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1. Introdução 

O primeiro contacto com o mercado de trabalho é sem dúvida um dos grandes 

desafios enfrentados por qualquer profissional inexperiente, em início de atividade. A 

profissão farmacêutica é, indiscutivelmente, dotada de extrema complexidade, com 

vastíssimas áreas de intervenção e de extrema relevância para a sociedade em geral, já que 

o farmacêutico é dos profissionais de saúde que mantém um contacto mais próximo com os 

utentes, estando também habilitado para intervir ao mais alto nível, em diversas 

organizações governamentais e institucionais. Os conhecimentos técnicos e científicos 

apreendidos durante cindo longos anos de estudos universitários, serão pela primeira vez 

transpostos para um domínio prático durante o período de estágio, momento que antecede a 

formalização do título profissional.  

No âmbito da Unidade Curricular de Estágio do quinto ano do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas, tive a oportunidade de estagiar durante seis meses na Farmácia 

Avenida, no Porto, entre os meses de Junho e Novembro. No presente relatório descreverei 

os conhecimentos adquiridos durante este período bem como as atividades por mim 

praticadas ou com as quais tive a oportunidade de contactar, nomeadamente a nível de 

procedimentos administrativos e de gestão, realização de encomendas e contacto com os 

distribuidores grossistas, conferência e validação de receituário, preparação de 

medicamentos manipulados, aconselhamento e prestação de serviços farmacêuticos e o tão 

relevante atendimento ao público. 
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2. A farmácia: Localização, contexto demográfico e horário de funcionamento 

A Farmácia Avenida (FAV) localiza-se na cidade do Porto, fazendo parte de um 

grupo de farmácias atualmente em expansão, composto pela Farmácia Sá da Bandeira e a 

Farmácia Antunes, ambas localizadas na mesma cidade e também a Farmácia Belavista, 

em Gondomar. Pertencendo ao mesmo grupo, estabelecem estreitas relações de 

intercâmbio, permitindo não só um stock mais eficiente, já que prontamente se realiza a 

troca de produtos entre elas, como também a formação de uma equipa mais coesa. Apesar 

de pertencerem ao mesmo grupo, são dotadas de uma total independência fiscal. 

Ao seu redor é possível identificar uma forte componente empresarial, com um 

grande número de empresas, escritórios, hotéis, escolas bem como diversas unidades de 

saúde e clínicas privadas. É também considerada a zona nobre da cidade, com localização 

igualmente próxima a outras zonas demograficamente ricas, como é o caso da Foz do 

Douro. Assim, apresenta uma grande heterogeneidade de utentes, oscilando entre os de 

classe média/alta, com elevados níveis de escolaridade, aos trabalhadores das empresas 

circundantes mas também aos turistas, que muitas vezes se apresentam como um desafio 

especial, quer a nível das óbvias barreiras linguísticas quer a nível dos produtos que 

procuram, muitas vezes não comercializados em Portugal. Não se destaca nos seus utentes 

uma faixa etária primordial. Como qualquer outra farmácia, tem um conjunto de clientes 

habituais que a visitam com grande regularidade, mantendo uma relação de estreita 

confiança e familiaridade com a sua equipa. De forma a facilitar o acesso aos seus utentes, 

está dotada de dois lugares de estacionamento privado a eles reservados. 

Encontra-se em funcionamento diariamente e ininterruptamente até às 24h, de 

segunda a sexta-feira a partir das 8h30, aos sábados a partir das 9h e domingos e feriados 

das 10h da manhã. A FAV cumpre então um horário de funcionamento superior às 

cinquenta e cinco horas, período legalmente definido como o período mínimo de 

funcionamento semanal pelo Decreto-Lei nº 53/2007, que rege o horário de abertura das 

farmácias de oficina. [1] Ainda de acordo com o legislado, o horário de funcionamento 

encontra-se afixado de forma visível à esquerda da sua porta de entrada. Nos dias em que 

está destacada para o serviço permanente, passa a contemplar um horário de 

funcionamento desde a hora de abertura, até às 24h do dia seguinte, ou seja, a hora de 

encerramento do dia seguinte. Neste período adicional, o ato de venda e dispensa é 

realizado através de um postigo que permite a comunicação com o utente, bem como a 

entrega dos medicamentos e respetivo pagamento, salvaguardando assim a segurança do 

farmacêutico de serviço no período de atendimento noturno. Estão também afixadas junto 

ao mesmo postigo de atendimento informações acerca das farmácias de serviço 

permanente na zona do grande Porto. [2] 
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3. Infraestruturas da farmácia 

É inquestionável que os utentes são o foco primordial da atividade das farmácias, 

que trabalham incessantemente para contribuir para a sua saúde e bem-estar. De forma a 

garantir a prestação de serviços de saúde de qualidade, é essencial a existência de 

infraestruturas adequadas, que não só facilitem e auxiliem os profissionais no exercício da 

sua atividade como também proporcionem acessibilidade, comodidade, segurança e 

privacidade para os utentes. Segundo as “Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia 

Comunitária”, um documento elaborado pela Ordem dos Farmacêuticos, deve garantir-se 

que se cumpram uma série de condições, de forma a ir de encontro aos objetivos 

mencionados. [2] 

 

3.1. Espaço-físico exterior 

Indo de encontro ao preconizado pelas BPF, a Farmácia Avenida é perfeitamente 

identificável como tal, contendo no seu exterior a tradicional Cruz Verde, onde se expõem 

diversas informações uteis como o horário de funcionamento da mesma, contactos 

pertinentes, como a linha telefónica para solicitar entregar ao domicílio, informações sobre 

os serviços prestados pela farmácia, promoções, entre outras. Esta cruz encontra-se 

iluminada durante o período de funcionamento da farmácia, informando assim os seus 

utentes que a farmácia se encontra aberta. [3] Para além da designação “Farmácia Avenida”, 

outras informações tem também destaque no exterior da farmácia, como o horário de 

funcionamento bem como as farmácias de serviço no seu município [4]. De forma a transmitir 

informações atualizadas e de relevo aos seus utentes, as montras da FAV são 

quinzenalmente remodeladas, onde se destacam principalmente diferentes Medicamentos 

Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

(PCHC), serviços prestados pela farmácia, promoções, entre outras informações. A 

renovação das montras tem sempre em conta a flutuação sazonal da procura de diferentes 

produtos e é alvo de um estudo cuidado, sendo da responsabilidade de uma farmacêutica, 

sobre a supervisão e orientação do departamento de marketing e publicidade. 

 

3.2. Espaço físico interior 

 A organização do espaço interior de uma farmácia é de importância vital para a 

prestação de serviços de qualidade, devendo ser sujeita a um planeamento cuidado, tendo 

sempre em conta as necessidades de todos que a frequentam, ou seja, os seus 

colaboradores e todos os que a ela recorrem. Na zona de entrada da farmácia encontram-se 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

11 

 

enunciadas diversas informações relevantes, nomeadamente acerca da DT, da existência 

de livro de reclamações, de câmaras de vigilância que procedem a registos contínuos, bem 

como de todos os serviços farmacêuticos efetuados pela mesma, associados aos respetivos 

preços. Tal como requerido, a FAV está dotada de alarmes de incêndio e de dois extintores 

devidamente identificadoa, para situações de emergência. [2]   

 Encontra-se legislado pelo regime jurídico das farmácias de oficina os diferentes 

espaços que todas as farmácias devem contemplar. Assim, na FAV é possível identificar-se 

a sala de atendimento ao público, uma sala de atendimento personalizado, armazém, 

laboratório/escritório e instalações sanitárias. [4] 

 

3.2.1. Zona de atendimento ao público 

 Trata-se de uma zona ampla, delimitada por vários sistemas de expositores, com 

bancos para repouso e um quadro de desenho para crianças. Reserva-se uma zona para 

destaque a diferentes produtos, como por exemplo os englobados na marca do mês ou que 

por diferentes motivos sejam alvo de maior procura numa época do ano específica. 

Distribuídos ao longo de todo o espaço e ao alcance dos utentes encontram-se disponíveis 

diversos PCHC, organizados segundo marca, efeito terapêutico ou público-alvo. A FAV é 

dotada de quatro balcões de atendimento, dispostos de forma não contínua, garantindo 

assim a privacidade necessária durante o atendimento.[2] Em cada uma destas zonas existe 

um computador, uma impressora fiscal, um leitor ótico de códigos de barras, um caixa e um 

Terminal de Pagamento Automático. Ainda na mesma zona, organizados em gavetas de 

forma a facilitar o acesso aos mesmos, encontram-se produtos muito requisitados, como por 

exemplo Ben-U-Ron® 500mg e 1000mg e o seu genérico e Aspirina 100mg® bem como 

amostras da marca do mês para dar a conhecer aos utentes diversos produtos. Localizados 

nos lineares atrás do balcão de atendimento e visíveis pelo público é possível encontrar 

diversos produtos, como dispositivos médicos, meias de descanso e compressão, fraldas 

para incontinência urinária, produtos de uso veterinário, suplementos alimentares e produtos 

naturais, produtos homeopáticos, bem como para queixas relativamente comuns, como 

cremes que atuam a nível de queimaduras, cicatrizes e hematomas, produtos destinados a 

problemas digestão, laxantes, antigripais, anti-inflamatórios, analgésicos e xaropes para a 

tosse. Os produtos expostos variam também consoante a altura do ano, destacando-se no 

Outono os produtos dirigidos à queda do cabelo, no Inverno os usados para combater 

sintomas de gripes e constipações e no Verão os cuidados com o sol, adelgaçantes e de 

emagrecimento. Outros produtos encontram-se armazenados em gavetas, como por 

exemplo chupetas, material de penso, adesivos, produtos destinados a problemas de 
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garganta, seringas, pílulas, pensos higiénicos, tiras reativas e lancetas incluídas no 

Protocolo de Diabetes Mellitus, produtos para ouvidos e nariz, medicamentos destinados à 

azia, preservativos e material de enfermagem. Nesta área é também possível encontrar 

vários catálogos e outros materiais informativos de marcas disponíveis na farmácia, bem 

como todos os recursos necessários para a realização de encomendas individuais de 

produtos, entregas ao domicílio, registo de material não conforme, arquivo de vendas 

suspensas, reservas e de devoluções efetuadas.  

O planeamento do espaço interior da FAV foi efetuado de modo a garantir uma 

correta iluminação e ventilação da sala, bem como a manutenção de condições de 

temperatura que tornem o espaço agradável durante todo o ano.  

 

3.2.2. Sala de atendimento personalizado 

Localizada contiguamente à zona de atendimento, existe na FAV uma sala de 

atendimento personalizado, criada de forma a proporcionar aos utentes um local onde 

podem esclarecer dúvidas e partilhar preocupações com o seu farmacêutico de uma forma 

cómoda, sem perturbações e garantindo a sua privacidade e confidencialidade. [2] É também 

nesta zona que se realizam as determinações bioquímicas mencionadas, medição da 

Pressão Arterial, os serviços de enfermagem, a administração de vacinas não constantes no 

Plano Nacional de Vacinação [5] bem como sessões de aconselhamento cosmético com 

delegados de diversas marcas. Nesta zona existe um kit de primeiros socorros, material de 

penso e desinfeção, luvas, soro fisiológico, algodão, compressas e também os diferentes 

aparelhos para as medições de parâmetros bioquímicos, as tiras reativas correspondentes e 

um tensiómetro. A presença de dois contentores de resíduos tipo III e IV asseguram uma 

correta eliminação dos resíduos biológicos e material contaminado. 

 

3.2.3. Armazém 

É neste local que se procede à receção de encomendas e ao armazenamento de 

grande parte do material rececionado. Para tal, esta zona é dotada de um computador, leitor 

ótico de códigos de barras, impressora de etiquetas, uma impressora/fotocopiadora e 

demais material necessário para a realização destes procedimentos. O seu esquema de 

organização é muito semelhante ao verificado noutras farmácias, com recursos a sistemas 

de gavetas deslizantes que proporcionam uma forma de arrumação intuitiva bem como um 

rápido e fácil acesso a todos os produtos. De forma a facultar um rápido acesso e 

identificação dos inúmeros pedidos individuais que surgem diariamente, foi criada uma zona 
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destinada à separação do material reservado, bem como de todos os destinados a entregas 

ao domicílio. Existem também zonas destinadas ao material não conforme, aos produtos 

separados na verificação dos prazos de validade, a ser entregues aos delegados das 

marcas para avaliação, às reclamações por parte dos utentes e a todo o material deixado na 

farmácia pelos utentes. 

É nesta zona que se organizam os excedentes, papas, leites, fraldas, alimentos 

especiais, entre outros. No armazém é possível encontrar fontes de suporte bibliográfico, 

como a Farmacopeia Portuguesa e o Prontuário Terapêutico, documentos que devem 

obrigatoriamente estar disponíveis em qualquer farmácia, tal como legalmente definido [3], 

mas também outras publicações de interesse para o exercício da atividade farmacêutica, 

como por exemplo o Mapa Terapêutico, permitindo assim o esclarecimento de dúvidas e 

uma constante atualização do conhecimento técnico-científico. 

É também o local destinado à afixação de todas as informações pertinentes, sejam 

alterações da legislação, divulgação de formações, informações sobre fornecedores, 

contactos pertinentes, listas de tarefas e responsabilidades ou os horários de todos os 

colaboradores. 

 

3.2.4. Escritório/laboratório 

Todos os procedimentos administrativos e financeiros têm lugar no escritório, local 

também reservado ao armazenamento de alguns produtos e à organização do receituário. 

Esta mesma divisão funciona como laboratório, sendo que na FAV se encontra reservado 

apenas à preparação de suspensões orais, já que todos os seus manipulados provem do 

laboratório da Farmácia Sá da Bandeira.  

 

3.2.5. Instalações Sanitárias 

Como anexo à sala de atendimento existem as instalações sanitárias da FAV, 

disponíveis exclusivamente aos seus colaboradores, salvo raras exceções, devidamente 

justificadas. 

 

4. Recursos Humanos 

O espírito de equipa é algo extremamente valorizado na FAV, já que o 

estabelecimento de relações de confiança e familiaridade entre os seus colaboradores é 

essencial para o cumprimento da sua missão, ou seja, a prestação de serviços de qualidade 

e satisfação dos utentes. 
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A FAV é composta por uma equipa com oito colaboradores: 

 

Quadro farmacêutico                                                      Quadro não farmacêutico 

Dr.ª Rita Simões - Diretora Técnica                               Mónica Morais - Técnica de Farmácia 

Dr.ª Joana Cerqueira - Farmacêutica Adjunta               Ana Batalha - Técnica de Farmácia 

Dr. Hélder Marques – Farmacêutico                              Ana Rita Lima - Técnica de Farmácia 

Dr.ª Vera Vieira – Farmacêutica                                    Helena Pinto – Auxiliar de armazém 

 

A DT assume um papel preponderante no desempenho das atividades farmácia, 

sendo, em última instância, a responsável por todos os atos farmacêuticos que nela tem 

lugar. De entre as suas inúmeras responsabilidades sobressaem, por exemplo, o ato de 

fomentar o uso racional do medicamento, de garantir que a farmácia cumpre todos os 

requisitos legais, que os produtos fornecidos se encontram em estado de conservação 

adequado, que são prestados ao utente todos os esclarecimentos necessários para uma 

correta e segura utilização dos medicamentos e que todos os colaboradores trabalhem 

segundo as regras deontológicas exigidas na atividade farmacêutica [4]. Na ausência da DT 

cabe à FS o desempenho destas funções. 

A equipa da FAV é composta por quatro farmacêuticos em regime de rotatividade, 

superando assim o limite mínimo legalmente requerido. [4] Estes são auxiliados por um 

quadro de pessoal não farmacêutico, devidamente habilitado e creditado.   

A D.Helena Pinto é responsável pela receção de encomendas bem como de todas as 

outras atividades que deste processo advém.  

Todos os colaboradores da FAV estão identificados por crachás colocados nas suas 

batas, expondo o seu nome e título profissional. [2,4]  

 

5. Gestão na farmácia 

Para além dos procedimentos mais comummente associados à atividade 

farmacêutica, o conhecimento de diversos processos de gestão, logística e contabilidade, 

que ocorrem nos bastidores, são essenciais para o bom funcionamento de uma farmácia e 

para a prestação de serviços de qualidade. 

 

5.1. Sistema informático 

Face à contínua evolução do setor e sendo a atividade farmacêutica extremamente 

exigente, é de grande valor a adoção de mecanismos que a tornem mais fácil e célere. É 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

15 

 

neste âmbito que surge o programa Sifarma 2000, atualmente em uso pela FAV. 

Funcionando como um instrumento de suporte para o farmacêutico, desdobra-se em 

diversas componentes, com ações direcionadas para o atendimento, dados relacionados 

com os utentes, encomendas, devoluções, gestão de produtos e inventário ou para a 

faturação. É também uma base de dados rica, contendo inúmeras informações científicas e 

atualizadas acerca da medicação disponível, nomeadamente a indicação terapêutica, 

composição qualitativa e quantitativa, posologia, contra-indicações, reações adversas, 

interações medicamentosas, eventuais precauções a adotar bem como outras informações 

relevantes para o farmacêutico. 

 

5.2. Gestão de stocks 

A designação “stocks”, ou “existências”, é vulgarmente utilizada em referência a 

todos os produtos disponíveis num dado local, numa determinada altura. Uma gestão 

correta e inteligente do stock de uma farmácia está diretamente relacionada com o sucesso 

da mesma em diversos sectores. 

Analisando cuidadosamente as necessidades da farmácia, pelos históricos e 

variações sazonais nas vendas e tendo em conta a sua localização geográfica e o perfil 

socioeconómico e cultural dos utentes é possível evitar a criação de stocks excessivos, com 

a acumulação de produtos com pouca saída e, consequentemente, prejuízo para a farmácia, 

bem como a falta de produtos, com stocks insuficientes. O sistema informático assume um 

papel preponderante neste âmbito, auxiliando os profissionais na aplicação do seu 

conhecimento. 

 

5.3. Realização de encomendas 

Existem diversas empresas grossistas e armazenistas responsáveis pela distribuição 

e abastecimento dos produtos pelas farmácias. A seleção dos distribuidores primordiais é 

feita tendo em conta diversos fatores sendo necessário ponderar a rentabilidade económica 

para a farmácia, o grau de confiança para cada um deles bem como a natureza dos 

produtos que se pretende encomendar. Como exemplo de tais empresas é possível citar a 

OCP Portugal®, Alliance Healthcare®, Cooprofar® e Cofanor® como os principais 

fornecedores. Eventualmente, para a obtenção de produtos mais especializados, como na 

área veterinária, ortopedia e material de enfermagem, recorre-se a empresas como a 

Ortopex®, Utilmédica® ou Agroviseu®. As encomendas podem ser efetuadas por diferentes 

vias, seja através do sistema informático ou via telefone, especialmente útil durante o 
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atendimento para a satisfação de necessidades mais imediatas ou sempre que se justifique. 

Os produtos podem também ser encomendados diretamente ao laboratório, procedimento 

que poderá acarretar vantagens económicas. Na FAV efetua-se todos os dias três 

“Encomendas diárias” que tem como base os níveis de stocks máximos e mínimos definidos 

para determinados produtos, fazendo com que um produto transite automaticamente para 

uma encomenda caso o stock se encontre abaixo do mínimo, sendo este conhecido como 

“Ponto de Encomenda”. Estes números são revistos periodicamente, já que as 

necessidades são afetadas por diversos fatores. O colaborador encarregue da elaboração 

de encomendas irá rever diariamente a proposta de encomenda, tendo em conta a média de 

vendas e o stock atual, avaliando também qual o fornecedor preferencial e a necessidade de 

transferência da mesma para outros fornecedores. 

Caso após a receção de uma encomenda se verificar que determinado produto se 

encontra em falta, o mesmo é marcado como “Esgotado”, sendo que os produtos com esta 

classificação são encomendados de forma independente nas “Encomendas de Esgotados”. 

Existe também a possibilidade de elaboração de “Encomendas de Reforço de Stock”, onde 

os critérios principais passam pela avaliação dos produtos mais vendidos ou de maior 

faturação e de “Encomendas Manuais”, onde a seleção dos produtos e quantidades a 

encomendar é feita pelo colaborador responsável. 

 

5.4. Receção de Encomendas 

Os produtos chegam à farmácia acondicionados em recipientes apropriados, sendo 

que os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes bem como os que necessitam de 

refrigeração são transportados em recipientes especiais. A acompanhar cada encomenda 

encontra-se a respetiva fatura, emitida em duplicado, sendo que estas contem dados 

essenciais para a verificação das mesmas bem como para processos de contabilidade. 

Caso se aplique, também poderão vir anexadas às encomendas as requisições de produtos 

psicotrópicos ou estupefacientes. As faturas, para além de conterem a identificação do 

fornecedor e farmácia, número e nome da fatura, reúnem, na maior parte dos casos, 

diversas informações acerca de cada produto encomendado, nomeadamente a sua 

identificação através do nome e Código Nacional do Produto (CNP), a quantidade pedida e 

enviada, possíveis bonificações e descontos comerciais, Imposto sobre o Valor 

Acrescentado (IVA), Preço de Venda à Farmácia e Preço de Venda ao Público, 

discriminando-se também o valor total. A introdução no sistema informático da farmácia é 

feita por identificação do código do produto, devendo conferir-se o número de unidades, 

preços e prazo de validade, alterando-se este último parâmetro apenas quando a validade 
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dos produtos rececionados é inferior à dos mesmos produtos já existentes na farmácia. De 

forma a validar-se a receção e verificar-se a concordância entre o encomendado, enviado e 

rececionado verifica-se a correspondência entre o valor total indicado no sistema e o 

mencionado na fatura. A fatura carimbada com o selo de controlo de qualidade, indicando-

se o seu valor total e o operador responsável pela receção, sendo este documento 

posteriormente analisado pela equipa financeira.  

Caso se constate durante a receção de uma encomenda a falta de um produto 

encomendado ou de produtos debitados e enviados de forma errónea, quer na sua 

identidade ou quantidade, deve entrar-se em contacto com o armazenista e descrever-se o 

sucedido. Na maior parte dos casos o assunto é resolvido por emissão de uma Nota de 

Crédito à farmácia por parte do armazenista ou por envio dos produtos em falta num outro 

momento. Caso seja enviado um produto não solicitado, o mesmo pode permanecer na 

farmácia ou ser devolvido ao armazenista, criando-se assim uma Nota de Devolução, onde 

para além da identificação da farmácia e do produto devolvido é descrito o motivo de 

devolução. Por vezes durante o transporte as embalagens são danificadas, sendo este 

também um motivo para uma reclamação e devolução de produto. Mensalmente, cada 

armazenista envia à farmácia um resumo das faturas do mês transato, de forma a que se 

verifiquem eventuais incongruências e se atualizem os arquivos da mesma.  

Quando se trata de encomendas efetuadas diretamente ao laboratório e não 

automaticamente, a encomenda é primeiramente criada a nível informático, registando-se os 

produtos pedidos e respetivas quantidades, devendo depois comparar-se a Nota de 

Encomenda com o constante na fatura que a acompanha.  

 

5.5. Preços dos Produtos 

O momento de receção de encomendas é também aproveitado para se definir ou 

avaliar os preços dos produtos vendidos na farmácia. É então importante distinguir algumas 

situações, nomeadamente as referentes à marcação dos preços de MSRM e MNSRM de 

uso Humano e também dos produtos de venda livre.  

No caso dos MSRM e MNSRM de uso Humano, diversos fatores são tidos em conta 

na elaboração do preço, nomeadamente o Preço de Venda ao Armazenista (PVA), a 

margem de comercialização do distribuidor grossista e do retalhista, a taxa sobre a 

comercialização de medicamentos bem como o valor do IVA. [6] Estes produtos 

mencionados têm, na maior parte dos casos, o preço já estipulado e impresso ou etiquetado 

na embalagem, devendo confirmar-se estes valores aquando da receção de encomendas. 
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No caso dos produtos de venda livre, como os de dermocosmética, a farmácia é 

responsável pela atribuição do preço. O cálculo do preço destes produtos é realizado por 

definição da margem de lucro mais conveniente para a farmácia, que varia consoante o tipo 

de produto, tendo também em conta o preço a que os adquire dos fornecedores e o IVA 

correspondente.  

 

5.6. Armazenamento dos produtos 

Numa fase inicial da formação de qualquer colaborador de uma farmácia, é essencial 

que contacte com todos os produtos nela disponíveis bem como com a sua localização 

preferencial e forma de organização. Esta fase tem como objetivo a integração dos 

colaboradores na equipa, mas pretende também salientar a importância de uma correta 

organização de todos os produtos, já que agiliza o ato de dispensa e minimiza a 

probabilidade de erro. 

Na FAV os produtos são organizados segundo diferentes categorias: retais, carteiras, 

ampolas, xaropes/suspensões, comprimidos/cápsulas, pomadas/cremes, injetáveis, gotas, 

produtos de uso otológico, oftálmicos, vaginal, manipulados, buco-dentários, águas do mar e 

soro fisiológico, sabonetes, sistemas transdérmicos, loções, cosmética e produtos de 

grandes volumes. A organização dos produtos é feita por ordem alfabética, sendo os 

medicamentos organizados da menor para a maior dosagem e da menor para maior 

dimensão da embalagem, sempre que se aplica.  

Para além do sistema de organização mencionado existe também um frigorífico, 

onde são armazenados produtos que, devido às suas propriedades físico-químicas, 

requerem condições de armazenamento especiais, nomeadamente a temperaturas entre os 

2 e os 8ºC, como é o caso das vacinas, insulinas, alguns colírios ou mesmo injetáveis. [2] 

Aos medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes é também destinado um local de 

arrumação específico. É de salientar que no momento de receção de uma encomenda, caso 

se verifique a presença de produtos de frio ou medicamentos psicotrópicos ou 

estupefacientes, estes devem ser arrumados logo que possível. Durante a arrumação dos 

produtos é também tida em conta a sua data de validade, garantindo-se assim que sejam 

vendidos em consecutivamente produtos com menor validade, segundo o conceito de “First 

Expired First Out-FEFO”. De forma a garantir-se uma correta conservação dos produtos, as 

condições de temperatura, humidade, ventilação e iluminação são adaptadas aos produtos 

lá armazenados e controladas periódica e rigorosamente. [2] 
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5.7. Controlo do Prazo de Validade 

Durante o processo de receção de encomendas, o prazo de validade de cada 

produto é conferido de forma a que no sistema exista sempre a indicação do prazo de 

validade mais curto para um dado produto. Na FAV a devolução dos produtos a expirar é 

feita com três meses de antecedência para todos os produtos, excetos os de uso veterinário, 

que são devolvidos seis meses antes de expirarem. Com recurso ao sistema informático é 

então emitida mensalmente uma lista com todos os produtos cujo prazo de validade expira 

daí a 3 ou 6 meses, conforme o aplicável. O colaborador responsável tratará então de 

identificar tais produtos, reunindo-os numa zona destinada ao efeito. Durante este processo 

é também confirmado o stock desses mesmos produtos e determinado o novo prazo de 

validade mais curto, para ser confrontado com o presente no sistema e alterado caso 

necessário. Após este processo, é então conferida a proveniência dos diferentes produtos 

em questão, identificadas as referidas faturas e elaboradas Notas de Devolução, documento 

emitido em triplicado, sendo que dois são enviados em conjunto com devolução e a cópia 

restante permanece nos arquivos. A farmácia é ressarcida do valor previamente despendido 

nos produtos devolvidos através de emissão de Notas de Crédito por parte dos 

fornecedores.  

O processo de verificação dos prazos de validade é de extrema importância, já que 

pretende garantir que nenhum produto é vendido fora do seu prazo de validade, produto fora 

do qual não está garantida a sua estabilidade e eficácia, salvaguardando-se a segurança do 

utente. [2,4]  

 

6. Classificação dos produtos existentes na farmácia 

Atualmente e cada vez mais o conceito “Farmácia” é entendido não só como uma 

plataforma para a promoção da saúde mas também do bem-estar, depositando-se nos seus 

profissionais uma confiança que acarreta uma enorme responsabilidade. Assim, 

diariamente, os profissionais de uma farmácia são confrontados com os mais diversos 

pedidos, que vão desde os medicamentos especificados numa receita, a algo que melhore a 

saúde do seu animal, que os faça sentir melhor com a sua aparência ou que, de forma geral, 

torne a sua vida um pouco mais fácil e agradável. Para ir de encontro a esta grande 

heterogeneidade de exigências, encontram-se disponíveis nas farmácias, ou através delas, 

uma infinidade de produtos. 
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Medicamentos 

 Segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, entende-se por medicamento 

“toda a substância ou associação de substâncias apresentada como possuindo 

propriedades curativas ou preventivas de doenças em seres humanos ou dos seus sintomas 

ou que possa ser utilizada ou administrada no ser humano com vista a estabelecer um 

diagnóstico médico ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a 

restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”. [7] 

 É então possível distinguir duas classes de medicamentos, de acordo com a sua 

forma de dispensa ao público, nomeadamente, os MSRM MNSRM 

 

6.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Os medicamentos incluídos neste grupo apenas podem ser dispensados na farmácia 

perante a apresentação de uma receita médica, prescrita por um profissional creditado. Um 

medicamento é classificado como MSRM caso preencha um dos seguintes critérios 

citados[7]: 

 “Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, 

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

sem vigilância médica”; 

 “Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam 

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daquele a que se destinam”;  

 “Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar”; 

 “Destinem-se a ser administrados por via parentérica”. 

A toma deste tipo de medicamentos acarreta precauções especiais, sendo 

merecedora de uma análise cuidadosa por parte do médico responsável pela prescrição. 

Assim, a obrigatoriedade de apresentação de uma receita médica para a sua obtenção tem 

como objetivo salvaguardar a segurança do utente. 

 

6.1.1. A receita médica 

A prescrição médica está sujeita a um conjunto de regras bem definidas, que tem 

sido alvo de um considerável número de modificações nos últimos anos. Uma das 

alterações de maior relevo foi a obrigatoriedade de prescrição por Denominação Comum 
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Internacional (DCI). A instituição desta norma teve em conta diversos fatores, como a 

crescente introdução de medicamentos genéricos no mercado, pretendendo também 

destacar a ação farmacológica dos medicamentos, deixando assim de se associar uma 

marca a uma doença. Apesar de ter gerado alguma controvérsia, pretende-se com esta 

medida trazer benefícios para os utentes, cada vez mais conscientes das diversas opções 

terapêuticas ao seu dispor, tendo assim o direito de optar por qualquer medicamento com a 

mesma DCI, forma farmacêutica, dosagem e tamanho de embalagem similares ao prescrito.  

Atualmente, a prescrição é feita por via eletrónica, pretendendo-se tornar o processo 

de prescrição e dispensa mais simples e menos suscetível a erros. No anexo I encontra-se 

representado o modelo de receita-eletrónica aprovada pelo Despacho n.º 11254/2013. [9] 

Ainda assim, estão salvaguardadas quatro situações perante as quais o médico poderá 

recorrer à prescrição manual, nomeadamente em caso de falência do sistema informático, 

inadaptação do prescritor, devidamente verificada pela Ordem dos Médicos, prescrição ao 

domicílio ou outras situações, salvaguardando que não se ultrapassam as 40 receitas por 

mês. [10]  

 

6.1.2. Tipos de receita médica 

É possível distinguir quatro tipos de receitas médicas [7]: 

 Receita médica não renovável: com validade de 30 dias após a data de emissão, 

destina-se à prescrição de medicamentos usados em terapias de curta ou média 

duração. É de ressalvar que se encontra definido por lei, pela Deliberação n.º 

173/CD/2011, os fármacos destinados a tratamento de curta e média duração, como 

por exemplo antitússicos e expectorantes ou os antiácidos; [8] 

 Receita médica renovável: contrariamente à anterior, são usadas na prescrição de 

medicação destinada a terapêuticas de longa duração, como é o caso de doenças 

crónicas ou tratamento prolongado. Como exemplo de fármacos para tratamentos 

prolongados encontram-se os anti-hipertensores, antidislipidémicos ou antianémicos. 

[8] São emitidas no máximo três vias da mesma receita, sendo que todas elas têm 

validade de seis meses. As receitas renováveis apenas podem ser emitidas por via 

eletrónica. 

 Receita médica especial: são incluídos neste tipo de receitas medicamentos que 

satisfaçam um dos critérios seguintes: “Contenham, em dose sujeita a receita 

médica, uma substância classificada como estupefaciente ou psicotrópico, nos 

termos da legislação aplicável;”, “Possam, em caso de utilização anormal, dar origem 

a riscos importantes de abuso medicamentoso, criar toxicodependência ou ser 
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utilizados para fins ilegais;” e “Contenham uma substância que, pela sua novidade ou 

propriedades, se considere, por precaução, dever ser incluída nas situações 

previstas na alínea anterior.” 

 Receita médica restrita: não surgindo no circuito de farmácia comunitária, este tipo 

de receita está reservada a medicamentos de uso hospitalar, destinados a patologias 

em que o diagnóstico se faz apenas em ambiente hospitalar ou locais com meios de 

diagnóstico apropriados, ainda que a sua administração se possa efetuar fora desses 

locais ou ainda a medicamentos para tratamento de pacientes em ambulatório, mas 

cuja administração requer um acompanhamento médico cuidado devido à 

possibilidade de originarem efeitos adversos graves. 

 

6.1.3. Validação da receita médica 

Uma avaliação cuidada e criteriosa de uma receita médica, por parte do farmacêutico 

ou de pessoal habilitado é de extrema importância no que diz respeito à execução de um 

serviço seguro e de qualidade.  

Seguindo o modelo de receita médica atualmente em vigor [9], qualquer receita 

prescrita recorrendo a programas eletrónicos, programas esses também estabelecidos por 

lei, tem de apresentar obrigatoriamente um conjunto de informações, de forma padronizada. 

É vital que o farmacêutico as reconheça e esteja familiarizado com os critérios que garantem 

que os mesmos estão de acordo com o legalmente exigido. Assim, numa receita médica 

devem estar comtempladas, obrigatoriamente, as seguintes informações: [10,11, 12] 

 

Número da receita: trata-se um número com 19 dígitos, atribuído pelo sistema central de 

prescrições ou pelo software de prescrição; 

Local de prescrição: a identificação deste parâmetro é feita por um código, atribuído pelas 

Administrações Regionais de Saúde (ARS) e pelos Serviços Partilhados do Ministério da 

Saúde (SPMS); 

Identificação do médico prescritor: contempla-se o nome, especialidade, caso se aplique, 

contacto telefónico e número da cédula profissional; 

Dados do utente: neste parâmetro inclui-se o nome do utente, imprescindível para a 

validação da receita e o número de utente, atribuído aquando da inscrição do mesmo na 

extensão de saúde ou durante o processo de aquisição do cartão de cidadão; 

Entidade financeira responsável: menção da entidade a quem compete a comparticipação 

ou pagamento dos medicamentos em questão; 
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Regime especial de comparticipação: aplicável a doentes abrangidos por condições 

especiais de comparticipação, em que a letra “R” se aplica aos utentes pensionistas e a letra 

“O” é aplicada a utentes abrangidos por um outro regime especial; 

Identificação do medicamento: um medicamento é identificado pela Denominação Comum 

Internacional (DCI), dosagem, forma farmacêutica, Dimensão da embalagem, pelo Código 

Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM), posologia, com  

referência à dose, intervalo de administração e duração do tratamento e também pelo 

número de embalagens. 

Relativamente a estes parâmetros existem diversas informações adicionais a ter em 

conta. Apesar da obrigatoriedade de prescrição por DCI, verifica-se ainda em muitos casos 

referência ao nome comercial do medicamento. Estas situações estão devidamente 

salvaguardadas e aplicam-se à prescrição de medicamentos sem similares, ou para os 

quais não haja ainda medicamentos genéricos similares comparticipados ou perante 

justificação do médico, surgindo assim as exceções que muitas vezes surgem a 

acompanhar a identificação de um dado medicamento. São três as exceções contempladas 

pela lei, identificadas por alíneas distintas: a) Medicamentos com margem ou índice 

terapêutico estreito; b) Reação adversa prévia a um medicamento como a mesma 

substância ativa mas diferente nome comercial; c)Caso o medicamento se destine a 

tratamentos com duração superior a 28 dias. É de ressalvar que a presença das exceções 

referidas irá condicionar o ato de dispensa. Perante a exceção a) ou b), o medicamento 

dispensado tem de corresponder exatamente ao medicamento prescrito. O mesmo não se 

verifica caso seja apresentada a exceção c), havendo liberdade para dispensar qualquer 

outro medicamento de preço igual ou inferior ao prescrito.  

Numa mesma receita podem ser prescritos no máximo quatro medicamentos 

distintos, nunca excedendo as duas embalagens para um mesmo medicamento, salvo o 

caso de se tratarem de medicamentos unitários, ou seja, em que uma embalagem contenha 

apenas uma unidade da forma farmacêutica em questão, na dosagem média usual para 

uma administração, já que podem ser prescritas até quatro unidades do mesmo 

medicamento.Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes bem como os destinados 

ao controlo de tiras e lancetas tem de ser prescritos, obrigatoriamente, de forma isolada, não 

podendo a receita indicar outros medicamentos. O Código Nacional para a Prescrição 

Eletrónica de Medicamentos é representado por códigos de barras e um sistema de dígitos. 

Agrupa os medicamentos segundo a DCI, forma farmacêutica, dosagem e número de 

unidades, podendo segundo critérios complementares referir também o tipo de embalagem, 

quantidade em volume ou massa e mesmo via de administração. [13]  
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Data da prescrição: trata-se de um outro dado obrigatório, referido segundo o esquema 

“aaaa-mm-dd”. É através deste parâmetro que se avalia a validade de uma receita. 

Assinatura do prescritor: é um parâmetro imprescindível para a validação de uma receita 

medica.  

Caso se trate de uma receita manual, deve garantir-se que a mesma contempla os 

parâmetros já mencionados bem como a exceção que justifica a prescrição manual. [10,11] 

 

6.1.4. Guia de tratamento 

 O Guia de Tratamento surge anexado a uma receita, com o intuito de ser destacado 

e funcionar como informação de suporte para o utente. [11] Este inclui o número da receita, o 

local de prescrição, nome e contacto do médico prescritor, nome do utente e informações 

relativas aos medicamentos prescritos, tal como mencionado anteriormente. Associado a 

este documento surgem também informações relativas aos encargos para o utente, 

referindo-se o custo máximo de cada medicamento, incluindo a comparticipação, 

salvaguardando que o utente não opte por um mais caro. Estas menções são de grande 

utilidade para os utentes, que muitas vezes reivindicam a dispensa de medicamentos cujo 

preço corresponde ao mencionado. 

 

6.1.5. Avaliação farmacêutica e dispensa 

O contacto interpessoal entre profissionais e os utentes é uma componente muito 

relevante da atividade farmacêutica. Ser claro, sucinto, ouvir pacientemente, 

atenciosamente e com empatia, transmitindo profissionalismo e segurança aos que o 

procuram são características de extremo valor num farmacêutico, que deve adaptar o seu 

discurso tendo em conta o nível sociocultural do utente.  

Em conversa com o utente deve então averiguar-se diversas questões, 

nomeadamente se se trata de medicação habitual ou se irá iniciar a sua toma, se tem 

conhecimento do objetivo da terapêutica, se pretende levar o medicamento de marca ou 

optar por um medicamento genérico, se a receita será para aviar por completo ou outro tipo 

de dúvidas que surjam a propósito e cujo esclarecimento seja pertinente.  

Quando um farmacêutico é confrontado com uma receita médica é de extrema 

importância que proceda a uma análise cuidada de todos as informações indispensáveis, já 

que a ausência de preenchimento de apenas uma delas ou a presença de alguma 

incorreção se poderá traduzir na devolução da receita pelo Centro de Conferência de 

Faturas (CCF), e consequentemente, em prejuízo para a farmácia. 
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Após a verificação da conformidade dos parâmetros acima descritos procede-se a 

avaliação dos medicamentos prescritos. Trata-se de um processo igualmente vital e 

delicado, já que uma análise atenta por parte do farmacêutico irá minimizar erros na 

dispensa, garantindo a segurança do utente, a eficácia do tratamento idealizado bem como 

um funcionamento ótimo da farmácia. Nesta análise inicial far-se-á uma correspondência 

entre a medicação prescrita e um tratamento específico, verificando a necessidade do 

medicamento, a adequação ao doente, tendo em conta alergias e possíveis interações ou 

contra-indicações, a adequação da posologia, quanto à dose e duração do tratamento bem 

como as condições do utente para a administração do mesmo, tendo em conta aspetos 

socioeconómicos. [2] Na eventualidade de surgir alguma dúvida relativamente ao prescrito, é 

dever do farmacêutico contactar o médico na busca de esclarecimentos. 

O sistema informático assume particular utilidade no âmbito da dispensa já que, 

através das suas diversas funcionalidades, auxilia o profissional na avaliação da prescrição 

com que é confrontado. Destaca-se aqui a vantagem dos códigos CNPEM, que, agrupando 

toda a medicação passível de ser dispensada, permitem ao farmacêutico tomar 

conhecimento e comunicar de antemão ao utente toda a medicação disponível. Para além 

de agilizar o processo de dispensa, os códigos CNPEM permitem identificar com exatidão e 

de forma inequívoca toda a medicação correspondente a uma determinada prescrição por 

DCI, uniformizando o processo de dispensa e salvaguardando o cumprimento da 

legislação.[13]
 Após avaliação da receita, dialogo com o utente e determinação das suas 

necessidades procede-se então à separação da medicação. É importante rever perante o 

utente toda a medicação, garantindo-se que se trata da medicação que já costuma fazer, 

caso se trate de medicação habitual e que corresponde ao que pretendia. Cabe ao 

farmacêutico certificar-se da integridade de toda a medicação, que se deve encontrar dentro 

do prazo de validade especificado e em pleno estado de conservação. [2,4] 

Transmitir ao utente de forma clara a posologia e a que se destina cada 

medicamento é sem dúvida das principais responsabilidades de um farmacêutico. Deve 

então comunicar-se oralmente a forma de tomar toda a medicação, justificando-se, em 

muitas situações, explicitá-la na embalagem ou recorrer-se a fontes de suporte 

complementares, como o guia de tratamento, assegurando-se sempre que toda a 

informação foi corretamente percecionada. [2] Face à presença de medicação que implique 

um manuseamento especial deve simular-se a utilização da mesma e pedir que o utente a 

reproduza. Um utente informado e ciente da necessidade da medicação em questão bem 

como da forma correta de a usar é um utente sensibilizado para o uso racional do 

medicamento, o que irá contribuir, em ultima análise, para o sucesso e segurança da 

terapêutica.  
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Várias outras situações devem ser tidas em conta aquando do processo da dispensa. 

Caso a medicação prescrita não esteja no momento disponível na farmácia, o farmacêutico 

entrará em contacto com os seus fornecedores na tentativa de a obter. É política da FAV, 

para comodidade do utente, questionar se deseja que o medicamento em falta seja entregue 

em casa ou que seja contactado quando já estiver disponível na farmácia. Caso o utente 

não pretenda levantar de imediato toda a medicação constante na receita, poderá recorrer-

se uma venda suspensa com comparticipação, permitindo que seja dispensada apenas a 

medicação que pretende e a restante aviada no momento que desejar.  

Após registo da dispensa no sistema informático é emitida uma fatura, que inclui os 

dados que o utente desejar, como são exemplo o nome, morada e Número de Identificação 

Fiscal. Apesar de na maior parte das situações os utentes efetuarem de imediato o 

pagamento, existe também a opção de este ser feito de acordo com a sua conveniência e 

consoante o previamente acordado com a direção técnica, sendo para isso criada uma 

conta corrente e a venda feita em modalidade de crédito. 

A FAV está munida de impressoras fiscais, sendo que durante o atendimento são 

impressos no verso de cada receita os seguintes dados [14] que constituem o talão de 

faturação: Identificação da farmácia; Código de registo dos medicamentos em carateres e 

código de barras; Data da dispensa; Preço total de cada medicamento; Encargo do utente 

por medicamento e respetivo total; Comparticipação do Estado, por medicamento e 

respetivo total; Valor total da receita. 

Existe também um espaço destinado às declarações do utente onde é possível 

identificar expressões distintas, consoante a situação em questão [15]: 

 “Declaro que me foram dispensadas as x embalagens de medicamentos constantes na 

receita e prestados os conselhos sobre a sua utilização”; 

 “Declaro que não exerci direito de opção”, caso todos os medicamentos dispensados 

tenham um PVP menor ou igual ao PVP5;  

 “Declaro que exerci o direito de opção para medicamento com preço superior ao 5.º 

mais barato”, caso um ou mais medicamentos dispensados tiver um PVP maior que o 

PVP5; 

 “Declaro que exerci direito de opção por medicamento mais barato que o prescrito 

para continuidade terapêutica de tratamento superior a 28 dias”, que surge perante a 

presença da exceção c).  

O termo “PVP5” refere-se ao preço ao preço do quinto medicamento mais barato 

dentro de um determinado grupo homogéneo, ou seja um “conjunto de medicamentos com a 

mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, forma farmacêutica, 
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dosagem e via de administração, no qual se inclua pelo menos um medicamento genérico 

existente no mercado”. [16] Caso um dado medicamento não possua grupo homogéneo, não 

lhe sendo aplicado o conceito de PVP5, não será impressa nenhuma expressão relativa ao 

direito de opção. 

De forma a confirmar os medicamentos que lhe foram dispensados, o verso da 

receita deve conter a assinatura do utente. Deve também contemplar o carimbo da farmácia 

e a assinatura do colaborador responsável pelo ato de dispensa. Todos estes dados serão 

usados para fins contabilísticos e pelo CCF entidade responsável pela validação das 

receitas. [10, 14] 

Caso se tratem de MSRM não comparticipados, em que as receitas não sejam 

consideradas no processo de faturação e conferência, as mesmas serão arquivadas em 

local apropriado, com o respetivo talão da venda anexado, criando-se assim um registo que 

irá justificar a dispensa de determinada medicação. Esta situação acontece frequentemente, 

com, por exemplo, medicamentos injetáveis, para a disfunção erétil, ou com grande parte 

das vacinas. 

 

6.1.6. Comparticipação de medicamentos 

A comparticipação dos medicamentos é uma outra questão fundamental para a 

atividade farmacêutica e de extremo valor e relevância para os utentes. É imperativa uma 

correta avaliação do sistema de comparticipação correspondente, da presença de isenções, 

regimes especiais de comparticipação ou dos diferentes despachos. A comparticipação dos 

medicamentos implica que os mesmos não sejam pagos na totalidade pelo utente, já que 

parte do encargo é assumido pela entidade que o comparticipa, estando o utente 

responsável pelo valor restante. 

Neste âmbito, a entidade de maior relevo responsável pela comparticipação de 

medicamentos é o SNS. Recentemente houve uma remodelação destes procedimentos, 

com migração para o SNS da comparticipação feita outrora por entidades como a ADSE, 

ADM, SAD-PSP E SAD-GNR. [17] A comparticipação pelo Estado é feita segundo escalões, 

estando atualmente definidos quatro escalões com diferentes percentagens de 

comparticipação [20]: Escalão A (90% do PVP dos medicamentos [19]); Escalão B (69% do 

PVP dos medicamentos); Escalão C (37% do PVP dos medicamentos);Escalão D (15% do 

PVP dos medicamentos). 

A distribuição dos diferentes grupos terapêuticos pelos escalões é feita tendo em 

conta as suas indicações terapêuticas e utilização, as entidades que o prescrevem e as 
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necessidades terapêuticas acrescidas para doentes que sofram de determinadas patologias 

[18,21]. 

É de ressalvar que as percentagens mencionadas são as em vigor para o regime 

geral, podendo o valor a pagar pelo Estado variar, estando assim previstos os regimes 

especiais de comparticipação, em função dos benificiários, das patologias ou grupos 

especiais de utentes. No caso dos utentes pensionistas verifica-se um acréscimo de 5% na 

comparticipação do Escalão A e de 15% dos restantes. A comparticipação poderá ainda ser 

de 95% em todos os escalões caso se trate de um medicamento com PVP igual ou inferior 

ao quinto mais barato, dentro de um dado grupo homogéneo. [19] 

Verificam-se ainda algumas alterações na comparticipação mediante a presença de 

determinadas patologias ou situações devidamente identificadas, sendo para tal 

imprescindível a indicação na receita médica, junto à identificação do medicamento, do 

despacho correspondente, definido legalmente. São exemplo de tais situações a 

paramiloidose, lúpus, hemofilia, artrite reumatoide, doença de Alzheimer, dor crónica ou 

oncológica, psoríase ou em caso de infertilidade. É de notar estão também definidos quais 

os medicamentos para dada patologia passíveis de sofrerem comparticipação especial pela 

menção de um despacho. Os valores de comparticipação são variáveis, podendo mesmo 

ascender aos 100%, existindo, por outro lado, fármacos que apenas serão comparticipados 

na presença de um despacho, como acontece com medicação destinada à terapia da 

doença de Alzheimer. [22] 

Alguns utentes estão ainda associados a instituições que lhes garantem uma 

complementaridade na comparticipação, comportando uma encargo adicional ao 

normalmente suportado pelo SNS. 

É de relevar algumas outras situações especiais ao nível das comparticipações. 

Relativamente aos medicamentos manipulados, estes são comparticipados a 30%, estando 

contemplados em despacho os MM passíveis de serem comparticipados. [23] Os produtos 

reservados ao autocontrolo de diabetes mellitus, são abarcados por um outro regime de 

comparticipação do estado, sendo as tiras-teste sujeitas a uma comparticipação de 85% e 

as agulhas, seringa e lancetas comparticipadas a 100%. [24]  

 

6.1.7. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

 Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, que atuam por modulação do 

sistema nervoso central, fazem parte de uma classe de compostos controlados, pois, apesar 

de serem dotados de reconhecido efeito terapêutico, podem também desencadear situações 

de abuso e dependência, através de um uso incorreto. Assim, são sujeitos a um controlo 
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apertado, estando definidas legalmente [25,26] todas as condições referentes ao seu fabrico, 

ao licenciamento das entidades responsáveis pelo seu manuseamento, à sua importação e 

exportação, prescrição, e mesmo aquisição, venda e consumo, com o objetivo de diminuir o 

tráfico e todos os malefícios de que do seu uso podem advir. Encontram-se especificadas 

todas as substâncias cuja presença justifica a inclusão de um medicamento nesta classe de 

medicamentos.  

É importante que o farmacêutico cumpra procedimentos especiais aquando da 

dispensa de um medicamento psicotrópico ou estupefaciente, devendo requerer a 

apresentação de um documento identificativo do adquirente, contendo uma fotografia do 

mesmo. A nível informático, a venda de um medicamento deste tipo difere de uma venda 

tradicional pois será necessário introduzir uma série de informações relativas ao prescritor, 

doente e também adquirente. Após concluída a venda será impresso em duplicado o 

“Documento de Psicotrópicos”, que será, juntamente com a cópia da receita, arquivado no 

local destinado a este tipo de receituário. [10,11] Um arquivo relativo aos medicamentos 

psicotrópicos e estupefacientes tem de ser mantido na farmácia durante um mínimo de três 

anos. Para efeitos de controlo do receituário, a farmácia envia ao Infarmed, até ao dia oito 

do mês após a dispensa, cópias das respetivas receitas, e até ao dia oito do segundo mês 

após este momento, uma lista de todas as receitas onde são prescritos este tipo de 

medicamentos. [10] 

 

6.1.8. Conferência do Receituário e Faturação 

A conferência do receituário é um ato fundamental que sucede o momento de 

dispensa e pressupõem uma dupla verificação e validação de uma receita médica por parte 

dos colaboradores habilitados para tal. Para além de se averiguar a presença de todos os 

dados obrigatórios, suportando-se com as informações do talão de faturação constante no 

seu verso, é confirmada a correspondência entre a medicação prescrita e a medicação 

dispensada. Caso se verifique alguma incongruência, nomeadamente a nível do 

medicamento dispensado, dosagem, dimensão da embalagem, forma farmacêutica, erros na 

comparticipação ou mesmo ausência de dados obrigatórios, o utente será contactado de 

forma a se proceder à correção do erro sucedido e, caso necessário poderá também 

contactar-se o médico prescritor para devido preenchimento da receita. Para além de 

assegurar uma correta contabilidade da farmácia, a conferência do receituário salvaguarda a 

segurança e direitos dos utentes.   

As receitas são organizadas por organismo de comparticipação e em seguida por 

lote, sendo que a cada um deles corresponde um total de trinta receitas, exceto o caso do 
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último lote faturado, que pode conter um número inferior. A conferência e organização do 

receituário deverá ser feita até ao último dia de cada mês, momento em que se efetuarão os 

procedimentos administrativos necessários.  

 Quando um lote atinge as trinta receitas é emitido o “Verbete de Identificação do 

Lote”, documento que engloba as seguintes informações: Nome e código da farmácia; Mês 

e ano a que respeita; Dados informativos, discriminados por lotes e transcritos dos 

respetivos verbetes de identificação: Tipo e número sequencial do lote; Importância total dos 

lotes correspondente ao PVP; Importância total dos lotes paga pelos utentes; Importância 

total dos lotes a pagar pelo Estado; Discriminação da seguinte informação, por receita: 

Número sequencial da receita no verbete de lote; Importância total da receita 

correspondente ao PVP; Importância total da receita paga pelo utente; Importância total da 

receita a pagar pelo Estado. 

Após emissão deste documento verifica-se se os montantes constantes no verbete 

de identificação do lote correspondem aos do verso das receitas, sendo o verbete 

identificado com o carimbo da farmácia e as receitas correspondentes por ele envolvidas.  

Os lotes são então fechados de forma a que no mês seguinte se inicie todo o 

processo de faturação de receitas. Procede-se também à emissão da Relação Resumo dos 

Lotes, com informação semelhante à constante no verbete mas relativa ao conjunto dos 

lotes, bem como da Fatura Mensal. É de salientar que a farmácia conserva nos seus 

arquivos cópias relativas a todos estes documentos para fins contabilísticos.  

De forma à farmácia ser ressarcida dos valores de comparticipação dos 

medicamentes, as receitas serão enviadas a entidades diferentes acompanhadas dos três 

documentos mencionados. Caso se tratem de receitas comparticipadas pelo SNS, as 

receitas serão enviadas ao CCF da área correspondente até ao dia dez do mês seguinte. 

Caso existam notas de crédito ou débito estas também deverão ser enviadas juntamente 

com os documentos mencionados. As receitas serão então corrigidas pelo CCF, onde se irá 

avaliar a validade da receita, se os medicamentos dispensados correspondem aos 

prescritos bem como dos documentos contabilísticos entregues pela farmácia. Na 

eventualidade de serem detetadas incorrecções nos parâmetros acima referidos as receitas 

serão devolvidas à farmácia, que tratará de as corrigir dentro de no máximo sessenta dias a 

partir da data de devolução. Caso a comparticipação esteja a cargo de organismos que não 

o SNS, as receitas serão enviadas à ANF, que as distribuirá pelas entidades respetivas.  

Findado o processo de validação do receituário realizar-se-á no dia dez do mês 

seguinte ao do envio da fatura mensal, o pagamento do valor correspondente à 

comparticipação do Estado através das Administrações Regionais de Saúde ou por outras 
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entidades. Atualmente a ANF adianta às farmácias o pagamento dos montantes 

correspondentes às comparticipações. [14, 11] 

 

6.1.9. Vendas suspensas 

 Nesta situação, o utente requer a dispensa de medicação sujeita a receita médica 

sem a apresentação da mesma, sendo que o pagamento é efetuado na sua totalidade, não 

sendo efetuada qualquer comparticipação ou desconto. Esta norma tem como finalidade 

encorajar o utente a consultar o médico e a trazer posteriormente a respetiva receita à 

farmácia, para que se faça a regularização do processo e se devolva o valor da 

comparticipação.  

Alguma medicação não e passível de ser dispensada em venda suspensa, como é o 

caso dos injetáveis, sendo que alguns medicamentos apenas são dispensados em venda 

suspensa em casos excecionais e perante criação ou associação a uma ficha de utente na 

farmácia, como é o caso das benzodiazepinas ou antibióticos.  

É imperativo que o farmacêutico analise cuidadosamente qualquer tipo de situação 

em que se requeira uma venda suspensa, devendo avaliar se se trata de medicação 

habitual, se é feita por indicação médica, tendo sempre em conta os benefícios e riscos para 

o doente, já que muitas vezes se trata de medicação crónica e cuja toma é essencial para o 

utente, podendo a interrupção da mesma traduzir-se em riscos para a saúde. 

 

6.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Constituem um grupo de medicamentos onde não se verifica a obrigatoriedade de 

apresentação de uma receita médica para a sua aquisição. É neste contexto que surge o 

conceito de automedicação, que pressupõem o recurso a MNSRM para o tratamento e/ou 

alívio de transtornos menores e situações passageiras sem gravidade. Encontram-se 

devidamente legisladas as situações passíveis de automedicação. [27] Apesar de associada 

a benefícios, quer para os utentes quer para o SNS, é de extrema importância que seja 

efetuada segundo o aconselhamento de um profissional de saúde, destacando-se aqui o 

papel do farmacêutico, que para além de ser o profissional de excelência na indicação de 

MNSRM, poderá monitorizar a evolução da terapêutica e eventual surgimento de efeitos 

adversos. [28] Deverá avaliar-se cuidadosamente a situação em questão, determinando as 

necessidades do utente, a duração e intensidade dos sintomas, a toma concomitante de 

outra medicação e possíveis alergias e intolerâncias. Mediante a vastidão de opções 

atualmente disponíveis, cabe ao farmacêutico determinar qual o mais adequado à situação 
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apresentada, promovendo o seu uso correto, salientando que se trata de um tratamento de 

curta duração e dando a conhecer medidas não-farmacológicas que poderão contribuir para 

uma atenuação da mesma. [2] É também dever do farmacêutico encaminhar o utente para 

uma consulta médica na eventualidade de os sintomas apresentados persistirem ou 

agravarem-se.  

 

6.3. Medicamentos Manipulados 

 A preparação e a dispensa de MM são também do âmbito da atividade farmacêutica, 

profissionais responsáveis pela preparação quer de fórmulas magistrais, ou seja, 

preparadas segundo receita médica, quer de preparados oficinais, preparados de acordo 

com o descrito numa farmacopeia ou formulário. [29] Apesar de um incontestável 

desenvolvimento da indústria farmacêutica justifica-se ainda em muitos casos uma 

personalização da terapêutica, como a preparação de determinadas fórmulas em pequena 

escala, para preencher nichos de mercado, ou mesmo como forma de proporcionar 

vantagens económicas aos utentes. 

A preparação de MM rege-se por um sistema de boas práticas [30], de forma a que se 

garanta que os MM sejam preparados de forma segura e apresentem eficácia e segurança 

para os utentes. 

 Quando um utente solicita um MM, o pedido é comunicado a um profissional da 

Farmácia Sá da Bandeira, de onde provem todos os MM dispensados na FAV. Durante o 

meu estágio tive a oportunidade de preparar diversos manipulados no laboratório da FSB, 

inumerados no anexo II. Trata-se de uma divisão corretamente iluminada e ventilada, com 

meios de regulação das condições de temperatura e humidade e superfícies de trabalho 

lisas, permitindo uma limpeza adequada. O material de trabalho bem como todas as 

matérias-primas encontra-se devidamente arrumado ao longo dos diversos armários do 

laboratório, sendo de facilmente identificável a acessível. Trata-se de material facilmente 

lavável, desinfetável e, caso necessário, esterilizável, tal como legalmente preconizado. Está 

disponível no laboratório da FSB todo o equipamento mínimo de existência obrigatória em 

todas as operações envolvidas na preparação de um MM. [31] Para além deste material, a 

FSB tem ao seu dispor diversos outros equipamentos que facilitam a preparação de MM. A 

sua preparação tem por base a informação descrita na prescrição médica e em 

determinadas publicações, nomeadamente formulários galénicos, farmacopeias ou outras 

fontes bibliográficas, podendo também solicitar-se o auxílio do Laboratório de Estudos 

Farmacêuticos para o esclarecimento de qualquer dúvida relacionada com a preparação de 

MM. [2] As matérias-primas usadas devem vir acompanhadas de um boletim de análise, de 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

33 

 

forma a garantir-se que estão de acordo com as monografias constantes na farmacopeia 

onde se encontram inscritas e, consequentemente, a sua qualidade e segurança. [30] 

A manipulação é efetuada por um técnico devidamente habilitado com a supervisão 

de um farmacêutico, devendo registar-se em documentos designados como “Fichas de 

Preparação” todos os passos envolvidos na preparação. Posteriormente ao processo de 

manipulação vem o ato de controlo de qualidade, onde se avaliam as características 

organoléticas e se realizam uma série de ensaios não destrutivos, de acordo com o 

estabelecido para a forma farmacêutica respetiva, permitindo assim afirmar a conformidade 

do produto preparado. 

Terminada a preparação de um MM, é política da FSB proceder-se ao seu registo no 

“Copiador de Receituário” disponível no laboratório, onde se encontram registadas, por 

ordem cronológica, todos os MM lá preparados. As preparações são devidamente 

identificadas com o número de lote, garantindo assim a sua rastreabilidade, permitindo 

reconstituir o histórico relativo à sua preparação. O acondicionamento bem como a 

atribuição do prazo de utilização é feito tendo em conta o tipo de produto final e de acordo 

com normas previamente estabelecidas. Tal como legalmente definido, todos os MM são 

acompanhados do respetivo rótulo, com identificação da farmácia e Direção-Técnica e onde 

consta a fórmula do MM, o número de lote, o prazo de utilização, as condições de 

conservação, via de administração e, quando indicado, menções especiais, como “Agitar 

antes de usar”, “Uso externo” ou “Manter fora do alcance das crianças”. 

 No cálculo do preço dos MM são tidos em conta diversos componentes, 

nomeadamente base o valor das matérias-primas e do material de embalagem bem como 

dos honorários da preparação. [32] 

 

6.4. Medicamentos Homeopáticos 

Trata-se de uma abordagem terapêutica que surgiu na Alemanha no século XVIII. 

Rege-se principalmente pelo princípio que “semelhante cura semelhante”, em que o 

tratamento se efetua com recurso a preparações altamente diluídas de determinadas 

substâncias que, na sua forma não diluída, causariam efeitos semelhantes aos sintomas 

apresentados [33]. 

Um medicamento homeopático é definido como “medicamento obtido a partir de 

substâncias denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um 

processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na sua falta, em farmacopeia 

utilizada de modo oficial num Estado membro, e que pode conter vários princípios”. [7] Assim, 
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na preparação deste tipo de medicamentos são usadas quantidades muito reduzidas de 

substâncias ativas, obtidas através de diluições e dinamizações sucessivas. [34]  

Face a uma crescente procura deste tipo de medicamentos, a FAV tem à disposição 

dos seus utentes um número considerável de medicamentos homeopáticos, tendo também 

protocolos estabelecidos com farmácias especializadas na comercialização destes produtos. 

 

6.5. Produtos dietéticos e para alimentação especial 

Quando se aborda o tema “saúde” é impensável descurar a importância de uma 

alimentação saudável com um aporte adequado de diversos nutrientes. Nem todas as 

pessoas são capazes de satisfazer essas mesmas necessidades, podendo em 

determinadas situações beneficiar da ingestão de produtos adaptados. 

Este tipo de produtos estão legalmente definidos como os que “devido à sua 

composição ou a processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos géneros 

alimentícios de consumo corrente, são adequados ao objetivo nutricional pretendido e são 

comercializados com a indicação de que correspondem a esse objetivo.” [35,36] Considera-se 

como grupos que necessitam de um regime alimentar especial, pessoas com 

comprometimento do seu metabolismo normal, que padecem de determinadas patologias e 

lactentes e crianças de um a três anos de idade, em bom estado de saúde. Como exemplo 

de tais produtos distinguem-se os preparados para lactentes, leites de transição e demais 

alimentos para bebés, alimentos para diabéticos, doentes celíacos, com baixo teor de sódio 

ou calorias, destinados a outros fins medicinais ou mesmo desportistas. [35] Na FAV 

contactei principalmente com produtos da gama, Nutriben®, Aptamil®, Fortimel®, 

Fresubin®, procedendo ao aconselhamento dos mesmos com indicações acerca da sua 

utilização. 

 

6.6. Produtos Fitoterapêuticos 

Os medicamentos à base de plantas são definidos pelo Estatuto do Medicamento 

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 planta”. [7] Erroneamente, muitos utentes consideram que o facto de um 

medicamento ser considerado de origem natural o torna completamente inócuo, cabendo ao 

farmacêutico transmitir a ideia que as substâncias ativas extraídas de plantas são dotadas 

de propriedades farmacológicas, tendo também, consequentemente, contraindicações e 
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efeitos adversos associados. Na FAV tive a oportunidade de contactar com diversos 

produtos de fitoterapia, nomeadamente da gama Arkocapsulas®, Bekunis®, Bioactivo® 

entre outras.  

 

6.7. Produtos Cosméticos e Dermofarmacêuticos 

O aconselhamento de PCHC assume grande relevo na FAV. Diariamente, todos os seus 

colaboradores são confrontados com os mais diversos pedidos de aconselhamento dentro 

desta área, sendo para tal indispensável um profundo conhecimento das diferentes marcas 

e produtos, salientando-se a utilidade das ações de formação proporcionadas pelas marcas 

bem como de um certo autodidatismo. 

Neste âmbito, um produto cosmético é definido como “qualquer substância ou 

preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo 

humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos 

genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou 

principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom 

estado ou de corrigir os odores corporais”. [37] São englobados sobre esta definição uma 

ampla gama de produtos: 

 Podologia: onde é possível encontrar produtos destinados a tratamento de bolhas, 

gretas, calosidades, pés secos, transpiração excessiva, entre outros, dentro de 

marcas como a Scholl®, Neutrogena® ou Akileine®; 

 Produtos de uso capilar: destinados a lavagem, cuidado, tratamentos capilares, 

styling, dentro das diferentes gamas oferecidas por marcas como a René Furterer®, 

Ducray®, Klorane®, Phyto®, Dercos® e Pharmastyle®;  

 Produtos destinados ao público masculino: nesta área inserem-se produtos para 

higiene diária, cuidados básicos, antienvelhecimento, ou outros produtos 

especialmente dirigidos a este público-alvo. Destacam-se marcas como a Vichy 

Homme®, Lierac Homem® e Eucerin®; 

 Produtos de higiene oral: incluindo, principalmente, pastas dentífricas, colutórios, 

escovas e escovilhões, produtos para afeções bucais, aparelhos ortodônticos e 

próteses, de marcas como a Elgydium®, Bexident®, Gum®, Kin®, Eludril®. Corega® 

e Protefix®; 

 Produtos de dermocosmética: englobando marcas como a Bioderma®, Heliocare®. 

Lutsine®, A-Derma®, Avéne®, Elancyl®, D’aveia®, La Roche Posay®, Lierac®, 

Eucerin®, Vichy, Filorga®, Roc®, Uriage®, Caudalie®, Isdin® entre diversas outras.  
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De forma a assegurar a sua segurança bem como o cumprimento da legislação 

requerida, o Infarmed é responsável pela supervisão dos PCHC. 

 

6.8. Produtos e medicamentos de uso veterinário 

Contrariamente ao verificado há uns anos atrás, o bem-estar dos animais é agora 

uma preocupação manifesta dos seus donos, cada vez mais sensibilizados para as suas 

necessidades e conscientes que a saúde de um animal está, em muitos casos, diretamente 

relacionada com a saúde dos que com eles convivem. Atualmente é possível encontrar na 

farmácia uma grande diversidade de produtos formulados especialmente para animais, 

nomeadamente desparasitantes externos e internos, produtos de higiene, suplementos 

alimentares, vacinas, produtos destinados a contraceção bem como medicamentos de uso 

veterinário destinado ao tratamento de patologias específicas, podendo distinguir-se entre 

sujeitos a receita médica e não sujeitos a receita médica. Os medicamentos de uso 

veterinário são regidos pelo Decreto-Lei n.º 148/2008, onde estão estabelecidos os 

procedimentos relativos aos pedidos de introdução no mercado, fabrico, importação e 

exportação, requisitos de rotulagem e folheto informativo bem como ao ato de dispensa. [38] 

Devido à localização e ambiente socioeconómico em que se insere a FAV, durante o meu 

estágio contactei com aconselhamento de produtos destinados exclusivamente a animais 

domésticos de companhia. 

 

6.9. Dispositivos médicos 

Segundo a legislação atual, um dispositivo médico é definido 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” [39].Os dispositivos médicos são então utilizados 

para fins de diagnóstico, prevenção, monitorização, tratamento ou atenuação de uma 

doença, diagnóstico, monitorização e tratamento, atenuação ou compensação de uma 

deficiência ou lesão, investigação, substituição ou modificação da anatomia ou processo 

fisiológico ou para controlo da conceção. [40] É possível diferenciar quatro classes de 

dispositivos médicos, tendo em conta o potencial risco associado à sua utilização, 

nomeadamente as classes I (baixo risco), IIa e IIb e III (alto risco). A distinção é feita de 
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acordo com a duração do contacto com o corpo humano, se se trata de um dispositivo 

invasivo ou não invasivo, a região anatómica que irá afetar bem como de potenciais riscos 

resultantes da sua conceção e produção. [39] 

Como exemplo de dispositivos médicos encontram-se por exemplo as seringas, 

instrumentos cirúrgicos, termómetros, compressas, pensos, ligaduras, fraldas e pensos para 

incontinência urinária, meias de compressão, preservativos ou dispositivos intra-uterinos. A 

FAV tem à disposição dos seus utentes uma grande variedade de dispositivos médicos bem 

como de diversos catálogos dos seus fornecedores que permitem uma pronta avaliação das 

necessidades do utente, possibilitando assim encomendar os produtos que permitam a 

satisfação das mesmas. 

 

7. Outros cuidados de saúde prestados na farmácia 

 Os serviços farmacêuticos são também uma das muitas razões pelas quais os 

utentes procuram as farmácias. Isto prende-se ao facto de estes estarem associados a uma 

fácil acessibilidade e, na maior parte dos casos, baixo custo, permitindo ao utente uma 

monitorização de diversos parâmetros. Assim, na FAV é possível efetuar-se a determinação 

de parâmetros bioquímicos e da pressão arterial, testes de gravidez, administração de 

vacinas da gripe, serviços de enfermagem e de primeiros-socorros bem como a 

determinação gratuita do peso e altura. Durante o meu estágio efetuei testes do colesterol, 

triglicerídeos, glicémia e determinação da pressão arterial. Tive a oportunidade de assistir à 

realização de testes de gravidez, em que tendo como amostra a primeira urina da manhã, se 

procede à deteção da hormona Gonadotrofina Coriónica Humana. É de salientar que todas 

as determinações acima mencionadas, exceto o caso do peso e altura, são realizadas na 

sala de atendimento personalizado, salvaguardando assim a privacidade do utente. Os 

valores resultantes de cada medição são registados num cartão de design próprio, 

permitindo assim uma análise retrospetiva, por comparação com os valores previamente 

obtidos.  

 

7.1. Determinação da Pressão Arterial  

 A hipertensão arterial é atualmente um grave problema de Saúde Pública, já que 

está relacionada com enfartes, acidentes vasculares cerebrais, e, consequentemente, 

elevada mortalidade e morbilidade. A pressão arterial é sem dúvida dos parâmetros que 

desperta maior atenção nos utentes, sendo por isso a sua determinação muitas vezes 

requisitada, quer por doentes hipertensos que pretendem avaliar a eficácia da sua 
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medicação por utentes que ocasionalmente se sentem indispostos ou pelos que, por 

precaução, simplesmente a desejam monitorizar. É feita com recurso a um tensiómetro 

Tensoval Duo Control®, que permite, em poucos segundos, efetuar uma determinação 

automática quer da pressão arterial sistólica e diastólica como também da frequência 

cardíaca da tensão arterial. Para que a medição seja rigorosa, deve garantir-se que o utente 

esteve em repouso por um período considerável, sendo indicado que se coloque numa 

posição confortável e descontraia. O braço deverá repousar numa superfície plana, como a 

palma da mão virada para cima. É também aconselhado que se indique ao utente que evite 

falar ou movimentar-se, já que poderá originar alterações nos resultados.  

 Sendo o farmacêutico um profissional com o dever de promoção de saúde, cabe-lhe 

o papel de alertar os utentes de como o seu estilo de vida se reflete neste parâmetro, 

devendo aconselha-los a praticar uma alimentação saudável, com particular atenção às 

quantidades de sódio ingeridas, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e de tabaco, 

chamando também a atenção para a importância da prática de exercício físico regular bem 

como, caso se aplique, da toma diária da medicação para a hipertensão. Perante resultados 

acima do recomendado, deve aconselhar-se o utente a repetir frequentemente a medição e, 

sempre que se justifique, a consultar um médico. 

 

7.2. Determinação dos valores de colesterol total e triglicerídeos  

 A formação de placa aterosclerótica, como resultado da acumulação de lípidos nas 

paredes dos vasos, está diretamente relacionada com um aumento do risco de doenças 

cardíacas e acidentes vasculares cerebrais. Assim, é de extrema importância uma avaliação 

frequente dos valores de colesterol total e triglicerídeos no sangue, sendo também um 

serviço prestado na FAV. Para tal, recomenda-se que o utente esteja em jejum, ou, caso 

não seja possível, que a medição seja feita após um jejum de duas horas. Isto apenas se 

aplica para a determinação dos níveis de colesterol total, já que na dos triglicerídeos o jejum 

é um fator essencial. Ambas as medições são com recurso ao sistema Accutrend®Plus e 

com recurso a tiras reativas para determinação da concentração na amostra, é obtida por 

meio de uma picada com lancetas indicadas para o efeito. De acordo com o preconizado 

pela OMS, os valores de colesterol total devem, idealmente, ser inferiores a 190 mg/dl e os 

de triglicerídeos a 150 mg/dl. É importante dar a conhecer ao utente diversas medidas não 

farmacológicas que pode adotar na tentativa de controlar os seus valores de triglicerídeos e 

colesterol total, como a atividade física e com especial cuidado na prática de dietas ricas em 

gorduras, sendo fornecido ao utente um folheto elaborado pela FAV contendo exemplos de 

alimentos aconselhados e desaconselhados. 
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7.3. Determinação da glicémia 

 Trata-se de outro parâmetro de grande importância, já que valores anormais se 

poderão relacionar com Diabetes mellitus, uma doença crónica com inúmeras complicações, 

ou, numa situação oposta, com os problemas associados à hipoglicémia. A determinação é 

obrigatoriamente efetuada em jejum e, similarmente às medições anteriormente descritas, 

após efetuada a picada com uma lanceta e a amostra colocada na respetiva tira teste, os 

valores serão traduzidos pelo medidor OneTouch UltraEasy®.  

 

7.4. Administração de vacinas 

 Segundo o legislado pela Portaria n.º 1429/2007, de entre os serviços farmacêuticos 

passíveis de serem prestados nas farmácias encontra-se a administração de vacinas não 

incluídas no PNV. [5] De principal relevo neste âmbito encontra-se a vacinação contra a 

gripe, atualmente em prática na FAV desde o mês de Outubro. A sua administração é da 

responsabilidade de farmacêuticos devidamente creditados para tal ou da equipa de 

enfermagem, sendo um serviço muito solicitado pelos seus utentes.  

 

8. Outros serviços 

8.1. Serviço de enfermagem 

Todos os dias uteis, entre as 18h e as 21h, encontra-se disponível o serviço de 

enfermagem, possibilitando a administração de injeções intramusculares, intravenosas, 

subcutâneas e vacinas, realização dos testes bioquímicos já mencionados bem como a 

remoção de pontos colocação de pensos, entre diversos outros serviços. 

 

8.2. Entregas ao domicílio 

 Para comodidade do utente, a FAV tem ao seu dispor um serviço de entregas ao 

domicílio, proporcionado por uma equipa de estafetas. Os pedidos podem ser efetuados por 

telefone, fax ou correio eletrónico, podendo englobar qualquer produto disponível na 

farmácia. Os MSRM justificam especial atenção, devendo garantir-se que o utente 

apresente uma receita médica válida perante a entrega dos produtos, cumprindo-se assim o 

indicado pela Portaria n.º 1427/2007, que regula também todas as condições relacionadas 

com as condições de entrega. [41] 
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8.3. Programa Valormed 

De forma a contribuir para uma correta eliminação dos medicamentos fora do prazo, 

a FAV, no âmbito do programa Valormed, está equipada com contentores para recolha de 

medicamentos e respetivas embalagens e folhetos informativos. Quando estes se 

encontram completamente cheios, são devidamente selados e o seu peso é avaliado, 

procedendo-se ao registo de diferentes dados na ficha, sendo que uma cópia deste 

documento permanece na farmácia e outra será disponibilizada ao armazenista responsável 

pelo seu levantamento.  

 

8.4. Recolha de radiografias 

Anualmente, e por iniciativa da AMI, tem lugar uma campanha de recolha de 

radiografias. Esta iniciativa tem como objetivo a reciclagem das mesmas e consequente 

obtenção de prata, cuja venda origina fundos destinados a diversas ações Humanitárias. 

Desde o dia dez de Setembro a oito de Outubro, foram recolhidas na FAV várias 

radiografias neste âmbito, devidamente acondicionadas em embalagens fornecidas pela 

AMI [42]. 

 

9. Formação contínua 

As ações de formações, proporcionadas por diferentes marcas e instituições, 

apresentam-se como um recurso extremamente útil na formação contínua de qualquer 

profissional, face a uma constante expansão do mercado e a uma contínua apresentação de 

novidades. Durante o meu estágio tive a oportunidade de participar em diversas palestras e 

formações, que contribuíram para um aprofundar de conhecimentos, incidindo em marcas 

como a Lierac®, René Furterer® e Caudalie®, proporcionadas pela Farmácia Sá da 

Bandeira, nos suplementos alimentares da gama Bioactivo® e produtos do laboratório Alfa 

Wassermann®, mas também Bioderma®, Uriage®, Mustela®, Akileine® e Oficinal®.  
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10. Conclusão 

Durante os seis meses de estágio na FAV, sobre supervisão e olhar atento dos seus 

profissionais experientes, fui confrontada com as diversas facetas da profissão farmacêutica, 

com todas as dificuldades e extremo sentido de responsabilidade bem como com o 

complexo código deontológico que esta profissão acarreta. Destaca-se o contacto com o 

público, dos mais diferentes níveis socioeconómicos e culturais, com diferentes 

preocupações e necessidades e que buscavam aconselhamento em áreas muito distintas. O 

atendimento e aconselhamento farmacêutico foi sem dúvida um dos maiores desafios 

vividos durante o estágio. Através deste estágio, apercebi-me da grande importância do 

trabalho de equipa e da partilha de conhecimento entre os diferentes colaboradores da 

farmácia, condições indispensáveis para a prestação de serviços de saúde de qualidade e, 

em última instância, para a satisfação do utente. A profissão farmacêutica é alvo de uma 

contínua evolução, sendo exigido aos seus profissionais uma constante atualização e 

aprofundamento dos seus conhecimentos. 

Experienciei um período de profundo crescimento profissional e pessoal pois o 

estágio revelou-se uma oportunidade de pôr em prática o conhecimento previamente 

adquirido da faculdade mas também de o complementar, nomeadamente na área da 

dermocosmética, produtos de uso veterinário, dos dispositivos médicos e dos procedimentos 

administrativos, de gestão e contabilidade que rodeiam a profissão farmacêutica.  

Esta etapa revelou-se essencial para a minha formação, dotando-me de experiência 

e ferramentas extremamente úteis para encarar o meu futuro profissional. 
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Anexo I- Modelo de receita médica eletrónica 
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Anexo II- Lista de Medicamentos Manipulados preparados 

 

 Solução de Minoxidil a 5%; 

 Hidrocortisona a 10mg, cápsulas; 

 Resveratrol a 100mg, cápsulas;  

 Pomada hidrófila; 

 Leite de magnésia. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


