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1. INTRODUÇÃO 

 Este trabalho é a etapa final de um longo percurso académico para a obtenção 

do grau de Mestre em Ciências Farmacêuticas. Com ele pretendo explanar, de forma 

sucinta e em poucas páginas, a ação e o trabalho desenvolvidos durante o meu 

estágio na Farmácia MAG, com início a 3 de Junho de 2013 e término a 29 de 

Novembro do mesmo ano.  

 Após 4 anos e meio de estudo teórico-prático impôs-se o desafio de aplicar os 

conhecimentos adquiridos e de adquirir novos, de uma forma diferente. Cedo vieram 

as dúvidas e hesitações suscitadas por uma realidade completamente desconhecida, 

e não querendo desmerecer a importância de toda a formação teórica que tive, a 

verdade é que só inserida na verdadeira realidade do exercício da profissão é que me 

apercebi da sua dinâmica, e me deparei com problemas e dúvidas que não constam 

nos livros ou em qualquer outro suporte teórico. E mesmo já tendo realizado um 

pequeno estágio extracurricular em farmácia comunitária no 3º ano da faculdade, 

apenas com este estágio curricular, pela sua maior duração e exigência, tive a 

verdadeira perceção do quotidiano profissional de um Farmacêutico comunitário e da 

exigência e responsabilidades das suas funções. E sendo a farmácia um espaço de 

saúde onde a porta está sempre aberta e onde o utente se sente livre de entrar a 

qualquer momento, contactar com a realidade do exercício da profissão fez-me 

também perceber melhor o conceito, até então meramente teórico, de que o 

Farmacêutico se encontra numa posição estratégica para assegurar o bem-estar da 

população em geral. 

 Por considerar desnecessária a descrição exaustiva de toda a informação legal 

inerente à atividade farmacêutica presente na legislação, procurei focar-me na 

exposição das atividades que desenvolvi, ou em certos casos, que apenas observei.  
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2. FARMÁCIA MAG  

 Em atividade há cerca de 80 anos, a Farmácia MAG deve o seu nome à sua 

fundadora, e primeira diretora técnica, a Dr.ª Maria Angélica Gomes. Situa-se na Rua 

5 de Outubro, nº1132, freguesia de Ermesinde, concelho de Valongo, distrito do Porto. 

 A sua localização é estrategicamente favorável a uma grande afluência de 

clientes, já que é próxima do Centro de Saúde de Ermesinde, do Hospital Privado de 

Alfena, e de outros locais privados de prestação de cuidados de saúde. Está ainda 

envolvida por diversos espaços comerciais, bancos, restaurantes, cafés, estação de 

comboios de Ermesinde e paragens de autocarros. A proximidade a estes locais 

favorece a escolha desta farmácia por pessoas consideradas “clientes pontuais”, no 

entanto, a grande maioria dos clientes são geralmente habitantes da zona, alguns 

deles clientes antigos que acompanharam a evolução da farmácia e dos seus 

colaboradores. De acrescentar ainda que um número muito considerável de clientes 

são idosos, doentes crónicos, polimedicados, e não raras vezes, analfabetos, o que 

exige do Farmacêutico uma atenção redobrada e prudente no seu atendimento. 

 Respeitando o DL nº 53/2007, de 8 de Março[1], que estipula um período 

mínimo de funcionamento semanal das farmácias de oficina de 55 horas, a Farmácia 

MAG está aberta de 2ª a 6ª feira das 9h às 22h, e aos feriados e fins-de-semana das 

9h às 21h. Quando se enquadra no turno das farmácias de serviço permanente 

mantém-se em funcionamento, ininterruptamente, desde a hora de abertura até à hora 

de encerramento do dia seguinte. 

2.1 Recursos humanos  

 A componente Humana é um aspeto determinante para a qualidade do serviço 

prestado na farmácia e interessa por isso fazer uma breve referência à equipa de 

trabalho e à distribuição interna de responsabilidades. Encontramos toda a informação 

regulamentar que diz respeito aos recursos humanos no DL n.º 307/2007[2], de 31 de 

Agosto, que divide o quadro de funcionários da Farmácia em quadro farmacêutico e 

em quadro não farmacêutico. Este DL estabelece que as farmácias, em termos de 

quadro farmacêutico, devem dispor de pelo menos um diretor técnico e de um 

farmacêutico adjunto. Na farmácia MAG a direção técnica está entregue à proprietária 

Dr.ª Maria João Contreiras, que partilha a responsabilidade da farmácia com a Dr.ª 

Patrícia Oliveira (farmacêutica adjunta). Do quadro farmacêutico faz também parte o 

Dr. Pedro Brandão. No que diz respeito ao quadro não farmacêutico, a Farmácia MAG 

compreende quatro técnicos de farmácia: Eng.ª Graça Guimarães, Helena Coelho, 

João Paulo Ribeiro e Mariana Lima. A equipa conta ainda com a colaboração da D. 



 

Manuela Guedes na receção de encomendas

que assegura permanentemente 

devo a compreensão, a paciênci

 

 2.2 Espaço físico exterior

 Conforme as Boas Práticas 

Farmacêuticas (BPF)[3], a Farmácia MAG

(fig.1) está identificada exteriormente de 

forma clara e facilmente visível: tem uma 

placa identificativa com o nome 

horário de atendimento, e uma

luminosa, a qual expõe informações 

relevantes, tais como o nome da 

farmácia, os serviços prestados, a data, a hora e a temperatura ambiente. 

farmácia se situa no rés-do

acessibilidade para pessoas de mobilidade

clientes não possui degraus ou rampas de acesso.

é a existência de uma porta

por onde entram as encomendas, o que facilita a circulação de mercadorias sem 

perturbar o bom funcionamento da farmácia.

 

 2.3 Espaço físico interior 

 A Farmácia MAG

antiguidade, tem instalações modernas

remodelações que foi sofrendo ao longo dos anos.

A sua área útil está dividida 

como é ilustrado na figura 2

ao público, zona de rece

encomendas, zona de armazenamento, laboratório, 

gabinete de atendimento personalizado,

da direção, quarto de descanso 

instalações sanitárias.  

 Fig. 2 
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Fig. 1 – Farmácia MAG

Manuela Guedes na receção de encomendas e da D. Adelina, auxiliar de manutenção

permanentemente a limpeza e higienização da farmácia.

paciência e simpatia que nunca faltaram. 

.2 Espaço físico exterior 

Boas Práticas 

, a Farmácia MAG 

está identificada exteriormente de 

forma clara e facilmente visível: tem uma 

ca identificativa com o nome e o 

horário de atendimento, e uma cruz verde 

luminosa, a qual expõe informações 

tais como o nome da 

farmácia, os serviços prestados, a data, a hora e a temperatura ambiente. 

do-chão de um edifício de 2 andares é dotada de uma perfeita 

para pessoas de mobilidade condicionada, uma vez que 

não possui degraus ou rampas de acesso. Um outro pormenor a nível exterior 

de uma porta lateral à porta de entrada dos clientes na 

encomendas, o que facilita a circulação de mercadorias sem 

funcionamento da farmácia. 

.3 Espaço físico interior e funcional 

AG, apesar da sua 

tem instalações modernas fruto das 

foi sofrendo ao longo dos anos. 

está dividida em diferentes divisões, 

figura 2: zona de atendimento 

de receção e conferência de 

de armazenamento, laboratório, 

te de atendimento personalizado, gabinete 

, quarto de descanso (serviço noturno), e 

  – Espaço interior da Farmácia MAG 

 

 

Farmácia MAG 

e da D. Adelina, auxiliar de manutenção, 

peza e higienização da farmácia. A todos eles 

farmácia, os serviços prestados, a data, a hora e a temperatura ambiente. Como a 

ada de uma perfeita 

condicionada, uma vez que a entrada dos 

Um outro pormenor a nível exterior 

 farmácia, que é 

encomendas, o que facilita a circulação de mercadorias sem 
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Fig. 3 – Zona de atendimento ao público 

  2.3.1 Zona de atendimento ao público 
 

 A Farmácia MAG 

possui um amplo espaço de 

atendimento (fig.3) que 

favorece a circulação quer dos 

utentes, quer dos profissionais. 

Existem cinco balcões e todos 

deles funcionam como postos 

de atendimento, o que permite 

uma resposta eficaz durante os 

picos de afluência. Sobre o 

balcão colocam-se muitas 

vezes pequenos expositores 

com produtos não sujeitos a 

receita médica, estimulando a sua compra, bem como panfletos informativos, de modo 

a facilitar a sua divulgação e suscitar o interesse do cliente. Atrás dos balcões, e 

praticamente por toda a área de atendimento, há lineares com MNSRM, suplementos 

alimentares, produtos de higiene oral e de dermocosmética, funcionando, 

simultaneamente, como forma de publicidade, e como zona de rápido e fácil acesso. 

Para além dos lineares existem duas gôndolas que estão no centro da farmácia, e 

onde são colocados diferentes produtos de acordo com a época do ano ou os 

interesses comerciais da farmácia. Enquanto estagiei a rotação de produtos neste 

espaço foi grande, desde solares, durante os primeiros meses de Verão, a linhas de 

tratamento capilar no início do Outono, dado o expectável aumento do número de 

casos de queda sazonal nesta altura do ano.   

 Também na área de atendimento existe um aparelho de automedição de 

tensão, e uma balança digital, ambos de fácil utilização. Ainda assim, não será de 

admirar que a maioria das pessoas que recorrem a estes aparelhos, por não os 

conhecer, ou simplesmente se sentirem mais confortáveis se forem orientados, 

pedissem sempre que alguém fosse junto do aparelho ajudar na medição. Desde o 

primeiro dia que esta tarefa me foi delegada, e mesmo que em muitas situações eu 

apenas carregasse no botão verde e retirasse o papel do resultado, estes momentos 

foram importantes porque representaram os meus primeiros passos no contacto com 

os clientes. Foi assim que os fui conhecendo, pelo menos aos mais assíduos na 

medição da tensão, e foi assim que também eles se foram familiarizando comigo. 
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Fig. 4 – Gabinete de atendimento personalizado 

  2.3.2 Gabinete de atendimento personalizado 
 

 O gabinete de atendimento personalizado 

(fig.4) é um local reservado, devidamente 

equipado e destinado à prestação de serviços 

farmacêuticos, tais como a avaliação de 

parâmetros bioquímicos (colesterol total, glicemia 

capilar e triglicerídeos), e administração de 

vacinas não incluídas no PNV, como por exemplo 

a vacina da gripe. Este foi dos locais onde passei 

grande parte do tempo do meu estágio uma vez 

que a tarefa de levar a cabo os testes 

bioquímicos foi-me também desde logo atribuída. 

Foi neste contexto que desenvolvi as primeiras 

conversas com clientes, me deparei com as 

suas dúvidas no que diz respeito aos vários 

parâmetros bioquímicos, e aconselhei quanto às estratégias de normalização dos seus 

valores. 

 
  2.3.3 Zona de receção e conferência de encomendas 

 

 Neste local encontra-se um longo balcão onde existe todo o material 

necessário para receção de encomendas: computador e dispositivo de leitura ótica. 

Para além de ser o local onde se rececionam encomendas, é igualmente o local de 

marcação de preços dos produtos desprovidos de PVP fixo, e de devolução de 

produtos. Ainda neste espaço é também guardada alguma documentação 

contabilística como as faturas, notas de devolução e de crédito dos fornecedores.  

 

  2.3.4 Áreas de armazenamento 
 

 Os diversos produtos para venda existentes na farmácia estão divididos por 

várias zonas de armazenamento. Desde os lineares e expositores na sala de 

atendimento, a gavetas e estantes na zona atrás do balcão, ao gaveteiro, os produtos 

são devidamente organizados de forma a serem de fácil e rápido acesso a todos. 

 O armazenamento das formas farmacêuticas orais sólidas (cápsulas e 

comprimidos), gotas (auriculares, nasais, colírios, orais), ampolas bebíveis, xaropes e 

suspensões orais, pós e granulados, é feito num armário de gavetas deslizantes (fig.5) 

por ordem alfabética do nome comercial (ou DCI, no caso de existir medicamento 
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genérico), por dosagem, e segundo a regra FEFO “first expired first out” ou FIFO “first 

in first out”, no caso de apresentarem a mesmo prazo de validade. Também os 

estupefacientes/psicotrópicos encontram-se armazenados numa destas gavetas, com 

a particularidade de não estar identificada. Ainda junto ao gaveteiro está também um 

frigorífico para armazenamento de produtos que necessitam de ser conservados a 

baixas temperaturas, como sendo vacinas, insulinas, e alguns colírios.  

 

 

 

 

 

 

 

 No que diz respeito às formas farmacêuticas (ff) injetáveis, ff semi-sólidas 

(cremes, geles, pomadas), ff de uso retal (supositórios e enemas), ff de uso vaginal 

(comprimidos vaginas e óvulos), dispositivos médicos (cintas, meias, etc) e 

medicamentos veterinários, estes são armazenados em estantes (fig. 6), de acordo 

com as diferentes ff e por ordem alfabética, junto à zona de receção de encomendas. 

É também em estantes, numa das divisões da farmácia que são armazenados 

produtos que são adquiridos em grandes quantidades (excedentes) e que não podem 

ser armazenados no local respetivo, ou então, produtos que não cabem no linear na 

área de atendimento, e que vão sendo repostos à medida que o linear fica com espaço 

disponível.  

 Armazenar os produtos depois de ser feita a sua receção no sistema 

informático ocupou uma grande parte do meu estágio. Esta tarefa revelou-se 

fundamental na medida em que permitiu o meu primeiro contacto com todo o tipo de 

medicamentos e produtos de saúde, possibilitando a associação de nomes comerciais 

Fig. 5 – Armário de gavetas deslizantes 

Fig. 6 – Estantes de armazenamento de medicamentos  
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com os respetivos princípios ativos, aplicações terapêuticas e as diversas formas 

farmacêuticas e dosagens comercializadas. Para além das vantagens enunciadas, o 

tempo dedicado à arrumação de produtos traduziu-se, posteriormente, na fase de 

atendimento, num menor tempo de procura dos produtos requisitados. 

 

  2.3.5 Laboratório  
 
 Na farmácia MAG o laboratório é a zona reservada à preparação de 

medicamentos manipulados, preparação de suspensões orais extemporâneas e de 

execução de testes de gravidez. O laboratório está equipado com um sistema de 

exaustão e uma banca com água corrente para a lavagem de material. Num armário 

em cima da bancada de manipulação está acondicionado o diverso material de 

laboratório: balança analítica, pedra de pomadas e material de embalagem. É também 

aqui que se encontra a bibliografia de apoio à preparação de manipulados (Formulário 

Galénico Português, Farmacopeias, entre outros).  

 Todas as informações relativas às matérias-primas utilizadas para a 

preparação dos manipulados encontram-se devidamente arquivadas em dossiers de 

registo contendo as suas quantidades inicial e atual, lote e prazo de validade, anexada 

do respetivo boletim de análise [Anexo I] e comprovativo de aquisição. Existe um ainda 

um dossier adicional onde constam todas as fichas de preparação dos manipulados 

preparados na farmácia e respetivas folhas de cálculo de preço. A preparação de 

manipulados, bem como a atualização destes dossiers, foram tarefas que realizei 

durante o estágio, sempre sob supervisão. 

 

 
3. CIRCUITO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS  
 
 3.1. Receção e verificação de encomendas  

 A receção e verificação de encomendas fazem parte da realidade diária da 

farmácia comunitária, tendo sido tarefas que ocuparam parte do período do meu 

estágio. A receção das encomendas é efetuada com auxilio da funcionalidade 

“Receção de Encomendas” do SIFARMA 2000®, que permite aceder a informação 

como os produtos encomendados e respetivas quantidades, a quantidade em stock, 

os preço em vigor (no caso dos MSRM) e os últimos preços a que o produto foi 

rececionado. Todas as encomendas que chegam à farmácia estão devidamente 

acondicionadas e identificadas, e são normalmente acompanhadas por uma fatura 

numerada [Anexo II]. Após a sua chegada procede-se à receção das encomendas 

através da conferência de produtos e sua embalagem, quantidades, validades e 
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preços. É também verificado se o valor final da fatura corresponde ao valor final da 

encomenda indicado pelo software. De referir ainda outros aspetos importantes a ter 

em conta no momento de receção de encomendas: 

 

• Sempre que o prazo de validade do produto rececionado seja mais curto do 

que o constante na ficha do produto, este deve ser corrigido; 

• Quando chega na encomenda um produto que nunca foi vendido na farmácia, 

há necessidade de criar a ficha do produto, e preencher dados relativos ao 

mesmo, nomeadamente o stock mínimo e máximo, prazo de validade, local de 

armazenamento, e preço de custo e/ou venda; 

• Os produtos que tenham sido encomendados para um cliente específico 

devem ser separados dos restantes, juntamente com a informação do cliente e 

do pedido; 

• Quando a quantidade efetivamente recebida não coincide com a faturada 

contacta-se telefonicamente o fornecedor e informa-se da situação:  

� produto em falta que não foi enviado mas foi faturado: não se dá 

entrada do produto e solicita-se ao fornecedor o envio do produto ou de 

uma nota de crédito;  

� produto não conforme: dá-se entrada do produto no stock e procede-se 

a uma nota de devolução, indicando o motivo;  

• No caso de MNSRM ou outros produtos de saúde, sempre que o PVF seja 

diferente, este deve ser corrigido no computador. Não existindo o produto em 

stock, a sua margem deve ser corrigida, de forma a alterar o PVP em função 

do PVF. Se, pelo contrário, o produto existir em stock, deve ser ponderada a 

alteração ou não de preços; 

• No caso de MSRM, sempre que o PVF seja diferente, deve ser também 

verificado o preço inscrito na cartonagem (PIC). Caso este também não 

corresponda, deve ser alterado a respetiva informação no sistema. Isto porque, 

no mercado podem coexistir diferentes PVPs autorizados para um mesmo 

medicamento, decorrente dos constantes processos de atualização de PVPs. 

Assim, torna-se necessário identificar as embalagens com preço novo, 

recorrendo a, por exemplo, um pequeno elástico, de forma a se saber que as 

primeiras embalagens a serem escoadas devem ser as que não tem elástico. 

•  Caso, para um mesmo PVP, o PVF apresentar uma ligeira diferença, este 

deve ser corrigido no computador. Já uma diferença significativa pode dever-se 

a um desconto ou a um erro de faturação. No segundo caso, deve ser feita 
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reclamação telefónica ao fornecedor, registando-se, todos os dados referentes 

à reclamação.  

 De todas as vezes que levei a cabo a receção de encomendas tive sempre o 

cuidado de verificar todos os pontos explanados anteriormente. Uma vez conformes, 

conclui-se a receção da encomenda, e a fatura original é assinada e arquivada para 

efeitos de contabilidade. 

 

 3.2 Prazo de validade e devoluções  

 O controlo dos prazos de validade é uma tarefa essencial ao bom 

funcionamento de uma farmácia. Na Farmácia MAG este controlo é efetuado a vários 

níveis, desde a receção das encomendas (em que é introduzido o prazo de validade 

de cada produto) até à dispensa/venda do produto, passando pelo armazenamento.  

 Uma das minhas tarefas durante o estágio foi a verificação manual do prazo de 

validade de todos os produtos cuja validade expirasse num prazo de três meses. Para 

tal é emitida informaticamente uma listagem dos produtos que se encontram a 3 

meses do fim do prazo de validade constante na ficha do produto. Verifica-se o prazo 

de validade de cada uma das embalagens dos produtos da listagem, e os produtos 

que se encontram realmente a 3 meses do final do prazo são separados para a caixa 

“Produtos para Devolver”, e o prazo de validade dos outros produtos que se mantém 

no stock é registado de forma a ser corrigido informaticamente na ficha do produto.  

 No que diz respeito aos medicamentos que se aproximam do final do prazo de 

validade, estes devem ser devolvidos ao fornecedor, sendo o seu valor creditado à 

farmácia. Uma nota de devolução é sempre impressa em duplicado e colocada 

juntamente com o produto a devolver num contentor do fornecedor em questão, e a 

recolha é efetuada aquando da receção da encomenda seguinte. 

 Com as crescentes dificuldades do setor, estão a aumentar as devoluções não 

aceites, bem como o tempo decorrido até à emissão das respetivas notas de crédito e 

o risco de o valor creditado ser inferior ao custo do produto. Reforça-se assim a 

necessidade de uma boa gestão dos prazos de validade e stocks de forma a evitar 

estas situações. No caso de devoluções não aceites, a farmácia faz quebra do produto 

no inventário de forma a justificar a sua “saída” do stock. 

 

 

 



 

Fig. 7 –Gestão da Farmácia

4.GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO

 Para além de um local de prestação de cuidados de saúde, 

farmácia também é uma empresa

constante modificação, de acordo com a variação da conjetura

legislativa. Para essa gestão ser mais eficaz há aspetos essências a ter em conta:

  

 4.1 – Sistema informático 
 
 Como já referi anteriormente, o

Sifarma 2000®. Durante o meu estágio tive a oportunidade de 

ao sistema informático para tirar algumas dúvidas

técnicos e científicos específicos de praticamente

na farmácia, designadamente posologia, intera

dosagens, etc.  

  

 4.2 – Gestão de stocks

 Uma boa gestão de 

dia-a-dia, e está dependente de uma vasta cadeia de procedimentos económicos, 

administrativos e técnicos, todos 

descontos e facilidades de pagamento, 

Só assim é possível ter disponíve

com as necessidades, comprometendo

por outro lado, stock em excesso, o que conduz 
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farmácia também é uma empresa, e como tal, tem que haver uma gestão contínua, em 

ão, de acordo com a variação da conjetura

legislativa. Para essa gestão ser mais eficaz há aspetos essências a ter em conta:

Sistema informático  

Como já referi anteriormente, o software informático na Farmácia M

Durante o meu estágio tive a oportunidade de recorrer diversas vezes 

para tirar algumas dúvidas, uma vez que me fornece dados

os e científicos específicos de praticamente todos os medicamentos existentes 

ente posologia, interações, contraindicações

stocks 

boa gestão de stocks é fundamental para responder às solicitações 

está dependente de uma vasta cadeia de procedimentos económicos, 

administrativos e técnicos, todos eles interligados, que vão desde a análise de preços, 
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disponível um stock com qualidade e em quantidade de acordo 

mprometendo-se a ter zero de rutura (stock 

em excesso, o que conduz não só a um empate de capital
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avultado esforço financeiro, como a uma maior tendência para a expiração de prazos 

de validade e uma saturação desnecessária da farmácia em termos de manutenção e 

armazenagem. A boa gestão das existências passa assim por atingir o meio-termo 

entre estas duas situações.  

 Na Farmácia MAG toda a gestão é auxiliada pelo Sifarma 2000®, começando 

pela atribuição dos stocks mínimos e máximos no momento da criação da ficha do 

produto. Assim, o próprio sistema informático pode sugerir que um artigo deva ser 

encomendado: de cada vez que um produto é vendido e o stock mínimo é atingido 

gera-se uma proposta de encomenda. Estas propostas automáticas são 

posteriormente sujeitas a aprovação, sendo revistas e reajustadas antes de serem 

enviadas, podendo-se acrescentar ou retirar produtos da lista, tendo em conta as 

bonificações e as necessidades atuais da farmácia. Outra questão a ter em conta é o 

fato das solicitações poderem variar, daí que sempre que o perfil de consumo de um 

produto se altere é importante proceder à alteração dos valores de stock mínimo e 

máximo na sua ficha. Esta possibilidade revela-se especialmente útil quando se 

consideram produtos de consumo sazonal. 

 Por vezes, pode haver uma rutura por motivos exteriores à farmácia, 

nomeadamente produtos esgotados a nível de laboratório ou armazenista. Quando 

assim é, estes produtos merecem um tratamento especial, sendo a sua encomenda 

efetuada diariamente a todos os fornecedores e/ou diretamente ao laboratório.  

  

 Aliado à boa gestão de stocks é inevitável referir o quão fundamental é que os 

stocks da farmácia estejam corretos, de modo a evitar encomendas de produtos 

desnecessários e a não encomenda de outros que estão em falta. Por muitas vezes 

durante o estágio realizei contagens físicas de todo o stock de diferentes produtos, e 

todo o grupo de trabalho está constantemente atento a eventuais erros de stock para 

que possam ser prontamente corrigidos. 

  

 Finalmente, pude também constatar que, apesar do precioso auxílio do sistema 

informático, esta área de gestão de stocks não deixa de ser complexa, tanto para mim, 

que estou só a começar, como para qualquer outro profissional habituado a esta 

tarefa, seja devido ao elevado número de medicamentos e outros produtos com 

referências diferentes, como à dificuldade em calcular as quantidades a ter em stock 

devido à imprevisibilidade da incidência de procura e também devido à grande 

diversidade de laboratórios que produzem medicamentos genéricos. 
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meses de Outono/Inverno, dos genéricos dos laboratórios mais solicitados, e dos 

produtos cosméticos mais vendidos. 

 Para além das encomendas diárias, realizam-se, pontualmente, encomendas 

telefónicas individuais quando surgem pedidos de produtos por algum cliente numa 

altura do dia em que a farmácia não dispunha dele. São sempre encomendas sujeitas 

a lapsos e erros de interpretação, mas a verdade é que é a forma ideal no caso de 

haver necessidade de confirmação imediata ao cliente da disponibilidade do produto, 

assim como da hora prevista de chegada à farmácia. Estas mesmas encomendas 

pontuais podem também ser feitas manualmente, através da aplicação “Encomendas 

Manuais” no sistema informático.  

 No que diz respeito à realização de encomendas, durante o meu estágio pude 

observar o processo de realização de encomendas diárias por via informática, e 

participar ativamente no processo de compras pontuais efetuadas por telefone. 

 

5. DISPENSA DE MEDICAMENTOS  

 A dispensa de medicamentos é um ato de extrema importância, que deve ser 

devidamente orientada por profissionais competentes, de modo a que o utente adquira 

a total informação posológica (sempre que possível, transmitida de forma oral e 

escrita), bem como informações relacionadas com a finalidade do medicamento, ou 

efeitos secundários que possam surgir. Promove-se assim a adesão à terapêutica, e o 

sucesso da mesma. Este diálogo deve ser personalizado, sigiloso e respeitar os 

princípios éticos e deontológicos da profissão[4]. 

 A cedência do medicamento e o aconselhamento prestado ao cliente têm 

características distintas consoante se trate de uma solicitação através de uma receita 

médica (RM) ou de um ato voluntário. Assim, temos sempre de ter em conta se 

estamos na presença de um Medicamento Sujeito a Receita Médica (MSRM) ou de 

um Medicamento Não Sujeito a Receita Médica (MNSRM). 

 
 5.1 MSRM  

 Os medicamentos classificados como MSRM só podem legalmente ser 

dispensados mediante apresentação de prescrição médica. Segundo o artigo 114º do 

DL nº 176/2006[5], de 30 de agosto (Estatuto do Medicamento), estão sujeitos a receita 

médica os medicamentos que preencham uma das seguintes condições:  
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• “Medicamentos que possam constituir um risco para a saúde do doente mesmo 

quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem 

vigilância médica;  

• Medicamentos que possam constituir um risco para a saúde, quando utilizados 

com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a 

que se destinam;  

• Medicamentos que contenham substâncias, ou preparações à base dessas 

substâncias, cuja atividade ou reações adversas sejam indispensáveis 

aprofundar;  

• Medicamentos que se destinam a ser administrados por via parentérica.”  

 

 Pode ser aberta uma exceção caso o profissional tenha conhecimento de que 

se trata de medicação habitual do doente, e este não se ter apercebido do término da 

respetiva medicação, solicitando que esta lhe seja cedida sem receita médica, 

mediante pagamento total do medicamento, ocorrendo reembolso do montante 

correspondente à comparticipação quando a receita for posteriormente entregue na 

farmácia. Neste caso poderá então ser feita uma venda suspensa, em que, ao invés 

da impressão dos respetivos recibos, são impressos talões de venda provisórios sem 

validade fiscal. Há ainda uma outra situação em que se faz normalmente venda 

suspensa: quando o cliente pretende aviar apenas alguns dos medicamentos inscritos 

na receita, deixando para mais tarde o aviamento dos restantes, ficando a receita 

arquivada na farmácia.  

 Ressalve-se que medicamentos como antibióticos, injetáveis ou psicotrópicos 

nunca são dispensados sem prescrição médica, pois o seu uso inadequado acarreta 

sérios riscos para a saúde. 

 Não são raras as vezes em que nos deparamos ao balcão com utentes que 

procuram MSRM sem prescrição médica, e que possuem a ideia errada de que o facto 

de já terem tomado o medicamento ou este ter um custo reduzido justifica a sua 

dispensa sem receita. O aumento do número de situações como estas pode ser 

explicado com base na redução de preços que os medicamentos tem vindo a sofrer, 

associada ao aumento do valor taxas moderadoras.  

   5.1.1 Receituário e aviamento de receitas   
 
 Para o Farmacêutico poder proceder à dispensa dos medicamentos 

comparticipados, a receita tem de ser válida e autêntica, apresentando todos os 

elementos obrigatórios para que possa ser considerada como tal, designadamente, 
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nome e número de utente, identificação e assinatura do médico prescritor, data de 

prescrição, validade, número da receita, identificação do despacho que estabelece o 

regime especial de comparticipação de medicamentos, se aplicável; designação do 

medicamento, dosagem, forma farmacêutica, número de unidades por embalagem, e 

número de embalagens. Em cada receita podem ser prescritos até quatro 

medicamentos distintos, com limite máximo de duas embalagens por medicamento, 

exceto no caso do medicamento unidose, podendo nesta situação serem prescritas 

até quatro embalagens iguais por receita [6]. Em situações em que venha omissa a 

dose ou o tamanho da embalagem do medicamento, deve fornecer-se o medicamento 

de menor dose e menor quantidade.  

 O atual modelo de receita médica foi introduzido pelo Despacho 

n.º15700/2012, e a sua utilização iniciou-se a 1 de Abril de 2013. As receitas médicas 

apresentam a modalidade de receita renovável [Anexo III], que pode conter até três 

vias, e que mantem a validade de 6 meses contínuos após a data de emissão, ou não 

renovável [Anexo IV], válida pelo prazo de 30 dias consecutivos. Existe ainda a 

possibilidade de utilização de uma receita manual [Anexo V], em receita pré-impressa 

pela INCM, para a qual está em vigor o modelo aprovado pela Portaria n.º15700/2012, 

de 30 de Novembro. Nestas receitas manuais, para além da informação essencial a 

todas as receitas, é ainda necessária a menção à alínea do artigo 8º da Portaria 

nº137-A/2012, na qual é contemplada a situação de exceção que permite a utilização 

da prescrição manual.  

 De realçar que, qualquer prescrição médica que não obedeça ao modelo 

legalmente estabelecido, contenha correções, rasuras ou quaisquer outras 

modificações, deve ser recusada, de acordo com o artigo 4.º do DL n.º 242-B/2006, de 

29 de Dezembro. 

 A prescrição de medicamentos é feita por DCI, ou seja, pelo nome da 

substância ativa do medicamento, forma farmacêutica, dosagem e apresentação, e 

está associada a códigos CNPEM. A leitura destes códigos permite aceder a uma lista 

de medicamentos passíveis de serem dispensados, devendo a escolha ficar a cargo 

do utente. Excecionalmente, a prescrição pode ser efetuada por denominação 

comercial nos casos em que não existam medicamentos genéricos comparticipados 

similares ao prescrito, ou se o médico incluir uma das seguintes justificações técnicas, 

tal como consta no artigo 6º da Portaria nº137-A/2012, de 11 de Maio:   

a) medicamento com margem ou índice terapêutico estreito (dose terapêutica próxima 

da dose tóxica);  
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b) fundada suspeita, previamente reportada ao INFARMED, de intolerância ou reação 

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

denominação comercial [Anexo VI]:;  

c) medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com duração 

superior a 28 dias [7]; 

  

 Perante a exceção c) apenas pode ser dispensado o medicamento prescrito ou 

algum de preço igual ou inferior que pertença ao mesmo GH do medicamento 

prescrito. Perante as exceções a) e b) apenas pode ser dispensado o medicamento 

prescrito [8]. 

 No final da venda são impressas no verso da receita [Anexo VII] informações 

como a identificação da farmácia, data da dispensa, número de lote, número de 

embalagens, nome comercial, dosagem e forma farmacêutica, regime de 

comparticipação, preço de referência, percentagem comparticipada, preço pago pelo 

utente, e espaço reservado à assinatura do utente. Assinando, o utente confirma, no 

verso da receita, que lhe foram entregues as embalagens de medicamentos 

mencionados e fornecida toda a informação necessária à sua utilização.  

 O último passo de dispensa de MSRM é a emissão de uma fatura/recibo da 

venda em causa com o nome do utente para efeitos de IRS. Muitas vezes surge a 

dúvida se a despesa é dedutível em IRS, e deve-se esclarecer sempre que a fatura 

apenas é dedutível para medicamentos com IVA a 6%, e que para os produtos com 

IVA a 23% é necessário anexar a cópia da receita médica. Na farmácia MAG existem 

vários utentes para os quais foi aberta uma conta com plafon de crédito atribuído. 

Estes podem solicitar que o valor fique em débito, e sendo assim é impresso um talão 

com indicação do crédito atribuído. A emissão da fatura/recibo é efetuada quando o 

valor é pago. 

 

  5.1.2 Entidades e comparticipações  

 A comparticipação dos medicamentos é feita com base no sistema de Preços 

de Referência (PR), que são incluídos em Grupos Homogéneos (GH). A cada GH é 

atribuído um PR que corresponde ao PVP da média dos cinco medicamentos 

genéricos mais baixos praticados no mercado que integram aquele grupo. É sobre o 

PR que o Estado comparticipa os medicamentos abrangidos por este sistema, de 

acordo com o regime de comparticipação que lhe é aplicável, e sobre o qual se calcula 

o respetivo encargo para o utente. 
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 Os medicamentos são comparticipados desde que o doente se faça 

acompanhar de receita médica válida, responsabilizando-se assim o organismo de 

comparticipação por uma percentagem do PVP, ficando a cargo do doente apenas o 

valor restante. Existem vários organismos de comparticipação, sendo que a cada um 

deles é atribuído um código (por exemplo, 01 – SNS). 

  Dentro de cada organismo existem subgrupos de comparticipação. Por 

exemplo, o regime especial de comparticipação de medicamentos com o n.º 48 para 

pensionistas está incluído dentro do SNS com o n.º 01 que corresponde ao regime 

geral de comparticipação. Há também utentes que beneficiam de uma 

comparticipação específica devido a alguma patologia que tenham, e cuja medicação 

se encontre abrangida por portarias ou despachos legislativos específicos que 

determinem o regime especial de comparticipação, como é o caso de: 

• Lúpus, hemofilia e hemoglobinopatias – 100% - Despacho nº11 387-A/2003 (2ª 

Série), de 23 de Maio;  

• Doença de Alzheimer – 37% (quando prescrito por neurologistas ou 

psiquiatras) - Despacho nº13020/2011, de 20 de Setembro [Anexo VIII]; 

• Psoríase – 90% - Lei n.º 6/2010, de 07 de Maio; 

• Z 

 Existe ainda um Protocolo de Controlo da Diabetes Mellitus, em que a 

comparticipação das tiras-teste abrangidas por este protocolo situa-se nos 85%, e das 

agulhas, seringas e lancetas nos 100%. Estes produtos devem ser prescritos numa 

receita onde não constem outros medicamentos ou produtos de saúde, sendo estas 

faturadas ao organismo DS. 

 Todos os restantes utentes do SNS beneficiam do regime normal de 

comparticipação (01), inclusive as entidades ADSE, SAD-GNR ou SAD-PSP, que 

desde 1 de Abril de 2013 passaram a ser faturadas ao SNS pelo regime normal de 

comparticipação. 

 Alguns utentes beneficiam de regimes de comparticipação em 

complementaridade com o SNS, como SAMS, SAMS Quadros ou Multicare, incidindo 

a comparticipação destes regimes sobre a parte do PVP não comparticipada pelo 

SNS. Nas suas receitas deve ser mencionado apenas o SNS, e aquando do 

aviamento é apresentado o cartão que comprova que o utente beneficia de um regime 

de complementaridade, e é tirada cópia da receita, sendo o original enviado ao SNS, e 

a cópia à entidade complementar. 

  



 

Fig. 9– Etapas de conferência e envio de receituário
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CTT. Os lotes de receitas que não são cobertas pela comparticipação do Estado 

são enviados, com os seus verbetes de identificação, diretamente para a ANF, 

que entrega a cada entidade comparticipadora as receitas que lhe correspondem. 

 

 Com a conferência de receituário, ao verificar os campos de preenchimento 

obrigatório da receita, a concordância entre entidade comparticipante da prescrição e 

comparticipação efetuada, bem como, a correspondência dos medicamentos 

dispensados com os medicamentos prescritos, fui-me apercebendo dos erros mais 

frequentes, e fui ganhando sensibilidade para aqueles que são os detalhes mais 

importantes a ter em conta no aviamento duma receita. Mas a verdade é que, apesar 

do rigor com que as farmácias verificam e corrigem o receituário, a devolução de 

receitas acontece com frequência. Assim, sempre que é verificada a existência de 

algumas receitas que não cumprem as exigências para serem consideradas válidas, 

são devolvidas à farmácia juntamente com o motivo da devolução. Perante esta 

situação, a farmácia pode tentar corrigir o erro, e estas receitas serão reimprimidas 

com um novo número de lote, entrando assim na faturação do mês em que foram 

corrigidas. Quando o problema não pode ser solucionado a farmácia assume o 

prejuízo resultante correspondente ao valor da comparticipação. 

 

 5.2 MNSRM 

 A farmácia, como primeiro local de contacto com o circuito de saúde, pela 

proximidade que tem junto da população, pela facilidade de acesso e pela gratuitidade 

dos seus serviços de aconselhamento, é frequentemente visitada por doentes que 

pretendem resolver sintomas ligeiros. É aqui que o Farmacêutico assume um papel de 

destaque, devendo assegurar-se de que possui informação suficiente para avaliar 

corretamente o problema de saúde, distinguindo uma situação que requer observação 

médica da que pode ser, de facto, resolvida com o recurso a MNSRM.  

 Os MNSRM podem legalmente ser vendidos sem receita médica, e são 

maioritariamente procurados pelos utentes em situações de automedicação ou 

indicação farmacêutica. Estão destinados ao alívio, tratamento ou prevenção de 

transtornos menores, de carácter não grave, autolimitantes e de curta duração. Ao 

contrário dos MSRM, estes podem encontrar-se expostos e ser alvo de publicidade. 

 Hoje em dia a automedicação e o uso dos MNSRM é prática comum. Contudo, 

as vantagens que a automedicação e MNSRM proporcionam, como maior comodidade 

e menor dispêndio de tempo na resolução de determinados problemas de saúde, 
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podem ter como contrapartida a utilização menos correta de medicamentos, o que 

comporta riscos para a saúde, além de fomentar a banalização social do uso de 

medicamentos. No Despacho nº 17690/2007[9], de 23 de Julho, por exemplo, é 

possível encontrar uma lista de situações passíveis de automedicação, constituindo 

um importante documento nesta área. Cabe igualmente ao Farmacêutico  tentar 

inverter estas situaçoes de uso irracional de medicamentos, tendo sempre o cuidado 

de avaliar o problema do utente através de questões-chave (duração, frequência e 

localização dos sintomas; existência de outras patologias e medicação utilizada), para 

que se consiga avaliar a situação e possibilitar uma escolha adequada, ou, caso o 

quadro sintomático exija cuidados médicos, encaminhar o utente para o médico. 

Durante o estágio deparei-me com várias situações que padeciam de avaliação 

médica e, em todas, encaminhei o utente explicando-lhe porquê.  

 Há grupos que exigem um cuidado acrescido no que toca ao aconselhamento 

de MNSRM. Estes grupos são, naturalmente, crianças (órgãos e funções menos 

desenvolvidas), grávidas ou mulheres a amamentar (risco de efeitos laterais para o 

feto ou recém-nascido por medicamentos capazes de atravessar a placenta e/ou 

serem excretados no leite), idosos (órgãos e funções debilitados, parâmetros 

farmacocinéticos alterados, polimedicação), e doentes crónicos (doentes sujeitos a 

tratamentos prolongados, por vezes permanentes e incompatíveis com muitos 

MNSRM por risco de interação). Pela frequência com que me deparei com esta 

situação ao balcão, ressalvo ainda o caso dos diabéticos, a quem não devem ser 

administrados medicamentos com açúcar (especialmente relevante nas pastilhas para 

a garganta e xaropes, que devem neste caso estar isentas de sacarose). 

 Para que estivesse mais preparada para este tipo de situações, antes de ir 

para o balcão foi-me sugerido que avaliasse as opções disponíveis para as situações 

mais procuradas na farmácia, como tosse, gripe, constipações, irritações oculares, 

obstipação, e diarreia. Para cada uma das situações e para cada um dos casos 

clínicos que me foram apresentados, reuni informações que me permitissem 

aconselhar e, no final, fazia a minha sugestão de aconselhamento. Com estes 

desafios percebi o quão importante é a formação e a experiência do Farmacêutico na 

escolha do MNSRM, e por isso, durante o meu estágio, o aconselhamento e a 

indicação farmacêutica de MNSRM foi sempre feita com o acompanhamento de 

elementos experientes da equipa. 
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6. MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E/OU ESTUPEFACIENTES [10] 

  

 Os psicotrópicos e estupefacientes são substâncias providas de várias 

aplicações terapêuticas, podendo atuar como depressores ou estimulantes, e são 

geralmente usados em doenças ou estados fisiológicos dolorosos, bem como no 

tratamento da toxicodependência. Devido à sua ação a nível do SNC podem conduzir 

a alterações nos sentidos, comportamento e afetividade, provocando tolerância e 

dependência física/psíquica, assim como efeitos de privação. Tudo isto faz com que 

estejam sujeitos a uma legislação específica aplicada a todo o circuito do 

medicamento, de modo a impedir o seu uso abusivo e o seu desvio para o tráfico 

ilícito.  

 No ato da dispensa, quando se introduz o código do medicamento no sistema 

informático, este é identificado como psicotrópico e, para que a venda possa ser 

concluída, é necessário introduzir o número da receita, o nome do médico prescritor e 

os dados de identificação do doente e adquirente (que podem não ser a mesma 

pessoa). Após concluir a venda, além do documento de faturação normal, é emitido 

em duplicado um documento de psicotrópicos [Anexo IX] que é anexado ao duplicado 

e triplicado da receita. A receita original é enviada ao organismo de comparticipação, o 

duplicado da receita permanece arquivado na farmácia durante 3 anos, e o triplicado é 

enviado ao INFARMED, acompanhado de: 

• Mensalmente, uma cópia de todas as receitas aviadas (facultativo);  

• Trimestralmente, uma listagem de entradas e saídas, onde as entradas 

devem ser iguais às saídas adicionadas do stock existente; 

• Anualmente, o mapa de balanço das entradas e saídas de todos os 

estupefacientes e psicotrópicos.  

  

 Durante todo o período de estágio foi da minha responsabilidade a organização 

dos duplicados e triplicados das receitas de psicotrópicos por número de venda e data 

de aviamento, para posterior envio ao INFARMED, bem como a impressão das 

listagens trimestrais. Desde o início fui sensibilizada para a necessidade de controlar 

apertadamente substâncias desta natureza, bem como das implicações legais de um 

mau controlo das mesmas. 
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7. MEDICAMENTOS E PRODUTOS MANIPULADOS 

 

 Embora seja pequena a quota de mercado dos medicamentos manipulados em 

Portugal face ao volume total de vendas, entende-se que a manipulação em farmácia 

de oficina é fundamental, pois permite, através do estabelecimento da composição 

qualitativa e quantitativa, bem como da forma galénica, o ajustamento ao perfil de 

cada utente, e colmata as lacunas de mercado deixadas pela indústria de larga escala.  

 Os manipulados podem ser preparados oficinais ou fórmulas magistrais. Os 

preparados oficinais são medicamentos preparados segundo as indicações 

compendiais de uma farmacopeia ou de um formulário; já as fórmulas magistrais são 

preparadas seguindo as indicações de uma receita médica que especifica o doente a 

quem o medicamento se destina [11].  

 A Farmácia MAG possui as condições necessárias à preparação de 

medicamentos manipulados, e a sua preparação, apesar de não fazer parte da 

realidade quotidiana, ocorre sempre que os seus utentes dela necessitem. Tratam-se, 

na sua maioria de preparações pediátricas ou dermatológicas. Quando a farmácia não 

tem como preparar algum dos manipulados, por exemplo pela inexistência em stock 

de alguma matéria-prima, é feito o pedido a outra farmácia. 

 Na Farmácia MAG a receção de matérias-primas é realizada do mesmo modo 

que os outros produtos farmacêuticos, porém é obrigatório virem acompanhadas do 

respetivo boletim de análise [Anexo I] que é guardado até as respetivas matérias-

primas terminarem. Também no momento de receção de uma matéria-prima é 

preenchido o registo do movimento de matéria-prima [Anexo X] ao qual é anexado o 

boletim de análise desta.  

 Finda a preparação, sob supervisão, de qualquer manipulado, são executadas 

as verificações necessárias para assegurar a qualidade do medicamento, é 

preenchida a “Ficha de Preparação de Medicamentos Manipulados” [Anexo XI], e 

procede-se por fim à respetiva rotulagem[12]. Uma cópia do rótulo é colada na 

embalagem, sendo a outra anexada à ficha de preparação. À ficha de preparação é 

também anexada uma cópia da prescrição médica no caso de formulações magistrais. 

O último passo é o cálculo do preço do medicamento manipulado, de acordo 

com as regras legalmente em vigor. Segundo a Portaria nº 769/2004 de 1 de Julho, o 

PVP de um manipulado é o resultado da aplicação da fórmula: (Valor dos honorários + 

Valor das matérias-primas + Valor dos materiais de embalagem) x 1,3, acrescido do 

valor do IVA à taxa em vigor (6%) [Anexo XII]. O valor de 1,3 refere-se à margem de 

lucro de 30% para a farmácia. 
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Estes medicamentos podem ser comparticipados, e atualmente a 

comparticipação é de 30% do seu preço para os preparados oficinais incluídos na FP, 

ou no FGP, e para as fórmulas magistrais que constem na lista de medicamentos 

manipulados comparticipáveis de acordo com estabelecido no DL n.º 48-A/2010, de 13 

de Maio. 

 Durante o meu estágio preparei alguns manipulados, entre eles, solução 

alcoólica de ácido bórico à saturação, vaselina salicilada, solução de ácido acético a 

2%, solução de minoxidil a 5% e suspensão oral de trimetoprim.  

 

8. SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PCHC, PUERICULTURA E PRODUTOS 
VETERINÁRIOS [13,14] 

 

 A farmácia não é unicamente um local de dispensa de medicamentos. Possui 

ao dispor dos seus clientes uma vasta gama de produtos de saúde que não são 

sujeitos a receita médica nem comparticipados. Exceção feita para alguns 

medicamentos veterinários que são sujeitos a prescrição médico-veterinária. 

 Apesar de não estarem sujeitos a regras tão apertadas como os 

medicamentos, cada um destes grupos possui legislação específica, que procura 

assegurar a sua qualidade e segurança. São, na sua maioria, utilizados por pessoas 

saudáveis, que desejam manter ou melhorar a sua qualidade de vida ou até de forma 

complementar a um tratamento farmacológico. Cabe ao profissional de saúde indicar 

qual poderá ser o produto mais adequado a cada situação e qual a melhor forma de 

o utilizar. 

 De uma forma geral estes produtos são expostos em local visível, de maneira 

cuidada e apelativa, uma vez que tem uma enorme importância na gestão económica 

da farmácia, pois a sua margem de comercialização é definida pela própria farmácia 

e a sua aquisição depende apenas da escolha do utente e da indicação 

farmacêutica. 

 

9. OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FARMÁCIA MAG 

 

 As farmácias foram evoluindo na prestação de serviços de saúde e, de meros 

locais de venda de medicamentos, bem como da produção de medicamentos 

manipulados, transformaram-se em importantes espaços de saúde reconhecidos 

pelos utentes. Os serviços prestados pelas farmácias encontram-se regulamentados 

pela Portaria nº 1429/2007, de 2 de Novembro. 
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 A medição da pressão arterial e os testes bioquímicos foram tarefas que me 

ocuparam parte do estágio, e foi nestes momentos que percebi que muitas vezes o 

utente procura, mais do que um aconselhamento de ordem científica, um espaço onde 

possa ser ouvido. A realidade do isolamento e da exclusão de pessoas idosas é 

notória na farmácia, e por diversas vezes desempenhei o papel de ouvinte, que julgo 

ser igualmente importante. 

 

 9.1 Medição da pressão arterial  
 
 O farmacêutico assume um papel fundamental no incentivo ao controlo da 

hipertensão, bem como na promoção de um estilo de vida saudável, de forma a 

prevenir o aparecimento de complicações cardiovasculares. Na farmácia MAG a 

monitorização da pressão arterial (PA) é feita através de um aparelho automático 

(OMRON®), que determina também os batimentos cardíacos. É aconselhável que o 

utente repouse de forma a estabilizar a PA. Os valores obtidos são registados no 

cartão do utente destinado ao efeito, sendo que quando este ainda não o possui é-lhe 

fornecido um, servindo assim como registo do histórico, que permite uma 

monitorização dos valores ao longo do tempo. Para interpretação dos resultados deve-

se averiguar se ao utente foi anteriormente diagnosticada de hipertensão e prescrita 

terapêutica anti-hipertensora, e se a mesma tem sido cumprida. 

 
 9.2 Determinações bioquímicas  
 
 A Farmácia MAG disponibiliza aos seus clientes a possibilidade de 

determinação de colesterol total, triglicerídeos, glicemia capilar e ácido úrico. 

Geralmente estas determinações são muito acessíveis aos utentes, uma vez que são 

pouco invasivas, económicas, rápidas e com um elevado grau de fiabilidade. A partir 

dos resultados obtidos nestas determinações são fornecidos conselhos de medidas 

não farmacológicas a adotar, como a alteração de hábitos alimentares pouco 

saudáveis e a prática de exercício físico, promovendo um estilo de vida saudável. 

Muitas vezes estas medidas não farmacológicas são capazes de controlar os valores 

séricos, evitando-se a instituição de terapêutica farmacológica. Caso contrário, há que 

encaminhar os utentes ao médico.  
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Fig. 11–  Callegari 1930® (CR3000) 

 Todos os parâmetros, à exceção da glicemia 

capilar, são determinados num único aparelho 

denominado por Callegari 1930® (CR3000) o qual 

realiza as determinações com base no método de 

fotometria. Tal como na medição da PA, um cartão é 

entregue ao utente de forma a registar os resultados 

das monitorizações. 

  

 

 

9.3 Rastreios e consultas de nutrição 
 
 A Farmácia MAG disponibiliza, sob marcação, consultas de nutrição a todos os 

seus clientes. Pontualmente também se realizam rastreios (dermatológicos, circulação 

venosa, etc), deslocando-se uma equipa especializada à Farmácia MAG. Cabe aos 

colaboradores a promoção destes eventos, a sua marcação, bem como o 

aconselhamento dos produtos de saúde que se mostrem necessários após a consulta. 

 
9.4 Farmacovigilância [15] 

 
 O Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF) surgiu em Portugal em 1992, 

e é regulamentado pelo DL nº 242/2002, de 5 de Novembro. Como os ensaios clínicos 

de fase I, II e III não permitem a deteção de todas as reações adversas, tornou-se 

fundamental dispor de estruturas vocacionadas para a monitorização da segurança 

dos fármacos pós-comercialização (fase IV). Sendo o Farmacêutico agente de saúde 

pública e especialista do medicamento, e a farmácia de oficina um local privilegiado de 

atendimento, facilmente se compreende a sua importância na deteção de interações e 

reações adversas a medicamentos (RAMs) ou produtos de saúde, que não se 

encontram descritos no folheto informativo dos mesmos. Por este motivo, os 

Farmacêutico é parte integrante do SNF, cabendo-lhe o dever de comunicar ao 

INFARMED (entidade responsável pelo acompanhamento, coordenação e aplicação 

do sistema), tão rápido quanto possível, reacções adversas e informações 

consideradas relevantes para a utilização de um determinado medicamento. A 

notificação é feita através de uma ficha de notificação apropriada. No caso dos 

farmacêuticos, esta ficha é roxa e tem um local para preenchimento dos dados do 

Farmacêutico que está a notificar. Após análise, o INFARMED envia uma resposta à 

entidade notificadora. 
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 De referir que os suplementos alimentares não são da área de competência do 

INFARMED, pelo que a notificação de efeitos indesejáveis a este tipo de produtos 

deve ser enviada para o Gabinete de Planeamento e Políticas do Ministério da 

Agricultura. 

 Durante o meu estágio nunca foi necessário aplicar este procedimento, embora 

tenham surgido algumas comunicações de RAMs, mas que se encontravam descritas 

no folheto informativo.  

 
 9.5 VALORMED  
 
 A VALORMED é um sistema integrado de recolha que dá uma solução 

ambiental às embalagens e medicamentos fora de uso. Fazem parte integrante deste 

sistema a indústria farmacêutica, os distribuidores grossistas e as farmácias.  

 Os resíduos e embalagens de medicamentos fora de uso são entregues na 

farmácia pelos consumidores e colocados num contentor destinado à sua recolha. 

Cabe aos distribuidores grossistas a cedência e a recolha destes contentores, bem 

como o seu encaminhamento para centros de incineração e de reciclagem. O 

tratamento propriamente dito consiste na reciclagem dos materiais (caixas, blisters, 

bulas, ampolas, bisnagas, frascos, etc) e na incineração dos medicamentos [16]. 

 Este é um dos serviços que se presta na Farmácia MAG, e todos procuram 

sensibilizar os clientes para a importância de aderir a esta iniciativa.  

 

 9.6 Recolha de radiografias  
 
 As radiografias antigas ou sem interesse para o diagnóstico também podem ser 

recicladas, estando a sua recolha nas farmácias associada a uma campanha de 

angariação de fundos para a AMI [17]. A Farmácia MAG também apoia a iniciativa e faz 

a recolha das radiografias, contribuindo para a ajuda humanitária e, ao mesmo tempo, 

para a preservação do meio ambiente. 

 

10. FORMAÇÃO COMPLEMENTAR  

 Todos sabemos que é dever de qualquer profissional, em qualquer área, 

manter-se em constante atualização e evolução relativamente ao serviço que presta 

ou ao produto que vende. Esta foi a razão pela qual procurei assistir a todas as 

formações quantas tive conhecimento. Realço as formações da Pierre Fabre a que 

assisti, as quais me permitiram relembrar conceitos e conhecer mais 

aprofundadamente alguns produtos, principalmente de dermocosmética das gamas da 

Klorane, A-Derma, René Furterer, Avène, Galénic, Elancyl e Ducray.     
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11. CONCLUSÃO   

 O estágio na Farmácia MAG constituiu o meu primeiro grande contacto com a 

área comunitária da profissão, e não escondo que durante este período me senti 

algumas vezes perdida, e cheguei a pensar que não estava à altura de tal 

responsabilidade. Sempre que isso acontecia “agarrava-me” na velha máxima do 

“ninguém nasce ensinado”, e mentalizei-me de que me cabia a mim trabalhar todos os 

dias para ganhar novas competências e enfrentar com maior confiança o exercício da 

profissão.  

  Se me pedissem para definir em poucas palavras esta última etapa, diria que 

foi repleta de desafios e descobertas, de reflexões e correções. O desafio de lidar com 

pessoas, todas elas diferentes, todas elas únicas. A descoberta do que é fazer parte 

do mundo do trabalho, que em nada se assemelha ao único mundo que conheci até 

hoje, o académico. A reflexão que inevitavelmente surge sobre se realmente a 

farmácia comunitária fará parte do caminho que pretendo traçar futuramente. As 

correções que me foram sendo feitas, que são, sem sombra de dúvidas, os 

ensinamentos mais valiosos que levo destes 6 meses, e que fizeram de mim uma 

pessoa que antes era meramente teórica, a alguém mais prática e mais segura.  

 No final fica a certeza de que fiz sempre um esforço no sentido de tirar o maior 

proveito possível desta experiência, e só desejo que ela seja a primeira de muitas e 

frutíferas outras. 
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Anexo I – Exemplo de boletim de análise 
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Exemplo de boletim de análise que acompanha uma matéria

 

 

 

matéria-prima 
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Anexo IIAnexo II – Exemplo de uma fatura de um fornecedor 
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Anexo IIIAnexo III – Exemplo de receita renovável 
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Anexo IVAnexo IV – Exemplo de receita não-renovável 
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Anexo VAnexo V – Exemplo de receita médica manual 
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 Anexo VI – Exemplo 

 

Exemplo receita médica prescrita com exceção b)

  

 

 

b) 
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Anexo VII – Exemplo Exemplo do verso de uma receita médica impresso

 

 

 

 

do verso de uma receita médica impresso 
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 Anexo VIIIAnexo VIII – Exemplo de receita médica com portaria  
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Anexo IXAnexo IX – Exemplo de documento de psicotrópicos 
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Anexo X – Exemplo Exemplo de folha de Registo de Movimentos de Matérias

 

 

 

 

 

 

de folha de Registo de Movimentos de Matérias-Primas 
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Anexo XI

 

Anexo XI – Ficha de preparação de manipulados 
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Anexo XI – Ficha de preparação de manipulado

 

Ficha de preparação de manipulados (continuação)

 

  

 

 

 

 

(continuação) 
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Anexo XII – Exemplo de folha de cálculo de preço de manipuladoExemplo de folha de cálculo de preço de manipulado

  

 

 

 

 

Exemplo de folha de cálculo de preço de manipulado 
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