placed in ice for at least 10 min, being 

transferred to centrifuge tubes, previously autoclaved, and centrifuged at 6000 rpm (10’, 4ºC), 

repeating the process until exhausting the entire volume of the cultures. The supernatant was, 

carefully and posterior, rejected and the pellet was re-suspended in 20 mL of ice cold 0,1M CaCl2 

solution, maintaining the suspended cells in ice during at least 20 min. Afterwards, these cells were 

harvested by a new centrifugation (6000 rpm, 10’, 4ºC), rejecting the supernatant and re-

suspending, with care, the pellet in 500 µL of ice cold 0,1M CaCl2 solution. Finally, the freshly 

prepared competent cells were stored at 4ºC, ON. 

                                                             
14

 Typical ligation reactions use 50-200ng of vector DNA. Note: Excess DNA may inhibit the transformation. 
 

15
 Logarithmic-phase cultures of E. coli typically have an optical density at 350 nm of 0.5-0.7. 
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2.6.4. TRANSFORMATION OF COMPETENT CELLS 

In the transformation of competent cells protocol, three reaction controls were prepared: the 

competent cells control to evaluate its viability in non-selective nutritive medium; the ligation control 

to verify the possibility of religation of the digested plasmid; and the transformation control 

prepared with non-digested pBGS18, to evaluate the transformation efficiency and verify the 

plasmid functionality. The protocol applied for the preparation of competent cells was as follows: 

 Transfer of 100 µL of competent cells to a sterile falcon tube, used to the competent cells 

control, not adding the plasmid, afterwards;  

 Transfer of 100 µL of competent cells to other sterile falcon tubes and adding 10 µL of the 

corresponding ligation reaction. In this stage, 10 µL of the non-digested plasmid was added to one 

of the falcon tubes, functioning as a transformation control, and 10 µL of the control ligation 

reaction, prepared in section 6.2.2, to another falcon tube; 

 Conservation of the falcon tubes in ice, for 20 min;  

 Thermal chock by incubation of the falcon tubes in a water bath thermostated at 42ºC, 

without agitation, during 1,5 min and their posterior maintenance in ice, for 5 min; 

 Adding 1,5 mL of LB broth to all the falcon tubes, following an incubation in a water bath 

thermostated at 37ºC, with vigorous shaking (250-300 rpm), during 2h. 

In the meantime, LB Agar plates were prepared for selection of the transformants, making a 

supplementation of the medium with 10 mg/mL kanamycin solution (100 µL; used as a marker of 

the selected plasmid), 20 mg/mL X-Gal solution [40 µL; prepared from the dissolution of X-Gal 

(Sigma-Aldrich, Co.) in N,N-dimethylformamide (Sigma-Aldrich, Co.) and stored at -20ºC, protected 

from light] and 0,1M IPTG solution [40 µL; prepared from the dissolution of IPTG (Sigma-Aldrich, 

Co.) in sterile water and stored at -20ºC]. This LB Agar plate supplementation was not made for 

the competent cells control. In this context, it is important to note that X-Gal (artificial substract of 

β-galactosidase) and IPTG (lac operon inducer) were added in order to achieve a “blue-white 

selection” of the possible transformants, since in the cultures that do support this type of selection, 

the α-peptide16 in the pBGS18 plasmid vector associates with the host encoded C-terminal 

fragment of β-galactosidase to produce a functional enzyme (phenomenon known as α-

complementation). A functional β-galactosidase metabolizes X-Gal to generate a deep blue. The 

vector cloning site interrupts the coding sequence, such that insertion of DNA (e.g.: sul gene) 

abrogates expression of the α-peptide, the bacteria are unable to produce functional β-

galactosidase, and the bacterial colony remains white in the presence of X-Gal.  

The incubated cultures were later transferred to sterile eppendorf tubes and centrifuged at 

6000 rpm, for 10 min, then removing the supernatant. This process was repeated until the 

                                                             
16

 α-peptide is the N-terminal fragment of β-galactosidase whose expression is under the control of the lac promoter in the pBGS18 

plasmid vector. 
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exhaustion of the entire volume of culture. The supernatant obtained in the last centrifugation was 

partially rejected, leaving a small volume (150-200 µL) for the pellet re-suspension. Finally, the 

bacterial suspensions (100 µL) were spread on respective LB Agar plates, selectively prepared, 

and incubated at 37ºC, ON.  

 

2.6.5. CONFIRMATION OF THE TRANSFORMANTS SUPPOSEDLY OBTAINED 

After analysis of the transformation plates and validation of the results by analysis of the 

prepared controls (growth of white colonies in the competent cells control, growth of blue colonies 

in the transformation control and no growth in the ligation control), a direct Colony PCR was 

performed to detect the presence of the insert (sul gene) and consequently verify if it was cloned in 

the adequate direction. In this technique, an isolated white colony (supposedly transformant 

colony) was touched with a sterile yellow pipet tip, which was later dipped and stirred in 5 µL of 

sterile water contained in a PCR tube. Afterwards, a selective LB Agar plate, supplemented with 

kanamycin, X-Gal and IPTG (see 2.6.4), was streaked with the same yellow tip loading the 

inoculum. This procedure was equally made for the colonies resulting from the competent cells 

control, using, in this case, the medium supplemented with only kanamycin or just IPTG and X-Gal, 

and for the colonies resulting from the transformation control, using LB Agar supplemented with the 

three selection compounds described earlier. Additionally, an E. coli DH5α harboring the pBGS18 

plasmid colony, previously grown on Columbia Blood Agar, was streaked onto a selective LB Agar 

plate, functioning as a positive control to verify if the used selection compounds were functioning 

correctly. The plates were later incubated at 37ºC, ON, so as to confirm the obtaining of white 

colonies which usually result in transformant colonies. The PCR Colony was performed under the 

described conditions in Appendix X, using the genomic DNA extracted from E. coli strains 

containing the wanted sul gene (B74 for the sul1 gene; C2, C2gen and 59 for the sul2 gene and 

64gen for the sul3 gene) as a positive control. The obtained PCR products were analyzed by 

electrophoresis on an 2% agarose gel, in similar conditions as described in section 2.4.3. 

 For confirmation of the transformants supposedly obtained, another screening method - 

restriction enzyme digestion - was used, which was performed in four stages: 

 DNA extraction from the clone(s) to be tested: preparation of an inoculum in LB broth (5 

mL) containing 50 µg/mL of kanamycin, which was obtained from an isolated white colony, with 

posterior incubation in a water bath thermostated at 37ºC, ON. The prepared suspension of the 

transformation control was used as a positive growth control, while the obtained suspension of the 

competent cells control was used as a negative growth control.  
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The grown and properly controlled cultures (no growth in the negative control and evident 

growth in the positive control) were transferred to sterile eppendorf tubes and centrifuged at 13000 

rpm, for 3 min, rejecting the supernatant subsequently. This process was repeated until the 

exhaustion of the entire volume of culture. Afterwards, the QIAprep® Spin Miniprep Kit (Appendix 

V) was used for the extraction and purification of the plasmid, with final elution in 40µL of buffer 

EB. 

 Cleavage of the DNA with appropriate restriction enzymes: the extracted and purified 

plasmid was subjected to a restriction enzyme digestion, considering the cloned sul gene: XbaI 

and HindIII enzymes for the sul1 and sul2 genes; and PstI and EcoRI for the sul3 gene. For this, it 

was prepared a digestion reaction containing: 20 µL of plasmid, restriction enzyme 1 (1 µL), 

restriction enzyme 2 (1 µL), appropriate 10X reaction buffer (3 µL) and sterile water to a final 

volume of 30 µL. The prepared reactions were incubated in a water bath thermostated at 37ºC, 

during 4h.  

 Electrophoresis of the DNA digests on agarose gels along with molecular-weight standards: 

an 0,8% agarose gel electrophoresis was performed for the digestion reactions, loading the gel 

with 12 µL of reaction and 4 µL of 6X loading buffer. This technique was performed under the 

conditions detailed in section 2.5. 

 Analysis of the sizes of the restriction digest products. 

 

2.7. DNA SEQUENCING AND BIOINFORMATIC ANALYSIS 

After the extraction of the cloned plasmid vector of the confirmed transformant cells, the 

samples were sent to Macrogen Inc. (www.macrogen.com) for the sequencing of the cloned gene. 

This stage of sequencing revealed to be indispensable for confirming the effective cloning of the 

intended sul genes, contributing consequently to the validation of the results of experimental 

assays done in the future. 

The obtained sequences were analyzed and edited using the Chromas Lite program (version 

2.1.1), being later compared, by exportation in FASTA format, with the available database at the 

NCBI, applying the BLASTN tool - search a nucleotide database using a nucleotide query 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast//).  

 

2.8. SULFONAMIDES SUSCEPTIBILITY TESTING  

Antibiotic sensitivity testing or antibiogram defines the in vitro activity of an antibiotic against 

a particular microorganism and indicates the (minimum) concentration required to inhibit the growth 

of a bacteria or a bacterial population. The sensitivity to sulfonamides, in particular to 

sulfamethoxazole, of the transformant E. coli DH5α cells harboring pBGS18 cloned with a sul gene 

was determined by E-test. This technique allows the quantitative determination of minimum 

http://www.macrogen.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/
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inhibitory concentration (MIC) in µg/mL, using a plastic strip impregnated with a gradient of 

concentrations, corresponding to 15 double dilutions of the antimicrobial agent evaluated. 

In this sense, for each transformant screening an inoculum in sterile saline (0,9% NaCl; 

Fresenius Kabi España S.A.) was prepared from isolated colonies grown ON at 37°C on LB Agar 

plates, so as to obtain a bacterial suspension with an optical density of 0,5 on McFarland scale 

(equivalent to 1,5 x 108 UFC/mL), being read in an appropriate photometric device. Each prepared 

inoculum was spread on Mueller-Hinton Agar and after the complete drying of the agar surface, an 

E-test strip impregnated with growing concentrations of sulfamethoxazole (bioMérieux S.A., Marcy-

l’Etoile, France) was applied on it, as recommended by the respective commercial house. The 

inoculated plates were incubated at 37ºC, during 16-20h, for further reading and determining the 

MIC of sulfamethoxazole, corresponding to the value point where the edge of the bacterial growth 

inhibition ellipse intersects the E-test strip.  

Inoculums prepared from E. coli DH5α alone, E. coli DH5α harboring the pBGS18 plasmid 

and E. coli DH5α harboring pBGS18 cloned with the qacI gene17 (pBGS18::qacI) were used as 

negative controls of resistance to sulfonamides.  
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 The qac genes encode resistance to quaternary ammonium compounds 
[64]

. 
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3. RESULTS 

3.1.  CLONING OF sul GENES AND TRANSFORMATION OF COMPETENT CELLS 

For the implementation of the objectives of this project, it was indispensable to previously 

clone the sul genes in a plasmid vector, with subsequent transformation of competent E. coli DH5α 

cells. In fact, a large part of the laboratory component was made in this sense, having obtained 

white transformant colonies of pBGS18::sul1, pBGS18::sul2 and pBGS18::sul3 on selective LB 

agar (culture medium supplemented with IPTG, X-Gal and kanamycin), under controlled 

conditions: obtaining white colonies in the competent cells control spread on non-selective LB agar 

and on LB agar containing IPTG and X-Gal; absence of growth in the ligation control spread across 

selective LB agar and in the competent cells control spread across LB agar supplemented with 

kanamycin; and growth of blue colonies in the transformation control spread on selective LB agar. 

As confirmed in Figure 4, white and blue colonies were obtained in the transformation plates, these 

last ones (blue colonies) corresponding to non transformant colonies, in which a functional enzyme 

β-galactosidase had metabolized the X-Gal of the culture medium. So, a blue-white selection was 

achieved, with the obtaining of white transformant colonies, whose restreak onto fresh selective LB 

agar plates confirmed the white coloration and consequently the transformant profile of these 

colonies. This result was controlled by the restreak of an E. coli DH5α colony harboring pBGS18 

on the same medium, used as a positive control, as analyzed in Figure 4, which resulted in the 

growth of blue colonies, confirming the functionality of the selective agents used. 

 

 

 

Figure 4. Blue-white selection: white transformant colonies versus blue non transformant colonies, 

with confirmation of the transformant colonies by restreak in selective LB agar. 

 

The cloning of the sul genes and subsequent transformation of competent cells were 

confirmed by Colony PCR and by a final restriction enzyme digestion of the cloned plasmid, being 

the results of the respective agarose gel electrophoresis presented in Figures 5 and 6. 
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Figure 5. 2% Agarose gel electrophoresis of the Colony PCR reactions. A) pBGS18::sul1 

transformants; B) pBGS18::sul3 transformants; C) pBGS18::sul2 transformants. 

  

In carefully analyzing Figure 5, it is verified that the positive controls of the sul genes, used 

for the Colony PCR of each group of transformants, were amplified, originating fragments with 

molecular weight of approximately 900 bp, by comparison to the molecular weight marker used, 

100 pb DNA ladder. Additionally, the obtained results were validated by the absence of bands in 

the blank control. With regards to the PCR reactions of the supposed sul1, sul2 and sul3 

transformant colonies, the obtaining of the sul genes amplicons is verified by the presence of a 

C 

C 

A B 
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band with the same height of race and consequentially equal molecular weight in relation to the 

respective positive controls: B74 and E40 transformants for the sul1 gene; 59, C2 and C2gen 

transformants for the sul2 gene; and 64gen, 138, C48, D57 and F20 transformants for the sul3 

gene. However, the reactions of the transformant colonies with bands of different molecular weight 

compared to the positive controls (Figure 5 B), or in which the absence of bands were verified 

(Figure 5 C), were considered negative for the cloning of the sul genes. Considering what has 

been referred, it is possible to analyze that the results of the Colony PCR show cloning for all sul 

genes and the consequent transference of the cloned plasmid for the competent E. coli DH5α 

cells. 

The Colony PCR data is corroborated by analysis of the restriction enzyme digestion of the 

extracted and purified plasmid, supposedly recombinant. Actually, as confirmed in Figure 6, two 

fragments were obtained for each identified digestion reaction: one of greater molecular weight 

corresponding to the digested plasmid, in comparison with the result of the electrophoretic process 

of the digested pBGS18 in section 6.2.1 (Appendix VI); and another fragment corresponding to 

the intended sul gene with approximately 900 bp (fragment slightly under the 925 pb band of the λ-

EcoT14 I/BgI II digest molecular marker). Similar to what is verified in the Colony PCR reactions, 

the restriction digestion reactions that originated bands of different molecular weight of the size of 

the desired sul gene (inferior or superior to 900 pb), or in which the absence of the corresponding 

band to the cloned gene was verified (Figure 6 B), were considered negative for the cloning of the 

sul genes.  Another aspect to be highlighted goes through the analysis of Figure 6 C, in which the 

cloning of the sul2 gene is verified in the E40 transformant (restriction digestion fragment with 

approximately 900 pb), which is not corroborated by the Colony PCR reaction of the same 

transformant (Figure 5 C), whose result indicates that there was no amplification of the supposedly 

cloned sul2 gene. However, the cloning of the sul2 gene is considered in this transformant, where 

a problem could have occurred in the gene amplification by Colony PCR. In spite of this, this 

sample was not sent for sequencing, since the objective was cloning, at least once, the sul2 gene, 

which was thought to have been already done with the concordant results of the Colony PCR and 

the restriction digestion of other transformants. In short, and considering the concordant data 

obtained in the confirmation assays of the transformants, the cloning of all sul genes was verified: 

sul1 in B74 and E40; sul2 in 59, C2 and C2 gen; sul3 in 64gen, 138, C48, D57 and F20.  

Finally, it revealed important to sequence the cloned DNA fragments, to check that these 

sequences actually corresponded to the sul genes. The obtained sequences were analyzed and 

compared with the available database at the NCBI, making a BLASTN (Appendix XI [29, 51, 65-70]), 

which confirmed and proved the effective cloning of the intended genes, with an identity among the 

query sequences and the subject sequences close to 100%: sul1 gene in B74 and E40 

transformants; sul2 gene in 59, C2 and C2gen transformants; sul3 genes in 64gen, F20, 138, C48 

and D57 transformants. 
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Figure 6. 0,8% Agarose gel electrophoresis of the restriction digestion reactions of cloned 

pBGS18. A) pBGS18::sul1 transformants; B) pBGS18::sul3 transformants; C) pBGS18::sul2 

transformants. 

 

The positive results of the sequencing show indispensable for the scientific validation of the 

results of experimental assays done later: analysis of the phenotypic and genotypic diversity of sul 

genes and evaluation of their phenotypic plasticity. 

B 
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3.2. SULFONAMIDES SUSCEPTIBILITY TESTING 

After obtaining and confirming pBGS18::sul1, pBGS18::sul2 and pBGS18::sul3 

transformants, their susceptibility to sulfamethoxazole was tested, with determining the MIC 

(µg/mL), using the E-test method. In the interpretation of the obtained results for the different 

transformant, described in Table 4, it was taken into consideration the interpretative criteria 

indicated in the kit of the applied test. In other words, aerobic microorganisms are classified as 

sensitive (S) to sulfamethoxazole when the MIC is inferior or equal to 256 µg/mL, and as resistant 

(R) when the MIC is equal or superior to 512 µg/mL. 

 

Table 4. Susceptibility of the pBGS18::sul transformant cultures to sulfamethoxazole 

 

In the first instance, it is important to refer that the susceptibility results of the different 

transformants to sulfamethoxazole were validated by negative controls used (E. coli DH5α alone, 

E. coli DH5α harboring pBGS18 and E. coli DH5α harboring pBG18::qacI), verifying an inhibition of 

the growth of these cultures at low concentrations of antibiotic, thus being classified as sensitive to 

sulfamethoxazole. Actually, it is confirmed that the bacterial strain used for the transformation and 

Strain Recipient Transformant 
MIC Sulfamethoxazole 

(µg/mL) 
Classification 

- E. coli DH5α - 1,5 S 

- E. coli DH5α pBG18 1 S 

qacI E. coli DH5α pBG18::qacI 1 S 

B74 E. coli DH5α pBGS18::sul1 1,25 S 

E40 E. coli DH5α pBGS18::sul1 1,25 S 

C2 E. coli DH5α pBGS18::sul2 >1024 R 

59 E. coli DH5α pBGS18::sul2 >1024 R 

C2gen  E. coli DH5α pBGS18::sul2 >1024 R 

138 E. coli DH5α pBGS18::sul3 >1024 R 

C48 E. coli DH5α pBGS18::sul3 >1024 R 

64gen E. coli DH5α pBGS18::sul3 >1024 R 

F20 E. coli DH5α pBGS18::sul3 >1024 R 

D57 E. coli DH5α pBGS18::sul3 >1024 R 
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the pBGS18 plasmid used as vector for cloning the sul genes do not confer, by themselves, 

resistance to sulfamethoxazole. 

In analyzing the obtained results for pBGS18::sul1 transformants, a sensibility to 

sulfamethoxazole was verified, occurring an inhibition of growth at low concentrations of antibiotic 

(MIC   256 µg/mL). These transformants present a phenotype of susceptibility similar to the 

negative controls, thus indicating that the presence of the sul1 gene, in laboratorial working 

conditions, does not confer resistance to sulfamethoxazole (Figure 7 A). This fact is presented not 

as described in the consulted bibliography, which classifies the sul1 gene as a mechanism of 

resistance to sulfonamides 
[41, 42, 44] which encodes for a drug-resistant dihydropteroate synthase 

[71]. 

On the other hand, the transformed strains with pBGS18::sul2 or with pBGS18::sul3 present 

a phenotype resistant to sulfamethoxazole (Figure 7 B), with MIC values superior to 1024 µg/mL, 

thus, not occurring inhibition of bacterial growth in the antibiotic concentrations used. These results 

indicate the presence of the sul2 or sul3 genes, in lab tested conditions, confers resistance to 

sulfamethoxazole, showing a consistency with the available bibliography, which describes the sul2 

and sul3 genes as responsible for the resistance to sulfonamides, encoding forms of 

dihydropteroate synthase that are not inhibited by these antibiotics [11, 30, 41, 42].  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figure 7. E-test for testing the susceptibility of the transformant strains to sulfamethoxazole. A) 

pBGS18::sul1 transformant sensitive to sulfamethoxazole (MIC   256 µg/mL); B) pBGS18::sul2 

and pBGS18::sul3 transformant resistant to sulfamethoxazole (MIC   512 µg/mL). 
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4. DISCUSSION 

In the last decades, the emergency and rapid dissemination of human and animal pathogens 

resistant to antibiotics, particularly multi-drug-resistant bacteria, have decreased the capacity of 

controlling the spread of infectious diseases, limiting the options of treatment and compromising 

the anti-infectious therapeutics [11, 12, 24, 72]. In the particular case of sulfonamides, a long-term high-

dose application led to a growing and generalized problem in therapeutics of the resistance to 

sulfonamide antibiotics [38]. As referred before, the acquisition of an alternative DHPS gene (sul 

genes: sul1, sul2 and sul3), whose product has a low affinity for sulfonamides, constitutes the most 

important resistance mechanism related to these antibiotics [31, 33]. 

With this present work, it was possible to singly clone the sul genes using the pBGS18 

plasmid as vector. The cloning was done in a genetic environment controlled in the laboratory and 

it was confirmed by comparison of the nucleotide sequences with the available database at the 

NCBI, obtaining a 100% homology among the compared nucleotide sequences. The expression of 

the cloned sul genes was under the control of the lac promoter in the pBGS18 plasmid vector, 

having tested the susceptibility of the transformed strains to sulfamethoxazole. In this context, it 

was possible to verify that the sul2 and sul3 genes confer, in isolation, resistance to 

sulfamethoxazole, and thus to sulfonamides, because once the microbial resistance is verified, this 

affects all the components of this group of antibiotics [33]. Nevertheless, it was found that the sul1 

gene does not confer resistance to sulfamethoxazole in the applied laboratory conditions, which 

contradicts the consulted bibliography, which referrers to the sul1 gene as a sulfonamide 

resistance DHPS gene [25, 49]. Considering the obtained results, it is speculated that various factors 

can contribute to the susceptibility of the pBGS18::sul1 transformants to sulfamethoxazole, namely 

the genetic context in which the sul1 gene was inserted, which seems to have conditioned the 

expression of the phenotype resistant to sulfonamides, conferring by that same gene. 

According to what is described in the bibliography, the three sul genes are classified as 

plasmid-borne SulR genes [41] among sulfonamide resistant Gram-negative enteric bacteria [49]. 

SulR genes mainly located on plasmids are resident on integron gene cassettes, and they can be 

easily transferred between bacteria via integrons, transposons or plasmids [38]. Normally the sul2 

gene is located on a small non-conjugative plasmids or large transmissible multi-resistance 

plasmids [41, 43], and it is frequently linked to the streptomycin resistance gene pair strA-strB [25, 27, 43, 

45, 73]. With regards to the sul3 gene, this has been described as a genetic organization qacH-

IS440-sul3 [27, 74], sometimes also linked to non-classic class 1 integrons lacking the 3′-CS [25, 27, 43, 

74]. So, the sul2 and sul3 genes normally insert in a well-defined genetic environment, which does 

not seem to influence the expression of the alternative encoded SulR DHPS, since the conferred 

resistance by these two sul genes to sulfonamides was controlled and verified in the laboratory. 

With regards to the sul1 gene, this has almost exclusively been found on large conjugative 
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plasmids and detected as part of the 3′-CS of class 1 integrons [27, 45, 75], but not associated as a 

gene cassette [46]. In Rådström et al., 1991, the results demonstrated that the sul1 gene always 

seems to be localized within an integron [73], although normally linked to other transferable 

resistance genes in class 1 integrons [25, 26, 41, 73, 75]. The close association with these determinants 

can be important in the selection and dissemination of antimicrobial-resistant bacteria [25]. 

Additionally, various studies established an association between the presence of the sul1 gene 

carried as part of the 3’ end of the class 1 integron and sulfamethoxazole resistance [76, 77]. In Vinué 

et al., 2010, integrons were detected mainly in class 1 integrons only among SulR isolates and not 

among sulfonamide-susceptible isolates, verifying that the genetic environment of the sul1 gene 

was associated to classic class 1 integrons in majority of the sul1-positive isolates, [25]. This data 

can be an indicator that the genetic environment, where the sul1 gene is inserted, influences the 

expression of the phenotype resistant to sulfonamides, apparently having been conditioned by the 

isolated and controlled genetic environment, experimentally used. On the other hand, it was 

demonstrated in Hu et al., 2011, that not all of the class 1 integrons contains resistance gene 

cassettes, and not all sul1 genes contribute to resistance to sulfamethoxazole [76], even though 

there was no study to attempt to justify the proved fact. Another study to highlight is the Rådström 

et al., 1988, in which the sulfonamide resistance, encoded by the sul1 gene, was dependent on the 

direction of the ligation of the gene in relation to the lac promoter in plasmid vector [78]. So, when 

the fragment was ligated into the plasmid in the reverse direction in relation to the promoter, no 

expression of sulfonamide resistance was observed [78]. This analysis is quite interesting, but does 

not justify the result obtained in this present work, since the sul1 gene was connected into the 

pBGS18 plasmid in the same direction in relation to the lac promoter, expressed in the HindIII-XbaI 

direction. Considering the discussed contents, we can speculate that the flanking regions of the 

sul1 gene probably influence the associated antimicrobial resistance phenotype. However, more 

studies are necessary to understand the factors and the determinants that influence the expression 

of this resistance phenotype to sulfonamides associated to the sul1 gene. In this context, it would 

be interesting to characterize at the molecular level the expressed SulR DHPS using DNA 

hybridization methods and afterwards make similarity searches of protein data banks using BLAST 

and LALIGN to show homologies between the Sul1 protein and the non-drug-resistant DHPS; and 

between the expressed Sul1 protein and the documented Sul1 proteins.  

Finally, as one can verify during this report, the majority of the objectives of this project were 

not achieved and so, once the sul genes were cloned in a known and controlled genetic 

environment, it is intended to proceed with the study, so as to understand the resistance 

mechanisms to sulfonamides and to other natural compounds of different variants mediated by sul 

genes. Future evolution assays will also be conducted to assess the phenotypic plasticity of sul 

genes, which reveal crucial in understanding the adaptation mechanisms associated to selective 

environments, namely the occurrence and selection of gene mutations. 
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5. CONCLUSION 

The decision to do the Erasmus_Traineeship in the Microbiology Service of the Ramón y 

Cajal University Hospital was due to a professional interest in the exceptional world of 

microorganisms and for the international recognition of research developed at IRYCIS. In fact, 

during my academic course, Microbiology was always an area that fascinated me, not only in the 

laboratory, but also by the innumerous promising applications that it gives for research and 

scientific advancement in the field of Medicine. 

In the particular case of the work done, this presented a great scientific relevance, since the 

emergency of antibiotic resistance of some human pathogens represent one of the most raising 

concerns in Public Health. So, since some of the associated resistance mechanisms are not totally 

understandable yet, especially those involved in maintenance, transmission and evolution of 

antimicrobial resistance, it is fundamental to guide the research in this way, a fact that has contributed 

to a growing motivation and commitment to this project. In this way, the analysis of the phenotypic 

and genotypic diversity of the sul genes and the realization of experimental evolution assays to evaluate 

the phenotypic plasticity have revealed to be very promising, since the resistance mechanisms to 

the sul genes are still sparsely explored and understood. However, I was sorry to not be able to 

complete the developed project and give answers to all the established objectives, especially in 

obtaining data with scientific relevance that would help to understand in which measure would the 

use of biocides could influence the development and dissemination of the antimicrobial resistance 

associated to sul genes. This was not possible, since the optimization and execution of the whole 

cloning process were very lengthy, occupying a great part of the experimental procedure and 

consequently of the established period of time of the Erasmus_Traineeship. In spite of this, it was 

compensating to discover that the sul1 gene apparently does not give resistance to sulfamethoxazole 

in the cloning conditions tested, a very interesting and promising data. In this sense, more studies 

directed to the comprehension of this fact will be needed, which leaves me, in a certain way, very 

expectant of the future results in this project and its potential scientific breakthrough. 

Finally, the work done in the sphere of this project was very gratifying at a personal and 

professional level. During the course of this project, I acquired autonomy and independence in the 

laboratory, even counting on the constant help and support of the laboratory researchers were I 

worked, particularly the PhD student Tânia Curião, who was always present to support and guide 

me. Additionally, the opportunity to participate in a scientific study of great relevance integrated me 

in the world of Microbiology, amplifying my bibliographic research capacity and organization as a 

research beginner, allowing the knowledge of new methodologies and amplifying my critical 

judgment. Besides this, this project contributed to the enlargement of my professional horizons, 

incentivizing, even more, my desire to do research in my professional field while being a 

pharmaceutical.  
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APPENDIX I – Vector (pBGS18 similar to pUC19) 

pBGS18 is similar to pUC19, which is commonly used as a plasmid cloning vector in E.coli. 

pUC19 molecule (Figure 1|A) is a small double-stranded circle, 2686 base pairs in length, which 

carries ampicillin resistance (AmpR) and has a high copy number [57]. This plasmid carries a 54 

base-pair multiple cloning site (MCS) polylinker that contains unique sites for 13 different 

hexanucleotide-specific restriction endonucleases [57]. Its MCS is in frame with the lacZα gene, 

allowing screening for insertions using α-complementation [57].  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figure 1|A. pUC19 vector showing the sites for restriction endonucleases. 
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pBGS18 is a pUC-based plasmid cloning vector that confers kanamycin resistance (KanR) 

instead of AmpR [58, 59]. This plasmid is non-self-transferable and non-mobilizable [59, 60], has a high 

copy number [58, 59] and contains the coding sequence of the amino-terminal fragment of β-

galactosidase (the α-peptide, 146 amino acids), whose expression is under the control of the lac 

promoter [59]. 
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APPENDIX II – 100 bp DNA Ladder 

 

This marker consists of 10 fragments between 100 bp and 1 kb in multiples of 100 bp and an 

additional fragment at 1,5 kb. The 500 bp band containing triple the mass of the other fragments, 

serves as a visible reference indicator. All other fragments appear with equal intensity on the gel. 

They are all double-stranded DNA fragments. 
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APPENDIX III – 2% Agarose gel electrophoresis of the PCR reactions (sul gene amplicons) 

 

 

Figure 2|A. 2% Agarose gel electrophoresis of the sul1 gene amplicons obtained by PCR reaction 

using the genomic DNA extracted from E40 and B74 E. coli strains. 

 

 

 

 

Figure 3|A. 2% Agarose gel electrophoresis of the sul2 gene amplicons obtained by PCR reaction 

using the genomic DNA extracted from C2gen, E40, C2 and 59 E. coli strains. 
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APPENDIX III – Continuation 

 

 

Figure 4|A. 2% Agarose gel electrophoresis of the sul3 gene amplicons obtained by PCR reaction 

using the genomic DNA extracted from 138, F20, D57, 64gen and C48 E. coli strains. 
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APPENDIX IV – The protocol used for the purification of the PCR products (UltraClean® PCR 

Clean-Up Kit) 

 

1. Shake to mix the SpinBind before use. Add 5 volumes of SpinBind to the PCR reaction.  

What’s happening: SpinBind is a buffered salt solution. By mixing it with the PCR reaction product, we are 

creating a pH buffered high salt condition. pH is critical after the addition of SpinBind. pH above 8 results in 

low DNA recovery. pH below 5, results in primers co-purifying with the sample DNA. Optimal pH range is 6-

7.5 for high recovery and total primer removal. 

 

2. Mix well by pipetting.  

What’s happening: Mixing well creates a homogeneous salt concentration throughout the sample tube. 

 

3. Transfer PCR/SpinBind mixture to a Spin Filter unit.  

 

4. Centrifuge 10-30 seconds at a minimum 10.000 x g (approximately 13.000 rpm) in a 

tabletop microcentrifuge. 

What’s happening: DNA in the size range from 60 bp to 10 kb will bind to the white silica spin filter 

membrane at the bottom of the silica spin filter unit. The liquid that passes through the membrane will 

contain unwanted components of the PCR reaction such as: PCR primers, dNTPs, enzyme, and buffer 

constituents. The desired PCR product DNA will bind to silica under high salt conditions. 

 

5. Remove the Spin Filter basket and discard the liquid flow-through from the tube by 

decanting. 

What’s happening: This is flow through waste.  

 

6. Replace the Spin Filter basket in the same tube. 

 

7. Add 300 µL SpinClean® Buffer to the Spin Filter. 

What’s happening: SpinClean
®
 is a wash solution. It will remove any traces of unwanted contaminants while  

allowing the desired PCR product DNA to stay bound to the silica spin filter membrane. SpinClean
®
 is an  

ethanol based wash solution. It contains less than 80% ethanol. 

 

8. Centrifuge 10-30 seconds at a minimum 10.000 x g.  

What’s happening: As the SpinClean
®
 passes through the spin filter membrane, it cleans the PCR product 

DNA. 

 

9. Remove Spin Filter basket and discard liquid flow through by decanting then replace 

basket back into the same tube. 
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10. Centrifuge 30-60 seconds at minimum 10.000 x g. 

What’s happening: This step will remove any last traces of SpinClean
®
. The ethanol in the SpinClean

®
 can 

have a negative effect on the DNA purity.  

 

11. Transfer Spin Filter to a clean 2mL Collection Tube (provided). 

 

12. Add 50 µL of Elution Buffer (10mM Tris) solution provided or sterile water directly onto 

the center of the white Spin Filter membrane. The choice of using Tris or water at this point 

will not affect yield. DNA is more stable for storage in Tris. 

What’s happening: Placing the Elution Buffer in the center of the small white silica membrane will make sure 

the entire membrane is wetted. This will result in more efficient release of the desired DNA. 

 

13. Centrifuge 30-60 seconds at a minimum 10.000 x g. 

What’s happening: As the Elution Buffer passes through the silica membrane, DNA is released, and it flows 

through the membrane, and into the collection tube. The DNA is released because it can only bind to the 

silica spin filter membrane in the presence of salt. Elution Buffer is 10mM Tris pH 8 and does not contain 

salt. 

 

14. Remove Spin Filter basket from the 2mL Collection Tube. Seal tube and store DNA at -

20ºC.  

What’s happening: Purified DNA is now in the collection tube. The DNA is UltraClean
®
 and free of all reaction 

components such as primers or linkers, enzyme, salt, and dNTP’s. The DNA is now ready to use for any 

application. The DNA is in a 50 µL volume.  
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APPENDIX V – The protocol used for the extraction and the purification of the pBGS18 

plasmid (QIAprep® Spin Miniprep Kit) 

 

This protocol is designed for purification of up to 20 μg of high-copy plasmid DNA from 1-5 

mL overnight cultures of E. coli in LB medium.  

 

 Notes before starting: 

 Optional:  add LyseBlue reagent to Buffer P1 at a ratio of 1 to 1000. 

 Add the provide RNase A solution to Buffer P1, mix, and store at 2-8ºC. 

 Add ethanol (96-100%) to Buffer PE before use. 

 All centrifugation steps are out at 13.000 rpm (~17,900 x g) in a conventional table-top 

microcentrifuge. 

 All protocol steps should be carried out at room temperature. 

 

Procedure 

1.  Pellet 1-5 mL bacterial overnight culture by centrifugation at > 8000 rpm (6800x g) for 3 min at 

room temperature (15-25ºC). 

 

2. Resuspend pelleted bacterial cells in 250 μL Buffer P1 and transfer to a microcentrifuge tube. 

 

3. Add 250 μL Buffer P2 and mix thoroughly by gently inverting the tube 4-6 times until the solution 

becomes viscous and slightly clear. Do not allow the lysis reaction to proceed for more than 5 min. 

 

4. Add 350 μL Buffer N3 and mix immediately and thoroughly by gently inverting the tube 4-6 

times. The solution should become cloudy. 

 

5. Centrifuge for 10 min at 13.000 rpm (~17,900 x g) in a table-top microcentrifuge. A compact 

white pellet will form.  

 

6. Apply the supernatant from step 5 to the QIAprep Spin Column by decanting or pipetting.  

 

7. Centrifuge for 30-60 s and discard the flow-through.  

 

8. Recommended: Wash the QIAprep Spin Column by adding 0,5 mL Buffer PB and centrifuging 

for 30-60 s. Discard the flow-through. (This step is necessary to remove trace nuclease activity when 
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using endA
+
 strains or any wild-type strain, which have high levels of nuclease activity or high carbohydrate 

content. Host strains such as DH5α™ do not require this additional wash step).  

 

9. Wash QIAprep Spin Column by adding 0,75 mL Buffer PE and centrifuging for 30-60 s. 

 

10. Discard the flow-through, and centrifuge for an additional 1 min to remove residual wash buffer. 

(Residual wash buffer will not be completely removed unless the flow-through is discarded before this 

additional centrifugation. Residual ethanol from Buffer PE may inhibit subsequent enzymatic reactions). 

 

11. Place the QIAprep column in a clean 1,5 mL microcentrifuge tube. To elute DNA, add 50 μL 

Buffer EB (10 mM Tris·Cl, pH 8.5) or water to the center of each QIAprep  Spin Column, let stand 

for 1 min, and centrifuge for 1 min. 
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APPENDIX VI – 0,8% Agarose gel electrophoresis of the digested and the undigested 

pBGS18 plasmid vector 
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APPENDIX VII – λ-EcoT14 I/BgI II digest 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λ-EcoT14 I/BgI II digest has 18 fragments (60 to 22.010 bp) and it is used to size fragments 

from 1-20 kb. This marker is the mixture of the completely digested λ cl857 Sam7 DNA by 

restriction enzymes EcoT14 I and BgI II. 
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APPENDIX VIII – Restriction maps of sul1, sul2 and sul3 

Figure 5|A. Restriction map of the sul1 gene, which was constructed from its linear sequence 

described on GenBank accession number CQ293500. (Available at 

http://tools.neb.com/NEBcutter2/cutshow.php?name=1acf2f92-sul1_gene) 
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APPENDIX VIII – Continuation 

Figure 6|A. Restriction map of the sul2 gene, which was constructed from its linear sequence 

described on GenBank accession number AY360321. (Available at 

http://tools.neb.com/NEBcutter2/cutshow.php?name=1acf2f92-sul2_gene) 
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APPENDIX VIII – Continuation 

Figure 7|A. Restriction map of the sul3 gene, which was constructed from its linear sequence 

described on GenBank accession number HQ875014. (Available at 

http://tools.neb.com/NEBcutter2/cutshow.php?name=1acf2f92-sul3_gene) 
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APPENDIX IX – QIAquick Gel Extraction Kit Protocol 

 

This protocol is designed to extract and purify DNA of 70 bp to 10 kb from standard or low-

melt agarose gels in TBE buffer.  

 

 Notes before starting: 

 Add ethanol (96–100%) to Buffer PE before use. 

 Isopropanol (100%) and a heating block or water bath at 50°C are required. 

 All centrifugation steps are carried out at ≥10,000 x g (~13.000 rpm) in a conventional 

table-top microcentrifuge.  

 3 M sodium acetate, pH 5.0, may be necessary. 

 

Procedure 

1.  Excise the DNA fragment from the agarose gel with a clean, sharp scalpel. Minimize the size of 

the gel slice by removing extra agarose. 

 

2. Weigh the gel slice in a colorless tube. Add 3 volumes of Buffer QG to 1 volume of  gel (100 mg 

~ 100 μL). 

 

3. Incubate at 50°C for 10 min (or until the gel slice has completely dissolved). To help dissolve 

gel, mix by vortexing the tube every 2–3 min during the incubation. IMPORTANT: Solubilize 

agarose completely.  

 

4. After the gel slice has dissolved completely, check that the color of the mixture is yellow (similar 

to Buffer QG without dissolved agarose). If the color of the mixture is orange or violet, add 10 μl of 

3 M sodium acetate, pH 5.0, and mix. The color of the mixture will turn to yellow. 

 

5. Add 1 gel volume of isopropanol to the sample and mix. Do not centrifuge the sample at this 

stage. 

 

6. Place a QIAquick spin column in a provided 2 ml collection tube. 

 

7. To bind DNA, apply the sample to the QIAquick column, and centrifuge for 1 min. 

 

8. Discard flow-through and place QIAquick column back in the same collection tube. 
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9. (Optional): Add 0.5 ml of Buffer QG to QIAquick column and centrifuge for 1 min. (This step will 

remove all traces of agarose and it is only required when the DNA will subsequently be used for direct 

sequencing, in vitro transcription or microinjection). 

 

10. To wash, add 0.75 ml of Buffer PE to QIAquick column and centrifuge for 1 min. (If the DNA will 

be used for salt sensitive applications, such as blunt-end ligation and direct sequencing, let the column stand 

2–5 min after addition of Buffer PE, before centrifuging). 

 

11. Discard the flow-through and centrifuge the QIAquick column for an additional 1 min at ≥10,000 

x g (~13.000 rpm). 

 

12. Place QIAquick column into a clean 1.5 ml microcentrifuge tube. 

 

13. To elute DNA, add 50 μl of Buffer EB (10 mM Tris·Cl, pH 8.5) to the center of the QIAquick 

membrane and centrifuge the column for 1 min at maximum speed. Alternatively, for increased 

DNA concentration, add 30 μl elution buffer to the center of the QIAquick membrane, let the 

column stand for 1 min, and then centrifuge for 1 min. 
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APPENDIX X – Direct Colony PCR 

 

To make the direct Colony PCR, it was used as DNA template the bacterial suspension 

obtained by transference of a part of a selected colony to 5 µL of sterile water, using pipet tips and 

stirring to mix 18. Afterwards, a premix PCR reaction was prepared and added to each DNA 

template, containing the following components, described before in section 2.4.2: sterile water to a 

final volume of 15 µL, 2 µL of 5X Green GoTaq® Flexi Buffer, 0.6 µL of 25 mM MgCl2 Solution, 0.5 

µL of 10 mM dNTP Solution Mix, 0.1 µL of each 100 µM primer solution [upstream and 

downstream primers specific to each sul gene (Table 3)], and 0.2 µL of 5 u/µL GoTaq® DNA 

Polymerase. Finally, the prepared PCR reactions were cycled in a thermal cycler using the PCR 

program detailed in Table 1|A.    

  

Table 1|A. Thermal cycling conditions used for the Colony PCR, step by step 

 

 

 

 

 

  

 

                                                             
18

 A small amount of bacteria is usually sufficient to perform a Colony PCR and the mix should not appear turbid after the addition of 

bacterial colonies. Too many bacteria in the mix will inhibit the PCR reaction. 

Step Temperature (ºC) Time Number of Cycles 

Initial Denaturation 94 60 sec 1 cycle 

Denaturation  94 30 sec 

25 cycles 

 

Annealing 

58 (sul1)  

30 sec 52 (sul2) 

52 (sul3) 

Extension 72 1 min 

Final Extension  72 10 minutes 1 cycle 

Soak 4 
Indefinite 

(For short-term storage of the reaction) 
1 cycle 
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APPENDIX XI – BLASTN results 

 

BLASTN 

Strain Transformant 

Nucleotide position       

of the query sequence in 

the subject sequence 

(Identity) 

Result 

(Nucleotide position 

of sul gene) 

GenBank 
acc. no. 

Reference 

B74 
E. coli DH5α 

pBGS18::sul1 

 
72946-73517 

(100%) 

  Cloning of the sul1 
gene confirmed  

 (72942-73781) 
FJ172370 [65] 

E40 
E. coli DH5α 

pBGS18::sul1 

 
6055-6629 

(100%) 

  Cloning of the sul1 
gene confirmed 

 (6054-6893) 
JN215524 [66] 

59 
E. coli DH5α 

pBGS18::sul2 

 
20147-20887 

(100%) 

Cloning of the sul2 
gene confirmed 

 (20138-20953) 

HQ840942 [67] 

C2 
E. coli DH5α 

pBGS18::sul2 

 
3004-3468 

(83%) 

Cloning of the sul2 
gene confirmed  

(2958-3773) 

JQ319769 unpublished 

 
56917-57381 

(83%) 

Cloning of the sul2 
gene confirmed  

(56871-57686) 
JN968483 [68] 

C2gen  
E. coli DH5α 

pBGS18::sul2 

 
87693-88451  

(100%) 

Cloning of the sul2 
gene confirmed  

(87684-88499) 

AB571791 [69] 

64gen 
E. coli DH5α 

pBGS18::sul3 

 
2950-3770 

(99%) 

Cloning of the sul3 
gene confirmed  

(2841-3770) 
AJ459418 [29] 

F20 
E. coli DH5α 

pBGS18::sul3 

 
7054-6340 

(100%) 

Cloning of the sul3 
gene confirmed  

(6259-7050) 

FM244708 unpublished 

D57 
E. coli DH5α 

pBGS18::sul3 

 
6983-6269 

(100%) 

Cloning of the sul3 
gene confirmed  

(6188-6979) 

FM244713 unpublished 

138 
E. coli DH5α 

pBGS18::sul3 

 
8190-7427 

(100%) 

Cloning of the sul3 
gene confirmed 

 (7396-8187) 

HQ875016 [51] 

C48 
E. coli DH5α 

pBGS18::sul3 

 
9327-8613 

(100%) 

Cloning of the sul3 
gene confirmed  

(8532-9323) 

FJ196385 [70] 
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