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1. Introdução 

 

Para qualquer estudante de Ciências Farmacêuticas, o estágio curricular 

representa o culminar de 5 anos de trabalho e no qual poderá aplicar os 

conhecimentos, práticos e teóricos, adquiridos ao longo do curso. Desta forma, é 

possível ter a perceção da dinâmica própria da Farmácia Comunitária, permitindo e 

visualização da organização característica da mesma. Segundo o principio geral do 

Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos, o exercício da atividade 

farmacêutica tem como objetivo essencial a pessoa do doente. [1] Um dos pontos mais 

importantes a reter neste estágio é o contacto entre o farmacêutico e o utente, o 

contacto com a população em geral, o atendimento personalizado tratando cada caso 

como um caso especial e único. 

Hoje em dia a farmácia comunitária é vista como um local de saúde aberto ao 

público, desempenhando várias funções a nível do medicamento, compreensão e 

explicação da sua utilização, proteção da saúde individual, coletiva, educação sanitária 

e farmacovigilância. Aquilo que se pede é que a farmácia esteja preparada para 

acolher o utente e o farmacêutico seja capaz de corresponder às suas necessidades. 

Para isso é necessária uma constante atualização por parte do farmacêutico, quer em 

termos práticos, quer em termos científicos e económicos, estando sempre disposto a 

ouvir o utente bem como os outros profissionais de saúde. A farmácia deverá ser 

também um espaço dinâmico e de certa forma interativo, adaptando a sua estrutura e 

funcionamento de forma que o utente se sinta confortável e à vontade dentro do 

espaço. [2]  

O meu estágio curricular em Farmácia Comunitária realizou-se na Farmácia 

Bordalo (FB), em Figueira de Castelo Rodrigo, durante um período de 3 meses (de 13 

de maio a 13 de agosto), sob a orientação do Dr. Carlos Manuel Quadrado Rebelo, 

Diretor Técnico (DT) e de toda a equipa da farmácia. Durante este período foram-me 

transmitidos conhecimentos e ensinamentos que me permitiram aprender e perceber o 

quão importante é a atividade farmacêutica. 

Com este relatório pretendo dar conhecimento do meu estágio em Farmácia 

Comunitária, descrever o seu funcionamento e logística, o papel do farmacêutico bem 

como apresentar alguns casos práticos de contacto com os utentes, atendimento, 

aconselhamento e dispensa de medicamentos.     
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2. Organização do espaço físico e funcional da farmácia 

 

2.1. Instalações e localização 

 

A FB situa-se na Avenida 25 de Abril nº 41, num ponto central da vila de 

Figueira de Castelo Rodrigo. A farmácia foi fundada no dia 5 de Março de 1940, com o 

nome de Farmácia Dias. O seu nome foi alterado em 1950, para Farmácia Bordalo, 

sendo que em 2001 adotou a denominação de Farmácia Bordalo Unipessoal Lda. 

Segundo o DL nº 307/2007 de 31 de agosto, podem ser proprietários de farmácia 

pessoas singulares ou sociedade comercias. [3] Em Dezembro de 1995 a propriedade 

da farmácia passou a estar a cargo do seu atual proprietário e também DT, o Dr. 

Carlos Manuel Quadrado Rebelo. 

 

2.2. Horário de funcionamento 

 

Segundo a O DL nº 172/2012, de 1 de agosto juntamente com a Portaria nº 

14/2013 de 11 de janeiro, salvo disposição especial, o período de funcionamento 

semanal das farmácias tem um limite mínimo de 55 horas semanais.[4] O horário 

normal de atendimento da FB realiza-se das 9:00 horas às 20:00 horas de segunda a 

sábado. Existem duas farmácias em Figueira de Castelo Rodrigo sendo que o turno de 

serviço permanente é alternado semanalmente. Na semana em que a farmácia está 

de serviço, a FB faz serviço de reforço até às 23 horas, permanecendo aberta até as 

9:00 horas do dia seguinte e estando também aberta ao domingo das 9:00 horas às 

20:00 horas. Nos dias de serviço a lei permite um acréscimo de 2,50€ no Preço de 

Venda ao Público (PVP) dos medicamentos não prescritos do dia ou do dia anterior. 

Após este horário, os serviços da farmácia poderão ser solicitados, em caso de 

emergência, ligando para o número que se encontra afixado no exterior. 

 

2.3. Caracterização do espaço exterior 

 

A frente da farmácia é constituída por uma porta de abertura automática e por 

duas grandes montras envidraçadas (Anexo 1, Figura1) onde é feita a divulgação de 

produtos de venda livre (exposição de produtos sazonais, divulgação de 

medicamentos não sujeitos a receita médica, brinquedos, entre outros). Nela está 

inscrita o nome do DT, proprietário e horário de atendimento bem como a farmácia que 

se encontra de serviço. Sobre a porta da farmácia está colocada a cruz luminosa 
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verde indicativa de farmácia, de acordo com a lei. [3] A FB possui ainda uma porta 

lateral onde se realiza a receção de encomendas. 

 

2.4. Caracterização do espaço interior 

 

A FB cumpre com as indicações o artigo nº29 do DL 307/2007 de 31 de agosto 

e com as Boas Práticas de Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária, no que toca 

ao espaço interior da farmácia.[3][4] Este ocupa uma área com condições de luz, 

temperatura (garantida por um sistema de ar condicionado) e humidade adequadas, 

que criam uma atmosfera profissional e calma, adequadas ao bom funcionamento de 

uma farmácia e que proporcionam um ambiente agradável para os utentes e 

trabalhadores.[5] As instalações estão equipadas com sistema de videovigilância e 

alarme. O espaço físico da farmácia obedece aos requisitos legais em termos de 

divisões e respetivas áreas. 

Área de atendimento ao público – esta área possui 4 balcões de atendimento 

aos utentes, cada um com um terminal informático o que proporciona um atendimento 

mais personalizado e com maior confidencialidade (Anexo 1, Figura 2). Existe ainda 

um terminal multibanco comum aos 4 balcões, bem como um telefone de apoio para 

encomendas diretas ou atendimento telefónico de utentes. Em toda esta área 

encontram-se vários lineares, nos quais estão expostos uma grande variedade de 

produtos (cosméticos e dermofarmacêuticos, dietéticos, para alimentação especial, 

fitoterapêuticos, MNSRM, medicamentos homeopáticos, brinquedos), estando estes 

organizados em diferentes áreas e no caso dos dermofarmacêuticos, consoante a 

gama. Os MNSRM encontram-se arrumados atrás dos balcões de atendimento, em 

gavetas, consoante o sistema em que atuam (sistema respiratório, sistema digestivo), 

forma farmacêutica (pomadas, cremes, géis) bem como produtos de elevada rotação 

(colutórios, dentífricos, preservativos, Aspirina®, Ben-u-ron®, laxantes, Imodium®, entre 

outros). Nesta área existem também locais de entretenimento para os mais pequenos, 

local de descanso para os utentes, bem como uma balança para a determinação de 

peso, altura e índice de massa corporal (IMC). É nesta área que estão disponíveis 

folhetos e revistas de distribuição gratuita bem como um ecrã com informações úteis 

para os utentes. Existem ainda 2 gôndolas destinadas à exposição de produtos 

sazonais, promoções, produtos cosméticos, produtos dietéticos e de higiene pessoal. 

Gabinete de utente – é neste espaço que se realizam as medições de 

parâmetros bioquímicos (colesterol, glicemia capilar, tensão arterial, entre outros). 

Este espaço, por ser reservado, também permite um atendimento personalizado e 
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mais confidencial dos utentes permitindo, por exemplo, a administração de vacinas. É 

também neste espaço que se realizam todas as sextas feiras à tarde consultas de 

nutrição e cerca de uma vez por mês (com data marcada pelo representante) rastreios 

auditivos (Anexo 1, Figura 3). 

Área de apoio – este espaço é composto por uma área destinada ao envio, 

receção e conferência de encomendas, equipada com um terminal informático, duas 

impressoras (uma de código de barras e outra normal), um modem (responsável pelo 

envio de encomendas diárias para os fornecedores), telefone, fax e onde existe 

armários deslizantes para arrumação de produtos de veterinária, produtos de higiene 

intima, colutórios, dispositivos médicos variados (algálias, sondas de alimentação, 

material de penso) e desinfetantes. Nesta área também se encontra o frigorífico para 

armazenamento das especialidades farmacêuticas que exigem condições especiais de 

conservação no frio (2º C a 8º C) como vacinas, insulinas, colírios e alguns 

veterinários.  

Zona de Armazenamento – atrás da zona de atendimento existe uma área 

onde se encontra o robô (Rowa®) para cedência e armazenamento das especialidades 

farmacêuticas (Anexo 1, Figura 4). Neste, os medicamentos são armazenados 

consoante o prazo de validade por uma ordem aleatória (definida pelo programa 

informático do robô) e estão dispostos em 8 baias, cada uma com várias prateleiras. 

Existe comunicação entre a área de armazenamento e a área de atendimento através 

de 4 saídas destinadas à dispensa de medicamentos por parte do robô para cada um 

dos 4 balcões. Existe ainda uma saída para a área de apoio que permite retirar 

medicamentos sem interferir com o atendimento dos utentes. Existem ainda 3 

armários no corredor de acesso à área de apoio que permitem o armazenamento de 

dispositivos médicos, MSRM e MNSRM e várias prateleiras para o armazenamento de 

sapatos e brinquedos. 

Escritório – local reservado aos assuntos administrativos e burocráticos, 

destinando-se ao arquivo de toda a documentação referente à gestão e contabilidade, 

bem como os dossiers com todo o tipo de documentação necessária ao bom 

funcionamento da farmácia. Nesta divisão encontra-se uma pequena biblioteca e um 

terminal informático. 

Instalações sanitárias. 

Laboratório – Este espaço é constituído por uma banca de trabalho, equipada 

com lavatório, sobre a qual existe um exaustor. Este espaço está destinado à 

preparação de manipulados e armazenamento de matérias-primas destinadas à sua 

preparação, bem como do material laboratorial. Neste espaço existe uma balança 
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digital de precisão e um Topitec® bem como todos os utensílios usados na preparação 

de manipulados (como por exemplo almofarizes, copos, espátulas, funis de vidro, 

papel de filtro, provetas, termómetro).  

No laboratório também se encontram os dossiers com as fichas de preparação 

de manipulados que vão sendo realizados e com as fichas de matérias-primas, 

circulares do Infarmed, informações enviadas para a farmácia pelos laboratórios e 

ainda alguns livros para consulta (Formulário Galénico Português, Farmacopeia 

Portuguesa VIII, Legislação Farmacêutica compilada do Infarmed, entre outros). A sua 

área é suficiente para evitar contaminações cruzadas durante a preparação de 

manipulados. 

 

1.5. Recursos humanos 

 

O quadro da FB é constituído pela seguinte equipa técnica: 

Tabela 1 – Equipa técnica da FB. 

Nome Cargo 

Dr. Carlos Manuel Quadrado Rebelo DT e Proprietário 

Drª. Elsa Rebelo  Farmacêutica Adjunta  

Drª. Isabel Ribeiro Torres Farmacêutica Adjunta 

Dr. Pedro Tondela Farmacêutico Adjunto 

Carlos Rebelo Ajudante Técnico 

Maria Adelaide Guerra Ajudante Técnica 

Isabel Torres Ajudante Técnica 

Maria da Conceição Darei Responsável pela limpeza 

 

Na FB, o DT é o responsável por toda a farmácia, supervisionando todas as 

atividades, definindo e implementando as melhores estratégias, sendo também 

responsável pela gestão de existências de medicamentos e produtos de saúde, 

proceder à divulgação da legislação relativa à dispensa de medicamentos, coordenar e 

assistir os estagiários da farmácia.[3] Todos os funcionários têm atribuídas tarefas 

principais mas são capazes de desempenharem qualquer uma das outras, na falta de 

algum dos membros da equipa. Os farmacêuticos, entre outras funções, são 

responsáveis pela verificação de prazos de validade, supervisão da preparação de 

medicamentos manipulados, conferência de receituário, atendimento ao público, 

determinação de parâmetros bioquímicos. Os ajudantes técnicos são responsáveis por 
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receção de encomendas, atendimento ao público, arrumação e reposição de stocks, 

entre outras funções. 

 

1.6. Sistema informático 

 

A informática constitui um grande apoio na atividade diária da farmácia. Com este 

recurso, tarefas que anteriormente eram morosas e monótonas, conseguem ser 

executadas num curto espaço de tempo, permitindo um melhor aproveitamento deste 

e uma melhor gestão, quer da farmácia, quer dos recursos humanos. 

A FB encontra-se informatizada com o programa SIFARMA 2000® da ANF, e está 

equipada com 6 terminais informáticos. Este programa permite, entre outras tarefas: 

realizar vendas; fazer a leitura ótica de códigos de barra dos produtos; elaborar, 

transmitir e receber encomendas; gerir stocks; efetuar e regularizar devoluções; fazer 

o controlo de prazos de validade; proceder à faturação mensal; emitir os mais variados 

documentos (controlo de psicotrópicos e benzodiazepinas); organizar e aceder a 

ficheiro de utentes; fazer a listagem dos produtos da farmácia; aceder a informação 

relativa às compras e vendas, quantidade disponível e rotatividade dos diversos 

produtos; aceder a informação científica. 

O software é periodicamente atualizado por dicionários que chegam à farmácia 

via modem. Esta atualização é importante, pois todos os dias são introduzidas novas 

informações ao nível dos diferentes produtos farmacêuticos, garantindo assim a 

utilidade dos programas, bem como uma maior segurança e certeza nos serviços e 

esclarecimentos prestados aos utentes. 

O controlo da temperatura e humidade é também realizado através de suporte 

informático. Existem 3 sondas específicas que continuamente vão registando os 

valores. Os registos são mensalmente descarregados para o computador, impressos e 

são arquivados na farmácia. 

 

1.7. Biblioteca e fontes de informação 

 

A evolução e renovação da ciência exigem que o farmacêutico, como agente de 

saúde que é, esteja permanentemente atualizado, prevenindo, identificando e 

corrigindo problemas decorrentes da terapêutica e podendo esclarecer dúvidas a 

utentes cada vez mais informados e preocupados com os aspetos relacionados com a 

sua saúde. 
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Ao longo do estágio foram-me apresentadas várias ferramentas que permitem 

uma consulta rápida de forma a obter informações em caso de necessidade de 

esclarecer qualquer dúvida que possa surgir durante o exercício da atividade. Todas 

as farmácias devem manter atualizadas as suas fontes de informação melhorando 

assim a prestação de serviços à sociedade. Existem várias ferramentas que se usam 

para obter informação: o programa informático SIFARMA 2000®, a biblioteca da 

farmácia, os centros de informação, as fichas técnicas e catálogos dos produtos e a 

Internet. No caso da Internet, deve procurar-se aceder a sites fidedignos como o 

Infarmed, a PubMed, a EMA, bem como outros sites que compilam informação 

científica como o Medscape, Epocrates. 

O SIFARMA 2000 é uma ferramenta muito útil em caso de dúvidas menores, de 

consulta rápida e que evita que o farmacêutico abandone o utente que está à sua 

frente, como por exemplo dúvidas acerca do nome genérico de um medicamento, 

condições especiais de armazenamento (frio). 

Na biblioteca da farmácia existe um elevado número de publicações que 

permitem uma atualização do farmacêutico. Assim para além dos documentos oficiais 

obrigatórios como a Farmacopeia Portuguesa VIII e seus suplementos, o Formulário 

Galénico Nacional, o Código Deontológico dos Farmacêuticos de 2005, as Boas 

Práticas de Farmácia, os Estatutos da Ordem dos Farmacêuticos, existem também 

outras publicações importantes e valiosas como Prontuário Terapêutico 10, Índice 

Nacional Terapêutico, Formulário Galénico Português, Prontuário Terapêutico 

Veterinário, Terapêutica Medicamentosa e Suas Bases Farmacológicas, The Complete 

Drug Reference (Martindale). 

Na FB também são recebidas diversas publicações periódicas que permitem 

receber informação nova e atualizada, como os boletins informativos do Infarmed, a 

revista das Farmácias Portuguesas, entre outras. Os armazenistas e distribuidores de 

medicamentos, podem dar uma informação rápida, por telefone, como por exemplo, 

dúvidas acerca do nº de comprimidos de uma embalagem ou da existência de um 

determinado medicamento. 

Não são de menosprezar as constantes formações oferecidas aos farmacêuticos 

por parte de entidades diversas da área médica e farmacêutica, como delegados de 

informação médica e outros representantes de laboratórios, que apresentam algumas 

novidades do mercado e esclarecem dúvidas acerca dos seus produtos. 

Durante o meu estágio na FB, infelizmente, não surgiu nenhuma formação.  
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3. Gestão da farmácia 

 

Uma das primeiras tarefas realizadas na FB foi a receção de encomendas dos 

fornecedores, conferir os produtos recebidos com as faturas, etiquetar produtos que 

não se encontram marcados e por fim arrumar os produtos nos devidos locais. Estas 

tarefas fazem todo o sentido que sejam as primeiras a serem executadas, pois 

permitem conhecer a localização de todos os medicamentos e produtos, 

proporcionando ainda um contacto com os nomes comerciais e medicamentos 

genéricos até à data desconhecidos, bem como as diferentes dosagens e formas 

farmacêuticas existentes. Nesta fase verifiquei que muitos dos nomes comerciais eram 

facilmente assimilados, complementando assim os conhecimentos trazidos da 

faculdade. 

 

3.1. Fornecedores 

 

Numa farmácia existem dois tipos de fornecedores: os armazéns/cooperativas e 

os laboratórios. 

Os armazéns comercializam quase todos os produtos que a farmácia dispensa ao 

público. Apresentam rapidez na entrega de encomendas, fazem entregas várias vezes 

ao dia, proporcionam uma boa gestão de stocks sem grande empate de capital e 

cumprem as boas práticas de distribuição. Contudo apresentam como desvantagens o 

facto de nem todas as devoluções serem aceites e da compra de grandes quantidades 

ser menos vantajosa do que noutras modalidades de aquisição, nomeadamente, nos 

laboratórios. 

Os laboratórios possibilitam a compra de grandes quantidades, a realização de 

formação e envio de conselheiros (delegados). Apostam na promoção e marketing 

fazendo grandes promoções, ofertas para clientes, elaboração de montras, oferta de 

amostras e elaboração de lineares. No entanto, apresentam desvantagens pelo facto 

de obrigarem a um grande empate de capital, necessidade de grande capacidade de 

armazenamento da farmácia e maior demora nas entregas.  

Os principais fornecedores da Farmácia Bordalo são a “OCP Portugal” (3 

entregas diárias), a “Cooprofar” (2 entregas diárias) e a “Alliance Healthcare” (1 

entrega diária).  
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3.2. Critérios de Aquisição 

 

Para uma melhor gestão de stocks, a aquisição de medicamentos e outros 

produtos de saúde deverá obedecer a uma série de critérios, baseados na realidade 

da farmácia, onde se incluem a localização da mesma, as características da 

população de utentes, os seus hábitos e preferências, os hábitos de prescrição dos 

médicos existentes na área, a rotação do produto, o stock existente, a época do ano 

(produto sazonal), a publicidade na comunicação social, o capital disponível e as 

condições de pagamento e bonificações existentes 

Quando se trata de um dia de serviço pode ser necessário um certo reforço em 

determinados medicamentos ou produtos farmacêuticos que é habitual serem cedidos 

nesses dias. 

Estes fatores apresentados anteriormente são relevantes quando se elaboram as 

fichas informáticas dos produtos, ao estabelecerem-se os stocks mínimos e máximos, 

de forma a facilitar as encomendas  

 

3.3. Realização da encomenda 

 

Para a maioria dos produtos, as encomendas são realizadas de acordo com o 

stock existente. Quando é atingido o stock mínimo de um produto (definido na ficha 

informática do produto) o computador coloca-o, automaticamente, na proposta de 

encomenda, numa quantidade que, somada ao stock existente, se iguale ao stock 

máximo. O responsável pela encomenda analisa a proposta de encomenda, tendo em 

conta os stocks mínimos e máximos do produto, o historial de vendas nos últimos 

meses, a sazonalidade do produto e as bonificações dadas pelo fornecedor. A 

proposta pode então ser aprovada ou recusada, podendo haver a necessidade de 

acrescentar ou suprimir pedidos. É ainda possível efetuar a transferência de produtos 

de um fornecedor para outro, que é útil quando o produto está esgotado, ou quando o 

preço é mais caro num fornecedor que no outro. Uma vez aprovada, a encomenda é 

transmitida via modem para o fornecedor selecionado. 

Algumas encomendas podem ser realizadas via telefónica, como é o caso de 

medicamentos urgentes, medicamentos rateados e/ou esgotados e produtos que, por 

qualquer motivo, não constem da encomenda. 

No caso de produtos de elevada rotação MNSRM, dermofarmácia, nutrição e 

dietética, a aquisição, de uma forma geral, é feita diretamente aos laboratórios ou aos 

seus delegados que visitam a farmácia com campanhas promocionais. Em certas 
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alturas do ano é normal que alguns produtos tenham de ser encomendados em 

grande volume para corresponder às necessidades da população (xaropes para a 

tosse no Outono/Inverno ou protetores solares na Primavera/Verão, por exemplo), 

Neste caso são feitas grandes encomendas diretamente aos laboratórios sendo que o 

resto do ano as necessidades podem ser supridas pelas encomendas regulares aos 

distribuidores, 

 

3.4. Receção e conferência de encomendas 

 

As encomendas chegam à farmácia acondicionadas em contentores de plástico, 

caixas de cartão, ou em contentores para produtos que requerem condições especiais 

de armazenamento (produtos de frio, por exemplo), sempre acompanhadas da 

respetiva fatura (Anexo 2) ou guia de remessa em duplicado. Os psicotrópicos e 

estupefacientes vêm acompanhados, para além da fatura, de uma requisição em 

duplicado, requisição essa que é carimbada, datada e assinada pelo DT, sendo a 

cópia enviada ao fornecedor e o original arquivado na farmácia por um período de 3 

anos (Anexo 3, Figura 1). As benzodiazepinas têm o mesmo sistema de requisição em 

duplicado (Anexo 3, Figura 2). 

Antes de abrir o contentor, deve confirmar-se se a encomenda corresponde 

efetivamente a esta farmácia e se se faz acompanhar pela respetiva fatura. Se tal 

acontecer, procede-se à receção da encomenda. 

 

3.4.1. Entrada da encomenda 

 

No programa informático acede-se ao menu de receção de encomendas, 

seleciona-se a pretendida (através da consulta que nos indica a lista de produtos 

encomendados ou através de um código de encomenda), surgindo no ecrã uma janela 

onde se coloca o número da fatura e o valor da encomenda (permite controlar se 

existem produtos em falta ou a mais na encomenda). Como na FB existe um robô que 

permite a receção e armazenamento das encomendas, usa-se este auxiliar. O 

computador do robô está ligado ao SIFARMA 2000® do computador onde se está a 

realizar a receção da encomenda. 

Para os produtos que vêm com preço marcado, a entrada é feita através do robô, 

procedendo-se à leitura ótica do código de barras de cada produto, marcando-se o 

prazo de validade em cada produto introduzido no robô. Os produtos são então 

colocados num tapete de acesso ao robô e este automaticamente procede ao seu 
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armazenamento. Após ter sido dado entrada de todos os produtos, acede-se à 

encomenda e conferem-se os PVPs (que devem ser iguais na ficha de produto e na 

embalagem). Antes de se iniciar a receção de encomenda através do robô, devem 

colocar-se os produtos de frio no frigorífico. 

Para os produtos que não vêm marcados, a sua entrada deve ser dada no final. 

Surgem no ecrã todos os produtos que constam da encomenda por ordem alfabética 

(aqueles que já foi dada entrada no robô e aqueles que não foi dada entrada). Para 

dar entrada dos produtos não marcadas, procura-se na lista o produto pretendido 

(confirmando sempre a forma farmacêutica e a dosagem) e insere-se a quantidade 

recebida. Depois introduz-se o preço de custo, atualiza-se o prazo de validade (se 

necessário) e o PVP, que é calculado de acordo com as margens de lucro em vigor. 

Os produtos de frio também são recebidos da mesma maneira, conferindo sempre o 

prazo de validade e o PVP (estes produtos já foram previamente arrumados no 

frigorifico para não se deteriorarem). 

Finalmente, dá-se a entrada dos produtos encomendados por telefone que, visto 

não terem sido encomendados por via modem, não são reconhecidos pelo sistema 

informático. Para isso, no final da listagem referida anteriormente, introduz-se o código 

do produto e a respetiva quantidade, tendo sempre o cuidado de confirmar o preço, e, 

se necessário, atualizar o prazo de validade. 

Os produtos que não estão marcados ou aqueles que se destinam a ser 

armazenados na zona de atendimento ao público, para lá do balcão, têm de ser 

etiquetados. Estes produtos têm na sua ficha de produto a indicação para a impressão 

de etiquetas. Nas etiquetas consta o código de barras do produto, a designação do 

mesmo, o código, o preço em euros e a taxa de IVA a que está sujeito. 

Por vezes, nas encomendas são recebidos produtos novos, que ainda não 

possuem ficha de produto no programa informático. Nestes casos é necessário criar a 

ficha desse produto. 

Nas situações em que são recebidos produtos cujo código foi alterado, que foi 

retirado do mercado ou cuja embalagem foi redimensionada, é necessário criar novas 

fichas de produto.  

 

3.4.2. Conferência e confirmação de entrada da encomenda 

 

Após se ter dado entrada de todos os produtos, é feita a conferência da 

encomenda, que consiste em confirmar que todos os produtos faturados foram 
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efetivamente enviados e nas quantidades corretas bem como a confirmação dos 

bónus e dos preços. 

Na maioria dos casos, existem produtos em falta que devem ser transferidos para 

outro fornecedor. No final de todos estes passos procede-se à confirmação da entrega 

da encomenda. 

Caso, na encomenda, existam medicamentos psicotrópicos, estupefacientes ou 

benzodiazepinas, após confirmar a entrega da encomenda, surge uma janela onde 

deve ser introduzido o número da fatura. É através deste procedimento que, no final 

do mês, é possível fazer o controlo da entrada de psicotrópicos, estupefacientes e 

benzodiazepinas. 

Se na encomenda vierem produtos químicos (seja para serem vendidos a granel, 

ou para serem usados na preparação de manipulados) estes trazem o respetivo 

boletim analítico que deve corresponder ao número do lote e prazo de validade. O 

boletim analítico é rubricado, datado e carimbado e arquivado num dossier próprio. 

 

3.4.2. Reclamações 

 

Em certas situações, durante a verificação, registam-se não conformidades, 

sendo necessário comunicá-las ao fornecedor, sob a forma de reclamação. As não 

conformidades mais frequentes são: a quantidade enviada inferior à faturada, a 

quantidade enviada superior à faturada, não envio de bónus, embalagem danificada, 

envio de produto não pedido, envio de produto com prazo de validade inferior a 3 

meses, entre outras. As reclamações são comunicadas ao fornecedor, por telefone. 

Depois, a reclamação é anotada num livro criado para o efeito e o modo como o 

armazém a vai resolver. 

 

3.5. Critérios e condições de armazenamento 

 

O armazenamento é um ponto-chave na farmácia comunitária, sendo que a sua 

correta conceção e gestão contribuem para otimização de espaço e tempo, o que vai 

permitir um melhor e mais eficaz atendimento por parte do farmacêutico. Existem 

vários critérios que devem ser tidos em conta no armazenamento dos produtos, entre 

os quais saliento o espaço disponível, o prazo de validade onde é seguido o critério 

FIFO (“first in, first out”, o primeiro a entrar deve ser o primeiro a sair), ou FEFO (“first 

experid, first out”, (o primeiro a expirar o prazo de validade é o primeiro a sair), quando 

o produto recebido apresentar um prazo de validade inferior ao do produto pré-
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existente. Outro dos critérios a utilizar é verificar se existem condições especiais de 

conservação e estabilidade (como produtos de frio), critérios legais (MSRM devem 

estar fora da vista e alcance dos utentes e psicotrópicos e estupefacientes guardados 

em local seguro), critérios de marketing, entre outros. 

No caso dos MSRM, o armazenamento é feito pelo robô, sendo que este, 

automaticamente, posiciona os medicamentos com menos prazo de validade, sendo 

estes os primeiros a sair na dispensa. No caso dos medicamentos de venda livre, 

existe sempre o cuidado de colocar os produtos com menor prazo de validade numa 

posição que permita o seu escoamento mais rápido em detrimento dos mesmos 

produtos mas com maior prazo de validade. 

 

3.6. Controlo dos prazos de validade 

 

O controlo dos prazos de validade representa um aspeto fundamental do 

armazenamento. O controlo dos prazos de validade deve ser efetuado de um modo 

rigoroso, de forma a nunca ser cedido ao utente um produto com prazo de validade 

expirado e assim garantir, quer a segurança do utente, quer a eficácia do tratamento. 

Todos os meses é impressa a lista de produtos cujo prazo de validade vai expirar 

em 3 meses. Daí a atualização dos prazos de validade nas fichas de produto, durante 

a entrada das encomendas ser tão importante. Na FB, como a maior parte dos 

produtos (MSRM e alguns MNSRM) são armazenados no robô, este faz uma gestão 

de prazos de validade e indica aqueles que expiram em 3 meses, dando então a 

possibilidade de os retirar para proceder à sua devolução. A devolução de 

medicamentos é feita com uma antecedência de 2 meses, excetuando os 

medicamentos veterinários e produtos do protocolo da diabetes cuja devolução deve 

ser feita 5 meses antes do prazo de validade expirar. 

Os outros produtos deverão ser procurados através da listagem impressa e 

confirmando-se que estão a expirar, devem ser arrumados à parte para se proceder à 

sua devolução. Se se verificar que o prazo de validade não vai expirar, este deve ser 

corrigido na ficha do produto. Na FB, todos os produtos de venda livre que não sejam 

medicamentos e cujo prazo de validade esteja a expirar no período de 3 meses, 

sofrem uma triagem e poderão ser devolvidos os mantidos na farmácia consoante 

ordens do DT. 

Os produtos devolvidos seguem com uma nota de devolução para o armazém ou 

laboratório, e caso a devolução seja aceite, passa a nota de crédito. Caso os produtos 
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não sejam aceites pelo fornecedor, é dada a sua quebra no stock e o produto é 

armazenado fora do stock. 

 

3.7. Preços e critérios de marcação 

 

Os produtos farmacêuticos (por exemplo cosméticos) e MNSRM cujo PVP não 

vem ainda definido (produtos de venda livre), têm de ser marcados na farmácia, de 

acordo com o preço de custo, o IVA, e a margem de comercialização da farmácia. 

Segundo a Lei nº 25/2011, de 16 de junho é obrigatória a indicação do PVP na 

rotulagem dos medicamentos [6]. Calculam-se pela seguinte fórmula: PVP= (preço de 

custo + margem de comercialização) + IVA. Na Farmácia Bordalo, usa-se o programa 

SIFARMA 2000® que contém esta fórmula integrada, bastando introduzir o preço de 

custo e a margem de lucro (esta varia em função do tipo de produto).  

Ao alterar preços de um produto que ainda possuem algum stock, esse preço 

deverá ser modificado também nos produtos que existem em stock. 

 

3.8. Devoluções 

 

Quando se pretende efetuar a devolução de um produto, seja por este ter um 

prazo de validade prestes a expirar, por apresentar a embalagem danificada ou por 

pertencer a um lote no qual foram detetadas alterações (sendo a farmácia informada 

assim que essas alterações são detetadas), ou por ter sido enviado à farmácia por 

engano, o primeiro passo consiste em guardar o produto na prateleira de produtos a 

devolver (retirá-lo do stock para venda). 

O processo de devolução é, maioritariamente informático, ficando o stock, dos 

produtos devolvidos, automaticamente corrigido. No computador, cria-se uma nota de 

devolução (Anexo 4), marcando-se o fornecedor pretendido, e insere-se o produto que 

pretendemos devolver, assim como o motivo. Caso seja pretendido, podem-se 

acrescentar algumas observações na nota de devolução (o número da fatura da 

encomenda, por exemplo). A devolução é feita em triplicado e duas cópias 

acompanham os produtos devolvidos. A terceira cópia fica armazenada na farmácia, 

até à receção da nota de crédito. 

Caso a devolução seja aceite, a entidade fornecedora envia uma nota de crédito 

(Anexo 5), a mesma quantidade de produto em causa ou uma quantidade variável de 

um outro produto. Logo que a situação seja normalizada por uma destas modalidades, 

a devolução deverá ser regularizada no sistema informático. 
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Tratando-se de psicotrópicos e estupefacientes, a sua devolução é efetuada 

através de sacos de plástico apropriados para o efeito. A devolução de produtos de 

frio deve ser feita de modo a manter a cadeia de frio, pelo que deve ser realizada em 

banheiras próprias, com refrigeração (garantir uma temperatura entre 2ºC e 8ºC).  

 

4. Classificação dos produtos existentes na farmácia 

 

De acordo com o artigo 33º do DL 307/2007 de 31 de agosto, a farmácia pode 

disponibilizar ao público vários produtos inclusive, medicamentos, substâncias 

medicamentosas, medicamentos e produtos veterinários, medicamentos e produtos 

homeopáticos, dispositivos médicos, produtos de alimentação especial e suplementos 

alimentares, produtos fitoterapêuticos, produtos cosméticos e de higiene corporal e 

artigos de puricultura.[3]  

 

4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

 

Os MSRM só deverão ser dispensados a utentes que apresentem a mesma, 

excetuando casos devidamente justificados. [3] Os medicamentos que estão sujeitos a 

receita médica são todos aqueles que possam, direta ou indiretamente constituir um 

risco para a saúde do utente, caso sejam utilizados sem vigilância médica, em 

quantidades consideráveis para fins diferentes daqueles a que se destinam, que 

possuam substâncias, ou preparações á base dessas substâncias, cuja atividade ou 

reações adversas seja indispensável aprofundar, ou por fim, que sejam administrados 

por via parentérica. Dentro dos MSRM, estes podem ser ainda agrupados em: 

Medicamentos de receita médica renovável (destinam-se a doenças ou tratamentos 

prolongados, sendo que o utente poderá ter direito a 3 vias com um prazo de validade 

máximo de 6 meses); medicamentos de receita médica especial (por exemplo 

psicotrópicos ou estupefaciente, produtos passíveis de causar toxicodependência ou 

novas substâncias); medicamentos de receita média restrita (por exemplo 

medicamentos de uso hospitalar ou que necessitem de uma constante vigilância 

devido a efeitos adversos graves).[6] 

 

4.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

 

Todos os medicamentos que não cumpram as condições previstas para os 

MSRM não são sujeitos a receita médica. Geralmente estes medicamentos não são 
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comparticipados excluindo casos previstos na legislação que define as 

comparticipações e neste caso cabe à farmácia definir o seu PVP.[6] 

Hoje em dia os MNSRM podem ser vendidos em Farmácias e nos Locais de 

Venda de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica. Recentemente, surgiu uma 

proposta de alteração do Estatuto do Medicamento, que prevê a venda às farmácia de 

um determinado número MNSRM (“terceira lista”) passando estes a ser classificados 

como “Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de Dispensa Exclusiva 

Farmacêutica (MNSRM-DEF)”.[7] 

 

4.3. Produtos cosméticos e dermofarmacêuticos 

 

Produto cosmético refere-se a qualquer substância ou mistura de substâncias 

que se destinam a entrar em contacto com superfícies externas do corpo humano 

(epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos) ou com 

os dentes e a mucosa bucal, com o objetivo de limpá-los, perfumá-los, modificar-lhes o 

aspeto, protege-los, mantê-los em bom estado ou de corrigir os odores corporais. [8] 

Cada vez mais os produtos cosméticos e dermofarmacêuticos constituem um 

grupo importante dentro da farmácia comunitária. A par dos medicamentos, este grupo 

requer uma constante atualização de informação para que o farmacêutico seja capaz 

de aconselhar e esclarecer toda e qualquer dúvida do utente. Apesar de por vezes 

aparentarem igualdade de efeito ou mesmo ausência dele, estes produtos são muitas 

vezes requisitados e com efeitos comprovados, nem todos os utentes preferem o 

mesmo produto. 

Os produtos cosméticos são regulados pelo DL nº 115/2009, de 18 de maio; DL 

nº 113/2010, de 21 de outubro, DL nº 63/2012, de 15 de março e DL n.º 245/2012, de 

09 de novembro.[8] 

Na FB existe uma elevada variedade destes produtos (Lierac®, Avène®, 

Galenic®, Mustela®, Uriage®, Eucerin®, entre outras). Durante o meu estágio deparei-

me com várias situações de aconselhamento de protetores solares ou cremes 

hidratantes dado ser uma época com elevada exposição solar. 

 

 4.4. Artigos de puericultura 

 

Os artigos de puericultura destinam-se principalmente às mães e aos 

bebés/crianças agindo como promotores do bem-estar e adjuvantes do crescimento e 

desenvolvimento dos bebés/crianças. Define-se artigo de puericultura como “qualquer 
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produto destinado a facilitar o sono, o relaxamento, a higiene, a alimentação e a 

sucção das crianças”, de acordo com o DL 10/2007, de 18 de janeiro.[9] 

Na FB existe uma elevada variedade de brinquedos, chupetas e utensílios para 

a alimentação do bebé (da Chicco®). Podemos encontrar ainda vários tipos de papas, 

leites e farinhas que permitem aos pais uma melhor escolha, respeitando as 

necessidades e preferências do bebé (Aptamil®, Nutribén®, Nestlé®). Durante o meu 

estágio tive a possibilidade de contatar com todos estes produtos e perceber algumas 

diferenças importantes tais como papas com glúten, sem glúten e as idades a que se 

destinam os brinquedos. 

 

4.5. Medicamentos e produtos farmacêuticos homeopáticos 

 

Define-se produto homeopáticos como “aqueles que, contendo uma ou mais 

substâncias, sejam obtidos a partir de produtos ou composições denominados 

«matérias-primas homeopáticas», de acordo com o processo de fabrico homeopático 

descrito na Farmacopeia Europeia ou, quando dela não conste, nas farmacopeias de 

qualquer Estado membro da União Europeia”. Inseridos nos MNSRM, a classificação 

distingue dois tipos de produtos homeopáticos: medicamentos homeopáticos 

(propriedades curativas e curativas de doenças e sintomas, no homem, visando 

estabelecer um diagnóstico médico ou restaurar, corrigir ou modificar as suas funções 

orgânicas) e produtos farmacêuticos homeopáticos (não possuem qualquer indicação 

terapêutica, não devem conter mais de uma parte por 10000 de tintura-mãe, nem mais 

de 1/100 da menor dose utilizada em alopatia para substância ativas e são 

administrados por via oral ou tópica).  

Atualmente, medicamentos e produtos farmacêuticos homeopáticos estão 

legislados de acordo com DL n.º 94/95, de 9 de maio (revogado pelo DL n.º 176/2006, 

de 30 de Agosto).[10] Na FB recordo-me de ter contactado poucas vezes com estes 

produtos, sendo que destaco o Trameel®S e o Stodal®. 

 

4.6. Medicamentos manipulados e preparações 

extemporâneas 

 

Um medicamento manipulado define-se como “qualquer fórmula magistral ou 

preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico”.[11][12] Estes medicamentos destinam-se a uma terapia mais 

personalizada não encontrada nos produtos comercializados. Podem ser preparados 



Estágio Curricular em Farmácia Comunitária                              

 

Diogo Paiva Ribeiro | 2013  26 
 

em farmácia de oficina ou em farmácia de hospital, devendo sempre garantir-se um 

padrão de elevada qualidade destes medicamentos.[13] Estes medicamentos estão de 

acordo com o DL n.º 95/2004, de 22 de abril, e da Portaria n.º 594/2004, de 2 de 

junho, que visam regulamentar as boas práticas na preparação destes medicamentos, 

assegurando assim a sua eficácia, qualidade e segurança. 

Preparações extemporâneas são geralmente pós para suspensão oral, 

destinados a serem preparados antes da sua utilização, através da sua reconstituição 

com água purificada (por exemplo xaropes). Durante o meu estágio tive a 

oportunidade de preparar um medicamento manipulado, uma vaselina salicilada a 2%. 

 

4.7. Dispositivos médicos 

 

Os dispositivos médicos, ao abrigo do DL 145/2009, de 17 de junho, definem-

se como “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: 

diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; 

diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de 

uma deficiência; estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo 

fisiológico; controlo da conceção”.[14]. 

Na FB, os dispositivos médicos eram frequentemente solicitados, sobretudo 

dispositivos para pessoas mais idosas (canadianas, muletas, sacos de urina, seringas 

de alimentação, material de penso, entre outros) ou material de penso (adesivos, 

gases, compressas, algodão hidrófilo, entre outros). 

 

4.8. Produtos e medicamentos de uso veterinário 

 

Os medicamentos e produtos de uso veterinário tem como objetivos tratar, 

prevenir e/ou suplementar animais domésticos, gado ou animais selvagens. Definem-

se, e de acordo como o DL n.º 314/2009, de 28 de outubro, como “toda a substância, 

ou associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas 

ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser 
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utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico -

veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a 

restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”.[15] É de salientar que existem 

medicamentos de uso humano que poderão ser muitas vezes prescritos para animais, 

como por exemplo antibióticos e suas associações. Neste caso, e sempre que o 

medicamentos veterinários sejam sujeitos a receita médica, estes deverão ser 

prescritos mediante uma receita médico-veterinária normalizada, de acordo com a . 

Portaria n.º 1138/2008, de 10 de outubro.[16] 

Na FB, esta classe é bastante solicitada. Nesta categoria os produtos mais 

dispensados foram os desparasitantes para uso externo (pipetas: Frontline® cães e 

gatos, Advantix®) ou para uso interno (comprimidos: Drontal®; ou Strongid®) de animais 

domésticos bem como desinfetantes (Terramicina®) e champôs para o tratamento de 

problemas cutâneos em caninos (Dermocanis®). 

 

4.9. Produtos fitoterapêuticos 

 

Os produtos fitoterapêuticos são geralmente utilizados devido às suas 

propriedades curativas e preventivas, obtidas através de plantas ou extratos de partes 

das mesmas. O DL nº 176/2006, de 30 de agosto define medicamento à base de 

plantas como, “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”.[6]  

Na FB existem vários produtos fitoterapêuticos, sob a forma de infusões, pós, 

comprimidos ou cápsulas (Agiolax® e Bekunis® por exemplo), e eram muitas vezes 

solicitados para a resolução ou regularização de problemas gastrointestinais e 

regularização do sono e estados de stress.  

 

4.10. Produtos de alimentação especial e suplementos  

 

Abrangidos pelo DL 74/2010, de 21 de junho, os produtos de alimentação 

especial definem-se como uma categoria de géneros alimentícios destinados a 

satisfazer necessidades nutritivas especiais (processamento e formulações especiais), 

sob supervisão médica. Estes poderão ser fonte de alimentação exclusiva ou parcial 

do paciente devido às suas capacidades limitadas, diminuídas ou alteradas de 

ingestão, digestão, absorção, metabolização ou excreção de alimentos (por exemplo 
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idosos).Os latentes são também inseridos neste grupo de pacientes uma vez que dado 

a sua fragilidade e inadaptação necessitam por vezes de um aporte nutritivo especial. 

Por outro lado, o estado de saúde do paciente poderá determinar necessidades 

nutritivas especiais, dificilmente obtidas nos produtos alimentícios convencionais (por 

exemplo na doença celíaca).[17][18] 

Os suplementos alimentares são hoje em dia produtos bastante publicitados e 

requisitados em farmácia. São produtos aconselhados para várias situações tais como 

exercício físico, cansaço generalizado, stress, adjuvantes da memória e aumento do 

desempenho profissional, falta de líbido e gravidez. Existem suplementos específicos 

para estados transitórios ou permanentes do paciente e suplementos que se destinam 

apenas à manutenção do bem-estar. São constituídos principalmente por vitaminas, 

minerais, oligoelementos, aminoácidos, ácidos gordos essenciais, extratos de plantas, 

enzima, fibras entre outros. Estes suplementos encontram-se regulamentados pelo DL 

nº 136/2003, de 28 de junho e apesar de aparentemente inócuos, existem limites 

máximos de segurança fixados para sua as substâncias garantindo assim a sua 

utilização segura. Desta forma é fundamental um bom aconselhamento, 

esclarecimento das posologias, dos possíveis efeitos adversos e das contra-

indicações.[19]  

Na FB eram muitas vezes solicitados suplementos alimentares para idosos ou 

desportistas. Os mais requisitados eram o Centrum® e todas a suas variedades, o 

Pharmaton® e o Sargenor®. 

 

5. Dispensa de medicamentos 

 

Por excelência, o farmacêutico é o especialista do medicamento, não só na sua 

vertente técnico-científica, mas também na vertente humanista, social e económica, 

que se manifesta no ato de cedência do medicamento. Após o primeiro contacto com a 

receita médica entregue pelo utente, o farmacêutico deve proceder à validação da 

mesma, tendo a legislação vigor como linha de referência, bem como as 

especificações exigidas pelo respetivo organismo comparticipador. 

 

5.1. Validação da prescrição médica 

 

A prescrição médica é feita numa receita manual (Anexo 6) ou eletrónica (Anexo 

7) com modelo oficial e exclusivo da Imprensa Nacional da Casa da Moeda aprovado 

pelo Despacho n.º 15700/2012, de 10 de Dezembro.[20] 
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Cada receita deve ser validada nos seguintes pontos: 

 Legalidade e autenticidade: Número da receita, data de prescrição; Prazo de 

validade: 30 dias para as receitas médicas normais ou manuais e 6 meses para as 

receitas médicas renováveis. As receitas rasuradas ou alteradas devem ser rejeitadas, 

sedo que, nas receitas manuais não é permitida uma segunda caligrafia, cor de caneta 

diferente nem mais do que uma via de receita manual. 

 Formalidades relativas ao utente: Identificação (pelo cartão do utente); 

Regime de comparticipação (sub-sistema ou entidade financeira responsável); 

 Identificação da entidade emissora através de vinheta ou carimbo, no caso 

da receita manual; 

 Médico prescritor: Identificação do médico (vinheta codificada no caso da 

receita manual); Assinatura do médico; Contacto e especialidade; Autorização ou não 

da substituição; Prescrição ao abrigo de portarias. Em caso de receita manual o 

médico deverá indicar a exceção legal que lhe permite passar esse tipo de receitas: 

falência informática; inadaptação do prescritor; prescrição no domicílio; até 40 

receitas/mês. 

 Interpretação do conteúdo: Medicamentos prescritos (DCI, nome genérico 

para substância ativa ou nome comercial); Posologia e dosagem; Forma farmacêutica; 

Dimensão da embalagem; Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de 

medicamentos (agrupa DCI, dosagem, forma farmacêutica e dimensão da 

embalagem); Nº de medicamentos prescritos (máximo de 4 embalagens por receita e 

2 do mesmo medicamento, exceto se se tratar de unidoses, em que se podem aviar 4 

embalagens do mesmo medicamento). No caso das receitas manuais seguem-se 

todas estas normas, não colocando apenas o Código Nacional para a Prescrição 

Eletrónica.  

 Grupo Homogéneo: Caso o utente não exerça direito de opção, o 

farmacêutico deverá dispensar de acordo com a prescrição médica e caso seja 

aplicável o mais barato dos 3 medicamentos identificado em 4. A inexistência de grupo 

homogéneo leva a dispensa de acordo com a prescrição médica e o mais barato, 

excetuando se o utente exercer direito de opção. Sempre que o utente exerça o direito 

de opção deverá assinar a receita no local próprio para o efeito. 

 Substituição de medicamentos: O doente deve ser informado que pode fazer 

a sua escolha pelo medicamento de marca ou pelo medicamento genérico, no caso da 

existência dos mesmos. Caso contrário, deve ser informado do medicamento 

comercializado mais barato. Só é permitido quando autorizada pelo médico ou que 

este não impeça a sua cedência. Existem 3 justificações que limitam a dispensa de 
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medicamentos, sendo elas: alínea a) medicamentos com margem ou índice 

terapêutico estreito; alínea b) reação adversa prévia; alínea c) continuidade de 

tratamento superior a 28 dias. Qualquer uma destas exceções é devidamente 

identificada na receita (“Exceção a), b) ou c) do n.º 3 do art. N.º6”) sendo que a alínea 

a) possui uma lista de medicamentos específica e em conjunto com a alínea b) impede 

a troca do medicamento. No caso da alínea c) pode efetuar-se a troca apenas por um 

medicamento com preço inferior ao prescrito.[21-25] 

A segunda avaliação que o farmacêutico deve fazer à receita, diz respeito à 

interpretação da prescrição. O farmacêutico não pode limitar o seu ato à simples 

cedência do medicamento devendo ter sempre uma atitude crítica e interpretativa da 

receita, um espírito interventivo. Assim se o farmacêutico detetar algum erro de 

prescrição, se estiverem prescritos dois medicamentos que em princípio não devem 

ser administrados juntos, deve sempre consultar um colega com mais experiência, ou 

então entrar em contacto com o médico de modo a esclarecer qualquer dúvida. 

 

5.2. Dispensa de MSRM  

 

Entende-se por medicamentos sujeitos a receita médica aqueles que só podem 

ser dispensados mediante a apresentação da prescrição médica, de acordo com a Lei 

nº11/2012, de 8 de Março e da Portaria nº 137-A/2012, de 11 de maio que 

estabelecem as novas regras de prescrição, podendo a sua utilização ser um risco, 

mesmo para o fim a que se destinam quando utilizados sem vigilância médica. [21][22] 

Após a validação completa da receita, procede-se ao aviamento desta. 

 Pedido dos medicamentos através do robô (Sempre que existam dúvidas 

quanto aos medicamentos, seja por motivo de não entender o que está prescrito, seja 

por dúvidas existentes na interpretação da receita, deve contactar-se o médico. Em 

qualquer caso, o farmacêutico só deve ceder o medicamento quando está 

absolutamente certo da prescrição). 

 Verificação dos prazos de validade. 

 Execução informática das receitas (é feita ao mesmo tempo que se procede 

ao pedido dos medicamentos). No final da execução da imprimem-se então os códigos 

de barras no verso da receita (Anexo 8) e juntamente é impresso o talão de 

fatura/recibo (IRS). 

 No processo de cedência de medicamentos deve-se indicar a posologia dos 

mesmos, bem como informar os utentes sobre as suas eventuais dúvidas, bem como 

revelar algumas informações relevantes. 
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 Acondicionamento dos medicamentos nos sacos. 

 Pagamento. 

 Colocar a receita em local próprio. 

Durante o ato de dispensa o farmacêutico deverá esclarecer o utente para que 

este utilize os medicamentos nas melhores condições de segurança e eficácia 

referindo o esquema posológico que deve ser escrito de forma legível para o doente, 

na embalagem; os objetivos da medicação; a duração do tratamento; possíveis efeitos 

adversos; algumas contra-indicações mais relevantes; precauções especiais de 

administração e conservação; eventuais interações com outros medicamentos, 

alimentos ou álcool. 

Existe a opção de venda “Suspensa” criada para permitir ao doente levar apenas 

uma parte dos medicamentos prescritos e com a possibilidade de voltar mais tarde 

para levar os restantes. Neste caso procede-se de igual forma ao descrito 

anteriormente, deixando-se a receita em aberto e não havendo qualquer execução 

informática da receita. No final o utente leva uma fatura simplificada ou um 

comprovativo de venda suspensa. Na FB, e apenas em situações especiais e 

autorizadas, fiz algumas vezes vendas suspensas não apenas deixando a receita em 

aberto, mas sim cedendo um MSRM sem receita médica, mas ficando a garantia de 

que mais tarde o utente iria apresentar a devida prescrição. 

 

5.2.1. Subsistema de saúde e entidades de comparticipação  

 

Quando se procede à dispensa de um MSRM, um dos aspetos a ter em conta é 

o organismo comparticipador. O SNS é o mais frequente mas existem outras 

entidades de comparticipação. Para cada entidade existe um código informático 

correspondente. Deve vir indicado na receita o subsistema de saúde que assegura a 

comparticipação ao utente. Ao selecionar o código informático, não deve ser 

esquecida a menção de alguma portaria ou despacho referente a regimes especiais de 

comparticipação. 

Os utentes do SNS podem usufruir de um regime geral ou especial. No regime 

geral, a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos de venda ao público é 

fixada de acordo com os seguintes escalões: escalão A – 90%; escalão B – 69%; 

escalão C – 37% e escalão D – 15%. Os escalões de comparticipação variam de 

acordo com as indicações terapêuticas do medicamento, a sua utilização, as entidades 

que o prescrevem e ainda com o consumo acrescido para doentes que sofram de 

determinadas patologias. O regime especial de comparticipação de medicamentos, 
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identificado na receita médica com a letra “R”, prevê dois tipos de comparticipação: em 

função dos beneficiários e em função das patologias ou de grupos especiais de 

utentes. Para os utentes com regime especial a comparticipação do Estado no preço 

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

D é acrescida de 15%. Inclui-se no regime especial os pensionistas cujo rendimento 

total anual não ultrapasse 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida em vigor no 

ano civil transato ou 14 vezes o valor do indexante dos apoios sociais em vigor, 

quando este ultrapassar aquele montante. A comparticipação do Estado no preço dos 

medicamentos para os beneficiários do regime especial de comparticipação de 

medicamentos é de 95% para o conjunto dos escalões, para os medicamentos cujos 

preços de venda ao público sejam iguais ou inferiores ao quinto preço mais baixo do 

grupo homogéneo em que se inserem. A comparticipação do Estado no preço de 

medicamentos utilizados no tratamento de determinadas patologias ou por grupos 

especiais de utentes é definida por despacho do membro do Governo responsável 

pela área da Saúde e, assim, diferentemente graduada em função das entidades que 

o prescrevem ou dispensam. [26-29] 

Além do SNS, existem outros sistemas complementares, também comuns na 

FB, como SAVIDAS, SAMS, Caixa Geral de Depósitos entre outros. Surgiram vários 

casos de receitas de sistemas complementares com o SNS. Neste caso é necessário 

tirar uma cópia da receita, e a receita e a cópia são enviadas para o organismo 

correspondente. [30][31]. 

Existe um Dossier de Acordos, elaborado pela ANF, com todos os acordos 

existentes com os diferentes subsistemas de saúde e que a própria ANF disponibiliza 

às farmácias. Assim caso surjam novos acordos ou alterações, as farmácias são 

imediatamente informadas. É importante ter o dossier para resolver eventuais dúvidas 

relativas aos vários subsistemas.  

 

5.3. Dispensa de medicamentos genéricos  

 

Medicamentos genéricos (MG) são, e segundo o Decreto-Lei nº 176/2006 de 

30 de agosto, medicamentos 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 estudo de biodisponibilidade 

apropriados.[6]  

Hoje em dia o incentivo aos MG é cada vez maior pois estes têm a mesma 

qualidade, eficácia e segurança a um preço inferior (cerca de 20 a 35% mais baratos) 
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ao do medicamento original. Existe um preço de referência (apenas para os 

medicamentos com um medicamento genérico igual comercializado) sobre o qual o 

SNS efetua a comparticipação e que corresponde à média dos 5 preços mais baixos 

dos medicamentos que integram o grupo homogéneo. O preço de referência 

determina também o valor máximo de comparticipação para cada escalão e sempre 

que o PVP é menor que a comparticipação, o utente não paga nada. O farmacêutico é 

também obrigado, e segundo a lei, a dispensar um dos 5 medicamentos mais baratos 

do grupo homogéneo, sendo que a farmácia deverá possuir no mínimo 3 destes 

medicamentos.[26][27]  

Durante o meu estágio na FB deparei-me com inúmeros casos de utentes que 

apresentavam dúvidas quanto à fiabilidade dos MG e que simplesmente não 

conseguiam assimilar a igualdade de efeitos de um certo grupo homogéneo, apesar 

das diferenças de laboratório/embalagem. Nestes caso cabia-me explicar a definição 

de medicamento genérico e garantir a fiabilidade do produto, cientificamente provada. 

Outra dúvida frequente recaía na constante flutuação do preço dos MG que era 

justificada pela revisão trimestral no preço dos medicamentos que facilmente conduz a 

alterações e aquele que ontem era o mais barato, poderá já não o ser daqui a uma 

semana. Um caso que me marcou e que gostaria de partilhar neste relatório foi o facto 

de durante a dispensa de um genérico diferente daquele que o utente costumava 

levar, a mesma pessoa comentou que lhe estaria a dispensar um medicamento 

diferente daquele que lhe tinha sido prescrito e que tão bem conhecia. Neste caso, 

expliquei que existiam vários medicamentos dentro daquele grupo homogéneo e por 

desconhecer o medicamento que o utente habitualmente levava, dispensei outro, mas 

de igual efeito, dose, quantidade e segurança. 

A FB apresenta uma grande quota de mercado de MG, 44,5% em volume. 

Durante o meu estágio, cumpri sempre com a indicação de dispensa dos 5 MG mais 

baratos, salvo exceções, bastante frequentes por sinal, de utentes que devido à 

habituação, ou para evitar confusão de embalagens preferiam levar um medicamento 

de um determinado laboratório em específico. 

 

5.4. Dispensa de psicotrópicos e estupefacientes  

 

Estes medicamentos têm a capacidade de provocar dependência física, 

psicologia e fenómenos de tolerância, pelo que se recomenda que sejam arrumados 

em sítio diferenciado dos restantes medicamentos e longe da vista dos utentes. Na 

FB, estes medicamentos guardam-se no robô. 
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Os psicotrópicos e estupefacientes só podem ser dispensados mediante a 

apresentação de uma receita médica especial, identificadas com “RE”. Atualmente, e 

de acordo com DL n.º 11/2012, de 8 de março, e da Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de 

maio, a prescrição destes medicamentos segue as mesmas regras que os restantes, 

nomeadamente no que respeita ao número de embalagens por receita.[21][22] Estes 

medicamentos encontram-se listados em tabelas (I a IV).Sempre que uma receita 

apresentar uma ou mais substâncias presentes nas tabelas I e II anexas ao DL n.º 

15/93, de 22 de janeiro, ou substâncias referidas no artigo 86.º do Decreto 

Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro, existe um procedimento especial a ser 

tomado destinado a um controlo mais apertado destas substâncias. A receita médica 

deve mencionar informações relativas ao Médico (nome, morada, nº de inscrição na 

Ordem dos Médicos, assinatura e data de prescrição), ao utente (nome, sexo, idade, 

morada, nº do bilhete de identidade e do cartão de utente) e à prescrição (designação 

do medicamento, forma farmacêutica, dosagem, número de embalagens e dimensão). 

Não serão aceites receitas rasuradas ou com algum destes dados por preencher. 

[22][24][25][32][33] 

O adquirente da receita tem que facultar o seu nome, idade e nº do B.I., a fim 

de serem registados na receita pelo farmacêutico. Uma receita médica especial pode 

ser aviada por outra pessoa que não o doente. No decurso da venda, o programa 

informático exige a introdução dos dados relativos ao médico, ao doente e ao 

adquirente. Depois de finalizada a venda, é emitido um documento de faturação para 

anexar ao original da receita. São também emitidos documentos de registo de 

psicotrópicos para anexar aos duplicados e um recibo para o utente. O original é 

enviado para a faturação e os duplicados ficam na farmácia por um período de 3 

anos.[22][24][25][32][33] 

As substâncias presentes nas tabelas III e IV (incluindo as benzodiazepinas) 

são dispensadas em receita normal e não necessitam de qualquer procedimento 

semelhante ao anteriormente descrito, o que, contudo, não desvaloriza a sua dispensa 

e não impede um controlo apertado e rigoroso da sua venda.[21][22]. 

 

5.5. Dispensa de produtos ao abrigo do protocolo da diabetes  

 

O protocolo da diabetes tem como objetivo permitir um controlo mais apertado 

e rigoroso da doença, para retardar as complicações desta, através da educação 

terapêutica do diabético e de comparticipação de alguns produtos (agulhas, seringas e 

tiras para medição da glicemia). Daqui advém que os doentes diabéticos beneficiam 
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de uma comparticipação nas tiras de 85% e de 100% para as agulhas, seringas e 

lancetas, ao abrigo da Portaria nº364/2010, de 23 de junho.[34] Os PVPs destes 

produtos sofreram recentemente uma redução de 15% em relação aos preços 

estabelecidos pela anterior portaria, de acordo com o Despacho nº 4294-A/2013, de 

22 de março.[35] 

Estes produtos só podem ser cedidos mediante receita médica, nesta devem 

apenas constar produtos abrangidos pelo protocolo, podendo-se dispensar um 

máximo de 2 embalagens de cada produto na receita.[21][22]  

 

5.6. Dispensa de MNSRM e aconselhamento 

 

Sempre que o farmacêutico se depara com uma situação passível de ser 

resolvida sem ir ao médico, este deve ter presentes quatro passos essenciais: Avaliar, 

Decidir, Aconselhar e Acompanhar. 

Quando um utente se desloca à FB para que lhe seja cedido um MNSRM, em 

primeiro lugar devem ser confirmadas as características do utente final, que pode não 

ser a pessoa que se dirigiu à farmácia, nomeadamente no que diz respeito à idade, 

sexo e estado fisiopatológico. Seguidamente, caracterizam-se os sintomas 

apresentados pelo utente final, nomeadamente sintomas apresentados, duração dos 

sintomas, local onde os sintomas se manifestam, recorrência dos sintomas, toma de 

outros medicamentos, alergias, outras doenças e história familiar. O farmacêutico deve 

ter a capacidade de retirar o máximo de informação ao utente, conseguindo que esta 

seja a mais correta. Caso não seja uma situação passível de aconselhamento 

farmacêutico, sugere-se a consulta médica. Caso contrário é fornecida ao utente a 

informação acerca do produto em vista para a resolução do problema, é apresentado o 

produto ao utente e são descritas as características do mesmo bem como posologia, 

contra-indicações e reações adversas. No caso da existência de vários produtos, 

apresentam-se todas a hipóteses fazendo termos comparativos e tentando encontrar a 

hipótese mais vantajosa para o utente final. 

Neste tipo de dispensa, o farmacêutico tem um papel muito ativo, e por vezes 

ele pode retirar ideias erradas ao utente, assim como corrigir e aconselhar a 

terapêutica mais adequada para os seus sintomas. 

 

5.6.1. Casos práticos mais frequentes de aconselhamento 
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Durante o meu estágio, na prática de automedicação, procurava fazer uma 

avaliação da relação benefício/risco, sobretudo em alguns grupos de risco que 

requeriam mais cuidado, como era o caso de crianças, grávidas, idosos, doentes 

crónicos, hipertensos, entre outras. O custo dos medicamentos é outro dos fatores a 

ter em conta na escolha do melhor tratamento possível. 

A situação mais frequente que surgiu durante o estágio foi a procura de 

resolução para a tosse sem outros sintomas associados. Neste caso é necessário 

avaliar se a tosse é seca ou produtiva, a existência de contra-indicações para a toma 

de alguns dos xaropes disponíveis, como por exemplo a presença de úlcera ativa 

(ambroxol e carbocisteína são contra-indicados), a toma recente de IECA, se o utente 

apresenta febre, se é diabético (devido à presença de açúcar em alguns xaropes), 

determinar há quanto tempo apresenta os sintomas, entre outras informações. Como 

medida não farmacológica aconselhava sempre uma boa hidratação, e quando 

possível, um MNSRM adequado para a situação apresentada. 

Também me foi inúmeras vezes solicitada a cedência de produtos para a 

diarreia e obstipação. Neste caso é necessário saber se são situações pontuais ou 

frequentes e há quanto tempo duravam. No caso da obstipação é necessário ter 

especial atenção a situações de abuso de laxantes de contacto, situação muito 

frequente. Durante o estágio surgiu o caso de uma senhora que se apresentava 

obstipada há 2 semanas, sendo que na semana anterior ela já tinha tomado diferentes 

laxantes sem nenhum resultado. Nesta situação sugeri a consulta médica e aconselhei 

uma boa hidratação. 

Outros medicamentos inúmeras vezes solicitados foram os descongestionantes 

nasais, os antipiréticos, os anti-inflamatórios e as pastilhas para a garganta. 

Uma outra situação que surgiu no estágio foi a de um jovem que apresentava 

corrimento nasal, espirros, comichão e irritação nos olhos. Após algumas questões 

acerca da duração, intensidade e presença ou ausência de outros sintomas, chegava 

à conclusão que se tratava de uma alergia (os sintomas apareciam na Primavera). 

Neste caso sugeri um anti-histamínico não sedativo, advertindo para a possibilidade 

de causar sonolência, necessidade de uma boa hidratação, o uso de óculos de sol, 

entre outros. 

Outro caso que me surgiu foi o de uma senhora, com idade próxima dos 40 

anos, que apresentava dificuldades recentes em adormecer, situação para a qual não 

foi possível arranjar uma explicação, uma vez que a senhora dizia não sentir qualquer 

nervosismo. Neste caso indiquei um medicamento com 500mg de Valeriana, uma hora 
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antes de dormir. Recomendei também uma boa higiene do sono, como por exemplo 

deitar sempre à mesma hora, não fazer sestas, não ver televisão deitada na cama. 

Um utente dirigiu-se à farmácia pedindo algo para o filho, para evitar o enjoo 

durante uma viagem longa de carro, uma vez que este tem tendência para enjoar. 

Como medida farmacológica cedi um anti-emético, o dimenidrato, que devia ser 

tomado meia, a uma hora antes do início da viagem. Aconselhei ainda o utente a evitar 

dar ao filho alimentos gordos e líquidos em excesso algumas horas antes da viagem e 

colocar a criança sentada a uma altura suficiente para ver através da janela, devendo 

esta olhar para fora do veículo, focando o olhar em pontos longínquos. 

 

5.6.2. Indicação de outros produtos 

 

Como se aproximava o Verão foram-me solicitados várias vezes produtos para 

emagrecimento, não sujeitos a receita médica, sendo que nestes casos o utente não 

tinha qualquer contra-indicação para lhe ser dispensado o produto (hipertensão, 

doença cardíaca, gravidez e aleitamento, diabetes). Nestes casos procurava também 

sugerir uma alimentação equilibrada, bem como a prática regular de exercício físico. 

Por vezes também me foram solicitadas suplementos vitamínicos bem como 

ampolas ou cápsulas para melhorarem o desempenho intelectual. Nestes casos 

tentava avaliar o tipo de suplementação que o utente desejava tendo em atenção a 

existência de doenças que pudessem ser agravadas pela toma (crómio e problemas 

de tiróide). Em todos os casos, os pacientes não tinham qualquer contra-indicação à 

toma e era-lhe fornecido o suplemento com a devida posologia.  

 

5.7. Dispensa de medicamentos manipulados 

 

Sempre que é solicitada a preparação de um manipulado, começa-se por fazer 

a validação da receita (por exemplo nessa receita apenas pode estar prescrito o 

manipulado, devendo ter a indicação, expressa pelo médico de “MM” ou “Manipulado”) 

e da prescrição. De seguida, o farmacêutico deverá avaliar se existem as condições 

necessárias para a preparação do medicamento manipulado e verificar se existem na 

farmácia as matérias-primas necessárias e se estas se encontram em condições de 

respeitar a segurança e qualidade do preparado final. 

Para a correta utilização de medicamentos manipulados a farmácia é obrigada 

a cumprir determinados requisitos, nomeadamente a existência de uma área 

reservada à preparação de manipulados (laboratório); possuir matérias-primas 
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devidamente acondicionadas, armazenadas, conservadas a uma temperatura e 

humidade controladas e rotuladas (deve constar a identificação da farmácia e o nº do 

boletim de análise); existência de um arquivo onde se colocam todas as fichas de 

preparação de manipulados; existência de um arquivo onde se colocam os boletins de 

análise das matérias-primas anexado ao registo. 

A FB possui o material e laboratório e os equipamentos que figuram na lista de 

equipamento mínimo de existência obrigatória para as operações de preparação, 

acondicionamento e controlo de medicamentos manipulados, que consta no anexo da 

Deliberação nº1500/2004, de 29 de dezembro.[36] 

As matérias-primas destinadas a ser usadas na preparação de medicamentos 

manipulados devem satisfazer as exigências da respetiva monografia da Farmacopeia 

Portuguesa ou das Farmacopeias de outros estados membros da União Europeia 

sendo a sua aquisição feita a laboratórios e armazéns que garantam a qualidade e 

segurança das mesmas. Ao rececionar uma matéria-prima no laboratório, deve ser 

criada uma ficha que descreva o nome, a data de receção, a quantidade total e 

número de contentores recebidos, o número do lote, as características analíticas e o 

nome do fornecedor. No caso de falta de boletim analítico e/ ou este não estiver 

conforme a monografia da Farmacopeia a matéria-prima deve ser devolvida. 

A preparação do manipulado, propriamente dita, é precedida pela preparação da 

bancada de laboratório, incluindo limpeza dos equipamentos e dos materiais a utilizar. 

O primeiro passo na preparação do manipulado é o descondicionamento das matérias-

primas, pesagem ou medição (caso se trate de sólidos ou de líquidos, 

respetivamente), seguida da sua incorporação. Os ensaios de controlo de qualidade 

devem acompanhar o processo de produção, sendo que devem ser realizados todos 

aqueles que se justifiquem, tendo em conta o manipulado que se está a preparar. Se 

este cumprir os requisitos de qualidade, procede-se ao seu acondicionamento em 

recipiente próprio, devidamente limpo e rotulado. 

A preparação de um manipulado deve ser sempre registada através do 

preenchimento de uma ficha de preparação (Anexo 9) para o medicamento 

manipulado onde conste: nome e forma do medicamento, data de preparação, número 

de lote atribuído (atribuído com base no ano em que é preparado o manipulado e o 

número de manipulados preparados nesse ano), quantidades (para 100g do 

manipulado e as quantidades para o manipulado a preparar), números de lote e 

origens das matérias-primas utilizadas, procedimentos da preparação, aparelhagem 

usada, condições de preparação e prazo de utilização, um rótulo, ensaios de validação 

da preparação, cálculo do PVP (Anexo 10), e outras anotações, tais como alterações 
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ao protocolo original de preparação ou a identificação do doente e do médico. A ficha 

de preparação é depois rubricada pelo operador e pelo supervisor. Esta ficha é 

guardada em dossier próprio, e anexam-se fotocópias da receita médica e do rótulo do 

manipulado. Justo será referir que para qualquer dúvida que o farmacêutico tenha 

relativamente à preparação de um medicamento manipulado, tem sempre disponível 

para esclarecimento os Formulários Galénicos com muitos exemplos de preparação 

de manipulados. 

O PVP dos medicamentos manipulados, respeitando a Portaria nº 769/2004, de 1 

de julho, é calculado a partir da seguinte fórmula: PVP =(Valor MP + Valor Honorários 

+ Valor Materiais de Embalagem) x1,3 + IVA. 

O preço das matérias-primas (MP) é calculado usando o preço de custo das 

matérias-primas sem IVA consoante a quantidade pesada, vezes um fator 

multiplicativo que varia com a quantidade usada (ordem de grandeza).[37] 

O cálculo do valar dos honorários depende da forma farmacêutica que vai ser 

preparada (a cada forma corresponde um fator multiplicativo), da quantidade 

preparada e de um fator multiplicativo que varia anualmente. Atualmente o fator 

multiplicativo aplicado é de 4,57.[37]  

O valor dos materiais de embalagem é calculado multiplicando o preço de 

aquisição dos materiais de embalagem (sem IVA), pelo fator 1,2.[37]  

Se se tratar de uma substância a granel não existe valor dos honorários, nem 

fator de multiplicação final de 1,3.[37] 

O Estado comparticipa em 30% os medicamentos manipulados, desde que 

sejam preparados oficinais incluídos na Farmacopeia Portuguesa ou no Formulário 

Galénico Nacional e as fórmulas magistrais que constem da lista de medicamentos 

manipulados comparticipáveis, publicada anualmente por despacho do Ministro da 

Saúde.[38] 

 

6. Gestão de faturação e contabilidade  

 

6.1. Receituário  

 

Após a sua dispensa, as receitas, devem ser todas conferidas e verificadas, 

para confirmar a sua correção. 

A conferência é efetuada por um farmacêutico, diariamente e, logo que 

possível, após o aviamento. Nesta conferência, verifica-se se os medicamentos 

receitados correspondem aos códigos de barras impressos no verso da receita 
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(produtos dispensados). Os erros detetados na verificação do receituário deverão ser 

corrigidos o mais brevemente possível, devendo-se entrar em contacto com o utente 

em causa, para tentar resolver a situação. Depois deve-se efetuar uma verificação 

mais profunda para analisar o nº e lote da receita, a existência das vinhetas do médico 

e do organismo de saúde, se aplicável, a inscrição do número de beneficiário ou de 

cartão de utente, a data, o organismo aplicado, a existência de portaria e se esta foi 

aplicada, a assinatura do médico, a assinatura do utente, se o número de código de 

barras impressos na receita coincidem com as quantidades prescritas, se possui o 

carimbo da farmácia, a data de aviamento e a assinatura da pessoa que dispensou. 

Nos casos em que todos os itens anteriores estejam conformes, o colaborador 

que efetua a conferência, coloca a sua rubrica no verso da receita. As receitas 

conferidas são separadas por organismo e são colocadas no separador respetivo 

(agrupadas em lotes de 30), ao longo do mês. 

 

6.2. Processamento do Receituário e Faturação 

 

Quando se atinge o final do mês todos os lotes incompletos precisam de ser 

fechados antes do verbete de identificação do lote ser emitido. O fecho dos lotes 

permite que o mês seguinte se inicie com o lote 1 para todos os organismos. Neste 

momento, para cada lote é impresso um verbete de identificação de lote que deve 

conter as seguintes informações: número de receitas, número de etiquetas por 

receitas, PVP dos medicamentos, valor pago pelos utentes, valor a pagar pela 

entidade de comparticipação. Também se imprime a relação de resumo dos lotes, 

documento que apresenta o mesmo tipo de informação do verbete de identificação, 

mas que diz respeito à totalidade dos lotes de um organismo, em duplicado para os 

organismos do SNS e em quadruplicado para outros organismos que irá acompanhar 

os lotes. Em seguida imprime-se em quadruplicado a fatura mensal de medicamentos 

com os valores totais faturados para os regimes de comparticipação de cada 

organismo e que contém: identificação da farmácia, nº de fatura, mês e ano, 

organismos, nº de lotes e número de receitas por lote, valor total de PVP, valor pago 

pelos utentes, valor da comparticipação da entidade, data (último dia de cada mês), 

carimbo e assinatura do DT da farmácia. 

As receitas do SNS são enviadas através dos CTT, para o Centro de 

Conferência de Faturas (CCF) da Administração Central do Sistema de Saúde 

(ACSS). 
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As receitas dos restantes subsistemas têm de ser entregues na ANF, que serve 

de intermediária e encaminha os lotes para cada um dos subsistemas. 

Juntamente com os lotes de cada entidade de comparticipação, envia-se o 

verbete de identificação de lote que vai agrafado a cada lote de receitas, duas 

relações resumo de lote, e duas faturas mensais. Uma das relações resumo de lote e 

uma fatura mensal são assinadas e carimbadas no ato da entrega dos lotes, e são 

devolvidas à farmácia, funcionando assim como um comprovativo da entrega de lotes. 

O DT responsabiliza-se por entregar diretamente as receitas. 

 

6.3. Erros de receituário e devolução de receitas  

 

As receitas enviadas ao CCF, são corrigidas e são separadas as que têm 

incorreções, (estas podem ou não ser passíveis de correção). As receitas devolvidas 

são acompanhadas de uma nota de erro, especificando o nº e lote das receitas e o 

motivo que levou a que não sejam aceites. 

As receitas incorretas passíveis de correção, são enviadas à farmácia, que têm 

90 dias para efetuar a sua correção e enviá-las novamente para a CCF. As receitas 

incorretas, mas não passíveis de correção, são retidas na CCF sendo anuladas 

administrativamente, não sendo permitida a sua correção. 

A farmácia emite depois uma nota de crédito referente ao valor das receitas 

não aceites, e envia-a com a fatura mensal do mês seguinte, sendo o valor da nota de 

crédito descontado ao valor a pagar. 

Quanto às receitas incorretas de outros subsistemas, são devolvidas à ANF, 

que as encaminha para a farmácia. Estas receitas vêm anexadas à fatura mensal 

respetiva, onde se especifica o valor não pago devido às incorreções. O pagamento é 

feito à farmácia pela ANF que recebe diretamente dos subsistemas. 

 

7. Outros serviços de saúde 

 

7.1. Valormed 

 

O farmacêutico deve também informar o utente sobre o que fazer aos 

medicamentos que já não utiliza, seja por ter terminado o tratamento ou por ter 

expirado o prazo de validade. Estes devem ser depositados no Valormed, contentores 

devidamente identificados e invioláveis. Estes resíduos são depois selecionados 
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reciclando-se as embalagens e incinerando-se os medicamentos, evitando deste modo 

a contaminação de solos e das águas.[39] 

Quando o contentor está cheio, este é pesado, selado e enviado ao armazenista 

juntamente com uma ficha em triplicado 

 

7.2. Determinação de parâmetros biológicos e bioquímicos 

 

Na FB é possível proceder à determinação de diversos parâmetros bioquímicos, 

nomeadamente: Colesterol; Glicemia capilar; Triglicerídeos; Hemoglobina; Ácido Úrico; 

Teste de Gravidez; Medição do PSA (Antigénio específico da próstata); Peso, Altura e 

Índice de massa corporal, entre outros. Durante o meu estágio tive oportunidade de 

realizar Pressão Arterial, Glicemia capilar, Colesterol total e Triglicerídeos. Durante o 

meu estágio apenas realizei a determinação de alguns destes parâmetros, que serão 

abordados de seguida.  

Sempre que um utente solicite uma destas determinações, é posto em prática um 

protocolo de procedimentos. Assim encaminha-se o utente para o gabinete de 

atendimento personalizado e fornece-se informações acerca do teste (confirmar de o 

utente se encontra em jejum e se sim há quanto tempo). Preparar o utente para o teste 

(limpar o dedo com algodão e álcool, no caso de punção capilar) e o material para as 

determinações e recolha de amostra. Realizar o teste de acordo com as indicações 

(protocolo ou instruções de equipamento), efetuar as determinações e fornecer o 

resultado ao utente (oralmente ou por escrito) bem como algumas recomendações, 

caso sejam oportunas. 

 

7.2.1. Peso e Altura 

 

Estes dois parâmetros eram avaliados em simultâneo e de uma forma autónoma 

por parte do paciente. A balança automática fornece os dados em papel ao utente bem 

como o seu IMC que é calculado pela fórmula: Peso (Kg) / Altura (m)2 [39]. 

Eventualmente era chamado a intervir nos casos em que o utente pedia uma 

explicação acerca do intervalo onde o seu IMC se integrava ou qual o significado do 

IMC. 

7.2.2. Tensão Arterial 

 

A tensão arterial é a pressão exercida pelo sangue no interior das artérias. São 

realizadas duas leituras de pressão arterial, uma sistólica e uma diastólica, 
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apresentando-se esta sob a forma de dois números. Uma tensão arterial está normal 

quando a pressão sistólica é de 120mmHg e a diastólica é de 80mmHg, contudo este 

valor é variável de pessoa para pessoa e mesmo ao longo do dia, só se podendo 

considerar uma pessoa hipertensa, após valores elevados em 3 diferentes momentos 

do dia e as medições realizadas nas mesmas condições.[40]  

A medição da tensão arterial na FB é realizada numa máquina automática. Antes 

da medição, o utente deve repousar sentado durante uns minutos de forma a 

minimizar interferências resultantes do ritmo cardíaco acelerado (pessoas que vêm a 

pé, por exemplo) no resultado final. A medição efetuada é registada, juntamente com a 

data e a hora, num cartão, fornecido pela farmácia, que as pessoas têm para o efeito e 

que permite comparar a tensão arterial ao longo do tempo. 

No final da medição fornecia alguns conselhos básicos tais como, a toma dos 

medicamentos à hora marcada (no caso de medicados) e sem falhas e falava ainda 

dos fatores de risco como o álcool, sal, tabaco, obesidade, sedentarismo. 

Durante o meu estágio, deparei-me com uma situação de um senhor que 

apresentava um valor de tensão arterial muito elevada (181mmHG/110mmHg). Após 

alguns minutos de repouso voltei a fazer a medição e o senhor continuava com a 

tensão arterial elevada (172mmHg/104mmHg).Após uma breve conversa com o 

utente, este revelou que já há cerca de 2 semanas que apresentava tensões altas, 

valores estes obtidos nas medições feitas em casa, e que para despiste de possíveis 

erros de equipamento e de operador se tinha dirigido à farmácia. Aconselhei de 

imediato que se dirigisse ao seu médico de família, uma vez que, e apesar de já estar 

medicado para a tensão arterial, apresentava valores muito elevados e já há algum 

tempo. 

 

7.2.3. Glicemia Capilar 

 

Normalmente as pessoas que se dirigiam à farmácia para medir a glicémia capilar 

eram pessoas a quem tinha sido diagnosticada diabetes mellitus, ou então que tinham 

história familiar da doença. Após a análise da glicémia o valor é registado num cartão 

(engloba também outras análises que se podem realizar na farmácia) para melhor 

controlo dos valores. 

A determinação deverá ser feita em jejum ou 2 horas após refeição, sendo que é 

considerada diabetes quando: Glicémia jejum ≥ 126mg/dl ou Glicémia ocasional ≥ 200 

mg/dl. O valor máximo de referência de açúcar no sangue, segundo a Federação 
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Internacional de Diabetes, é de 110mg/ml em jejum, e de 145mg/ml 1 a 2 horas após 

as refeições. [41] 

Perante valores elevados de glicemia o farmacêutico deverá fornecer alguns 

conselhos como: promover a adesão à terapêutica; promover uma dieta equilibrada, 

pobre em gorduras, especialmente saturadas e açúcares; ensinar a realizar e 

interpretar o auto-controlo da glicemia; aconselhar a beber muita água; prática de 

exercício regular, entre outros. 

 Na FB a determinação de glicémia e realizada através de tiras reativas, após 

punção capilar e recolha do sangue para a tira. O resultado é fornecido ao utente num 

cartão com o valor determinado e o dia. 

 

7.2.4. Colesterol e triglicerídeos 

 

O colesterol é uma “doença silenciosa” e constitui um fator de risco importante 

para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares que são uma das principais 

causas de morte e de incapacidade nos países desenvolvidos. O valor de colesterol 

total deve ser inferior a 190 mg/dl para a população em geral, valor este que está 

constantemente a baixar, e inferior a 175mg/dl para indivíduos com outros fatores de 

risco. 

Os utentes que realizam esta medição têm na maioria das vezes a doença já 

diagnosticada. No caso de valores elevados aconselhava: evitar gorduras saturadas, 

comer legumes, fruta e alimentos ricos em fibra; fazer exercício físico; evitar tabaco e 

álcool, leite gordo e derivados. Para valores muito elevados aconselhava a consulta 

médica. Um dos grandes problemas do colesterol elevado é o facto de não provocar 

sintomas e o elevado preço dos medicamentos, e por isso as pessoas não aderem à 

terapêutica. 

Para a determinação de colesterol total, na FB procede-se à recolha de sangue 

para um capilar. De seguida e colocado o sangue numa cuvete e faz-se o “branco” da 

amostra. É então adicionada a enzima, colesterol oxidase, agita-se ligeiramente a 

cuvete, e faz-se a leitura em fotómetro durante 2 minutos. No final o resultado e 

impresso em papel e fornecido ao utente, com a respetiva data. 

Quanto aos triglicerídeos, foi um parâmetro pouco realizado por mim durante o 

estágio. O valor limite de referência é de 150mg/dl e neste caso os utentes devem 

estar em jejum. Para este parâmetro o aconselhamento é semelhante ao do colesterol 

total. Na FB a determinação dos triglicerídeos é realizada através de tiras reativas e é 
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feita a leitura do valor no ecrã do aparelho de determinação. O resultado é fornecido 

ao utente num cartão com o valor determinado e o dia. 
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8. Conclusão 

 

Durante os 3 meses de estágio em farmácia comunitária, na Farmácia Bordalo, 

pude de facto perceber o quão importante e fascinante é a aplicação dos 

conhecimentos adquiridos ao longo de 5 anos de faculdade no exercício da atividade 

farmacêutica, propriamente dita.  

A profissão impede o profissional de ficar estático e estagnado no tempo, 

obrigando-o, pelo contrário, a uma constante atualização de conhecimentos de forma 

a encontrar facilmente respostas para as possíveis situações que lhe possam 

apresentar. Apesar de um breve contacto anterior com a logística e gestão da farmácia 

comunitária, este estágio permitiu-me não só o aprofundamento desses 

conhecimentos mas, e o mais importante, o contacto com os utentes. Cada caso é um 

caso, e não há dois utentes iguais. 

Considero que cresci a nível pessoal e que dei o meu primeiro passo na 

carreira e profissão farmacêutica. A Farmácia Bordalo revelou ser um espaço bastante 

acolhedor o que me transmitiu muita confiança e me encorajou para o encontro com o 

mercado de trabalho. Apesar de muito desejado e idealizado, é sempre uma realidade 

que custa a atingir e uma fase de grandes mudanças. Neste momento sinto-me muito 

mais preparado e crente num futuro de incertezas, mas certamente de grandes 

conquistas.  
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Anexos 

 

Anexo 1 

 

Figura 1 – Fachada da Farmácia Bordalo 

 

 

 

Figura 2 – Terminais de atendimento 
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Figura 3 – Laboratório 

 

 

 

Figura 4 – Robô 
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Anexo 2 

 

 

Figura 5 – Fatura de encomenda 
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Anexo 3 

 

 

Figura 6 – Requisição de Psicotrópicos 
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Figura 7 – Requisição de Benzodiazepinas 
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Anexo 4 

 

Figura 8 – Nata de devolução 
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Anexo 5 

 

Figura 9 – Nota de crédito 
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Anexo 6 

 

Figura 10 – Exemplo de Receita manual 
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Anexo 7 

 

Figura 11 – Exemplo de receita eletrónica 
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Anexo 8 

 

Figura 12 – Exemplo de impressão no verso da receita 
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Anexo 9 

 

Ficha de Preparação 
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Anexo 10 

 

Figura 13 – Cálculo do preço do manipulado 
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Projeto desenvolvido na mobilidade ERASMUS 
 

Durante o programa de mobilidade ERASMUS tive o prazer de integrar a equipa e o 

projeto de de investigação da Doutora Eugenia González-Rosende e da Encarnación 

Castillo, do Departamento de Orgânica-Química Medicinal da Faculdade de Ciências 

Experimentais e da Saúde, UCH-CEU – Universidade Cardenal Herrera, cujo título era 

“Síntese de Derivados de Sulfonamidas, Amidas, Ureias e Tioureias com Possível Atividade 

Frente à Acanthamoeba spp. e Outros Parasitas Protozoários (Leishmania spp. e 

Trypanosoma cruzi)”. 

Inicialmente o trabalho de investigação consistiu na pesquisa bibliográfica de artigos 

científicos no PubMed, ScienceDirect, e SciFinder. Este último permitiu-me também a 

pesquisa de reações para a síntese dos vários derivados de sulfonamidas, amidas, ureias e 

tioureias. Após ter adquirido algumas bases teóricas iniciei o trabalho de laboratório, 

propriamente dito. Sob a orientação da Doutora Eugenia González-Rosende e da 

Encarnación Castillo procedia à montagem das reações de síntese orgânica. Normalmente 

as reações tinham a duração de 3 horas, durante as mesmas realizavam-se cromatografias 

em camada fina comparando os produtos com os reagentes, e após revelação era possível 

verificar se a reação estava a ocorrer ou não. Após terminar a reação, as soluções eram 

vertidas em banho de gelo aguardando-se cerca de 24 horas para ocorrer 

precipitação/cristalização. O precipitado era recolhido através de filtração a pressão 

reduzida, seco e pesado para o cálculo do rendimento.  

A pureza do produto da reação era confirmada a partir de cromatografia em camada 

fina, com eluente adequado, e determinação do ponto de fusão. Caso o produto não se 

encontrasse puro era realizada uma cromatografia em coluna. Este método de purificação 

permitia obter uma amostra pura, que mais uma vez era se confirmava através de 

cromatografia em camada fina e determinação do ponto de fusão. O composto puro era 

então preparado para identificação por Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 1H e 13C. 

Antes de se obter qualquer resultado, a suposta estrutura do composto era desenhada em 

programa informático adequado ChemDraw® Ultra 6.0 e o seu espetro teórico desenhado 

em ACDLABS® 9.0. A morosidade das determinações (na Faculdade de Farmácia de 

Valência) não me permitiu obter todos os resultados durante a mobilidade.  

Inicialmente planeou-se a realização de ensaios in vitro para a verificação da eficácia 

dos compostos sintetizados. Contudo, dada a falta de tempo, não foi possível efetuar estes 

ensaios. Abaixo apresento o resumo dos métodos. 
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Assim, e apesar de curto, este projeto permitiu-me conhecer e desenvolver algumas 

técnicas que até à data ainda não tinha tido a oportunidade de trabalhar. O programa de 

mobilidade foi uma experiência bastante enriquecedora, quer a nível académico quer a nível 

pessoal. A integração, quer na universidade quer na comunidade valenciana, em geral foi 

muito boa e fizeram com que os três meses de mobilidade deixassem uma saudade imensa. 

 

 



Projeto de mobilidade ERASMUS 

Diogo Paiva Ribeiro | 2013  5 
 

Resumo dos Métodos 

 

Síntese de Sulfonamidas - As aminas utilizadas para a síntese de amidas foram 2-

aminoindano 97% (Sigma-Aldrich®) e 6-aminoindazol 98% (Sigma-Aldrich®). As aminas 

eram dissolvidas em piridina anidra, preparada em coluna de destilação minutos antes da 

sua utilização. 

O cloreto utilizado para a síntese foi o cloreto de 4-nitrosulfonilo. O composto 

apresentava-se sólido à temperatura ambiente e, partindo do pressuposto que 30mmol de 

cloreto reagem com 20 mmol da amina (1,5 equivalentes) foi calculada a massa a pesar. O 

reagente era pesado e dissolvido no solvente da reação (piridina anidra), em atmosfera 

inerte. O volume era rigorosamente medido em seringa de vidro e adicionado ao balão 

contendo a amida dissolvida, em atmosfera inerte a 0ºC. O volume de cloreto preparado era 

lentamente transferido para o balão contendo a amina, recorrendo a uma seringa de vidro. 

Síntese de Amidas - As aminas utilizadas para a síntese de amidas foram o 4-

aminoindano 97% (Sigma-Aldrich®), 5-amino-2-metilindol 97% (Sigma-Aldrich®), 5-

aminoindazol (Sigma-Aldrich®) e a 5-aminoisoquinolina 99% (Sigma-Aldrich® e Acros®). As 

aminas eram dissolvidas em piridina anidra, preparada em coluna de destilação minutos 

antes da sua utilização. 

Os cloretos utilizados para a síntese foram o cloreto de benzoilo e o cloreto de 

naftoílo. Ambos eram líquidos à temperatura ambiente, como tal o seu volume foi calculado 

a parir da densidade do composto e pressupondo que 30mmol de cloreto reagem com 20 

mmol da amina (1,5 equivalentes). O volume era rigorosamente medido em seringa de vidro 

e adicionado ao balão contendo a amida dissolvida, em atmosfera inerte a 0ºC. 

Síntese de Ureias - As aminas utilizadas para a síntese de ureias foram a 

aminopirazina 99+% (Acros®), 2-aminopirimidina 99% (Sigma-Aldrich), 5-aminoindazol 

(Sigma-Aldrich) e a 5-aminoisoquinolina 99% (Acros). As aminas eram dissolvidas em 

Tetrahidrofurano 99,8% anidro, (máximo 0,005% H2O) estabilizado com 250ppm de 2,6-Di-

tert-butil-4-metilfenol. 

Os isocianatos utilizados para a síntese foram 1-naftil isocianato 99% (Acros) e o 

fenilisocianato 99% (Acros®). Ambos os compostos eram líquidos à temperatura ambiente, 

como tal o seu volume foi calculado partindo da densidade do composto e do pressuposto 

que 30mmol de cloreto reagem com 20 mmol da amina (1,5 equivalentes). O volume era 

rigorosamente medido em seringa de vidro e adicionado ao balão contendo a amida 

dissolvida, em atmosfera inerte e à temperatura ambiente. 
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Síntese de Tioureias - As aminas utilizadas para a síntese de ureias foram a 

aminopirazina 99% (Acros®), 2-aminopirimidina 99% (Sigma-Aldrich®), 5-aminoindazol 

(Sigma-Aldrich®) e a 5-aminoisoquinolina 99% (Acros®). As aminas eram dissolvidas em 

Tetrahidrofurano 99,8% anidro, (máximo 0,005% H2O) estabilizado com 250ppm de 2,6-Di-

tert-butil-4-metilfenol. 

O isotiocianato utilizado para a síntese de tioureias foi o 4-nitrofenilisotiocianato 98% 

(Acros®). O composto era sólido à temperatura ambiente e como tal era pesa uma massa 

específica partindo do pressuposto que 30mmol de cloreto reagem com 20 mmol da amina 

(1,5 equivalentes) e posteriormente dissolvido no solvente da reação, em atmosfera inerte e 

à temperatura ambiente. O volume de isotiocianato preparado era lentamente transferido 

para o balão contendo a amina, recorrendo a uma seringa de vidro.  

Cromatografia em camada fina - Todas as cromatografias em camada fina foram 

realizadas em placas de gele de sílica com suporte de poliéster Alugram® Sil G/UV 254 

(Macherey-Nagel), recortando placas de 20x20 cm com 0,20mm de espessura.  

Os eluentes adequados, metanol, acetato de etilo, acetato de etilo/metanol (1:1), 

acetato de etilo ou acetato de etilo/metanol (2:1), eram medidos em proveta e acondiciona 

em câmara cromatográfica adequada. 

Foi preparada uma solução reveladora universal de compostos, o ácido 

fosfomolíbdico, a partir da dissolução de 2,5g de ácido fosfomolíbdico e 1,0g de sulfato de 

cério (IV) em 100 ml de ácido sulfúrico 6% em água. 

Cromatografia em coluna - Os compostos a purificar eram passados em coluna de 

cromatografia de vidro devidamente lavada e seca, e preparada com gel de sílica 60 (0,063-

0,200nm) Merck® e, eluente adequado, metanol, acetato de etilo, acetato de etilo/metanol 

(1:1) ou acetato de etilo/metanol (2:1). As frações eram recolhidas em pequenos frascos e 

por fim acondicionadas em balão de destilação para serem concentradas. 

Filtração a pressão reduzida - A filtração dos compostos recém sintetizados era 

feita acoplando um matraz a um funil filtrante, exercendo-se uma pressão negativa criada 

por uma bomba de vazio. As águas mães eram acondicionadas me gobelé para precipitação 

posterior dos compostos. 

Ensaios de solubilidade - As solubilidades dos compostos foram testadas com uma 

solução de hidróxido de sódio 5 mol/l (5N), devidamente medidos e após pesagem rigorosa 

dos compostos em recipiente adequado.  

Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de 1H e 13C - Para a dissolução dos 

compostos foi utilizado Dimetilsulfóxido-d6 (DMSO-d6) (Sigma-Aldrich) e utilizou-se como 

referência o tetrametilsilano (TMS). As RMN eram realizadas na Faculdade de Farmácia de 

Valência e os resultados posteriormente enviados. 




