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1. Introdução 

 

Este relatório de estágio foi elaborado no âmbito do estágio incluído no Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas da FFUP, de acordo com o plano de estudos do 

curso. 

O estágio é o primeiro contacto do estudante com o mundo do trabalho e como tal é 

uma etapa crucial que permite a aplicação dos conhecimentos e competências 

adquiridos ao longo do curso, bem como a aquisição de mais conhecimentos 

decorrentes da experiência profissional, tornando o estudante habilitado ao exercício 

da sua profissão.  

Ao longo deste relatório vou descrever as tarefas que desempenhei e os 

conhecimentos que adquiri no decorrer deste estágio. 

 

2. Organização do espaço físico e funcional da farmácia 

 

A farmácia Moreno nasceu em 1977, em Aguçadoura, uma freguesia da Póvoa de 

Varzim, como propriedade do Dr. Ilídio Joaquim Nunes de Oliveira. A direção técnica 

pertence desde a criação da farmácia à Dr.ª Maria Inês Moutinho Moreno Félix da 

Costa.   

 

2.1. Localização e enquadramento legal  

  

Inicialmente, a farmácia encontrava-se localizada noutra zona de Aguçadoura sendo 

que há alguns anos atrás a farmácia foi deslocada para as instalações atuais, que 

foram renovadas recentemente e ampliadas. 

Esta farmácia localiza-se relativamente perto do Centro de Saúde da Unidade de 

Saúde Familiar das Ondas (450 metros) mas cumpre os requisitos legais 

estabelecidos pelo artigo 2º do capítulo I da portaria nº. 352/2012, de 30 de outubro, 

que estabelece a distância mínima de 100 metros entre a farmácia e uma extensão de 

saúde. A farmácia é maioritariamente frequentada pelos utentes desta unidade, que 

pertencem principalmente ao setor primário. [1] 

A farmácia pode ser identificada do exterior através da cruz verde existente no edifício 

onde se encontra, segundo o estipulado pelo artigo 27.º do capítulo VI do Decreto-Lei 
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nº 307/2007, de 31 de agosto. Possui também uma rampa no exterior, permitindo 

assim a acessibilidade ao local por parte de utentes com menor capacidade de 

mobilidade, de acordo com o estipulado pelo artigo 10.º do capítulo I do Decreto-Lei nº 

307/2007, de 31 de agosto. Na montra da farmácia são disponibilizadas algumas 

informações importantes como o nome da farmácia, do proprietário e da diretora 

técnica, em conformidade com o artigo 28.º do capítulo VI do DL nº. 307/2007, de 31 

de agosto. Na montra da farmácia também se encontra afixado o horário da mesma, 

descrito na tabela abaixo. [2] 

 

Tabela 1 – Horário de funcionamento da Farmácia Moreno. 

 

 

 

 

 

 

Esta farmácia não realiza serviço permanente e, no final do dia, afixa sempre o nome 

da farmácia de serviço, tal como estabelecido pelo artigo referido acima. 

A montra é considerada um espaço essencial, do ponto de vista comercial, permitindo 

assim publicitar os produtos ali expostos, sendo frequentemente renovada, permitindo 

assim dar a conhecer aos utentes diferentes produtos de venda livre, de acordo com a 

sazonalidade dos produtos. 

 

2.2.  Recursos humanos 

 

A equipa técnica da farmácia é constituída por três farmacêuticos e uma técnica: Dra. 

Maria Inês Moreno (diretora técnica), Dra. Gilda (farmacêutica substituta), Dr. Alberto 

Coelho e Alexandra Correia. 

Cada membro da equipa tem determinadas funções atribuídas, de forma a que todas 

as tarefas necessárias sejam desempenhadas. A conferência e processamento do 

receituário são desempenhados alternadamente pelos membros da equipa técnica. 

   

2.3.  Áreas da farmácia  

 

Segunda a sexta 
9h - 13h 

14h30m - 20h 

Sábados 
9h - 13h 

14h30m - 19h30m 

Feriados 10h às 13h 
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Relativamente ao espaço interior, a farmácia encontra-se dividida em diferentes zonas, 

como é o caso da área de armazenamento dos medicamentos, a área de receção de 

encomendas, o laboratório, a área de atendimento ao público, o gabinete do utente, o 

escritório e também por instalações sanitárias, destinadas aos profissionais da 

farmácia bem como aos utentes. A existência destas áreas cumpre os requisitos 

estabelecidos pela deliberação nº 2473/2007, de 28 de novembro. [3] 

A área de armazenamento dos medicamentos é composta por um armário de gavetas 

deslizantes (figura 1), onde se encontram as diferentes especialidades farmacêuticas, 

organizadas de acordo com a forma farmacêutica e por ordem alfabética. Nestas 

gavetas são armazenadas as formas sólidas orais (comprimidos, drageias, cápsulas), 

supositórios e óvulos, produtos de higiene íntima, material de penso, antissépticos, 

injetáveis, ampôlas orais, produtos do protocolo diabetes, gotas de uso nasal, auricular 

e oral, saquetas/granulados e produtos de uso tópico como as pomadas, cremes e 

géis. 

Os medicamentos psicotrópicos encontram-se guardados numa gaveta destinada 

apenas a este tipo de medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

Existem também outros armários (figura 2) onde se encontram armazenadas outras 

formas farmacêuticas, bem como outros produtos: xaropes e suspensões, pós, 

produtos de veterinária, infusões/chás, compressas, fraldas, papas e leites, champôs, 

produtos de higiene oral, suplementos nutricionais e também produtos de cosmética 

que existem em pequena quantidade. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Armário de armazenamento de medicamentos. 

Figura 2 – Armários de armazenamento de medicamentos e outros produtos. 
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A zona de receção de encomendas (figura 3) é constituída por um computador cujas 

funções principais são: realizar e rececionar encomendas, esclarecimento de dúvidas 

relativas a produtos farmacêuticos e pesquisa de stocks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No laboratório encontra-se um frigorífico (figura 4), mantido a -6ºC, onde são 

armazenados produtos que necessitam de ser conservados no frio como vacinas, 

colírios, insulinas e outros tipos de injetáveis. O laboratório tem excelentes condições 

e contém o material essencial à manipulação de medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O escritório (figura 5), local onde se efetua a gestão (planeamento e controlo) da 

farmácia e se encontram arquivados os documentos relativos a este efeito, como é o 

caso das faturas das encomendas e os diários de fim de dia. Neste local encontram-se 

os manuais essenciais ao exercício da profissão farmacêutica, tais como o Prontuário 

Terapêutico, Farmacopeias, Legislação Farmacêutica, Índice Nacional Terapêutico, 

entre outros. 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Frigorífico. 

Figura 3 – Área de receção de encomendas. 
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O gabinete do utente (figura 6) é uma área destinada ao atendimento personalizado 

sendo que neste espaço se realizam medições de glicemia, colesterol, triglicerídeos, 

tensão arterial, pesagem, administração de injetáveis e limpeza de feridas. Este 

espaço permite também ao utente expor as suas preocupações e dúvidas ao 

profissional de saúde, de uma forma mais privada.  

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, a área de atendimento (figura 7) é composta por um balcão que contém três 

postos de venda. Neste balcão encontram-se expostos alguns produtos de venda ao 

público, normalmente os produtos mais recentes e sazonais, e atrás do balcão 

encontram-se também expositores com produtos. Na zona de acesso aos utentes, os 

expositores são constantemente renovados e a disposição dos produtos modificada 

por diferentes razões, tais como a sazonalidade dos produtos, por questões estéticas 

e também devido ao aparecimento de novos produtos, que são colocados em 

destaque. Esta zona encontra-se dividida em diferentes secções como a 

dermofarmácia e cosmética, a higiene oral e a secção de puericultura. Nesta área 

encontra-se também uma balança, que permite medir, para além do peso, o índice de 

massa corporal, a altura e também a pressão arterial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Gabinete do utente. 

Figura 5 – Escritório. 

Figura 7 – Área de atendimento. 
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O software informático instalado na farmácia Moreno é o Sifarma 2000, que permite a 

realização de encomendas, o atendimento ao público, o controlo de stocks, bem como 

a realização de processos administrativos como a gestão de lotes e impressão de 

verbetes. Este software constitui um meio auxiliar muito importante ao exercício da 

profissão farmacêutica devido ao facto de permitir o acesso à informação científica do 

medicamento, como por exemplo a posologia, indicação terapêutica, interações e 

contraindicações. 

 

3. Biblioteca e fontes de informação 

 

As fontes de informação obrigatórias presentes na farmácia encontram-se no escritório 

da mesma e são constituídas pelo Prontuário Terapêutico, as Farmacopeias, o Índice 

Nacional Terapêutico, a Legislação Farmacêutica e o Simposium Farmacêutico. Estas 

fontes podem ser consultadas em suporte de papel ou em formato eletrónico. 

A Famácia Moreno contém também outras publicações como: Viver com Hemofilia, 

Direito Farmacêutico, O Medicamento Genérico e A Farmácia e o Medicamento.  

 Para além das fontes referidas, existem também circulares da ANF, que transmitem 

informação sobre alterações de decretos de lei ou introdução de novos e também 

sobre determinados medicamentos. 

Como fontes de informação on-line, temos vários sites disponíveis, como o infomed e 

o site da ANF. 

 

 

4. Gestão de “stock” 

 

A gestão de stock engloba a aquisição, receção, armazenamento e dispensa de 

produtos,  satisfazendo as necessidades dos utentes da farmácia. 

A gestão de stocks é fundamental para o bom funcionamento da farmácia e deve 

assegurar que não ocorra rutura dos mesmos. Para evitar este problema, deve 

estabelecer-se um stock mínimo e máximo de cada produto. Esta gestão depende de 

diversos fatores como o prazo de validade, da sazonalidade e rotatividade do produto, 

bem como dos clientes que frequentam a farmácia. 

 A gestão de stocks é facilitada pelo software informático Sifarma 2000, que coloca 

automaticamente os produtos vendidos nesse dia na nota de encomenda e permite 

também consultar os dados acerca da saída do produto, permitindo assim avaliar a 
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quantidade do produto necessária, de acordo com o stock mínimo e máximo 

estabelecido. 

A seleção dos fornecedores e um bom relacionamento com estes é essencial para 

garantir uma boa gestão de stocks, uma vez que a qualidade dos produtos fornecidos 

bem como o seu desempenho afetam a qualidade dos medicamentos fornecidos aos 

utentes. Esta seleção é realizada de acordo com alguns critérios de aquisição tais 

como:  

 pontualidade na entrega; 

  periodicidade das encomendas; 

  tipo de produtos fornecidos; 

  vantagens de pagamento; 

  descontos e bonificações; 

  gestão das devoluções; 

  estado dos produtos fornecidos; 

  resposta às reclamações. 

A Farmácia Moreno tem como principal fornecedor a OCP-Portugal, ao qual realiza 

notas de encomenda duas vezes por dia, uma ao final da manhã e outra ao final da 

tarde, assegurando assim a reposição de stocks e as necessidades dos clientes. No 

caso de produtos se encontrarem esgotados neste fornecedor ou não existirem, 

recorre-se à MedicaNorte e, em último caso, à Cooprofar. 

Existem também certos produtos que são encomendados diretamente aos laboratórios 

no caso de se encontrarem esgotados nos fornecedores.  

 

 

 

5. Encomendas e Aprovisionamento 

 

5.1.  Realização de encomendas 

 

A informatização facilita o aprovisionamento de medicamentos, sendo que uma 

proposta de encomenda é gerada pelo Sifarma 2000 com base no stock mínimo e 

máximo definido para cada produto na ficha do mesmo, de acordo com a rotatividade 

do produto. Na encomenda diária é proposta uma lista de produtos que atingem o 

stock mínimo sendo que as quantidades podem ser alteradas e adicionados outros 

produtos à nota de encomenda (anexo A). Após a aprovação da encomenda, esta é 

enviada via modem ao respetivo fornecedor. Caso seja necessário um produto 
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especial ou confirmar um produto urgente, é realizado um pedido telefónico aos 

fornecedores.  

A encomenda chega à base de dados dos armazenistas, sendo depois transportada à 

farmácia pelos mesmos.  

Relativamente aos produtos que são pedidos diretamente aos laboratórios, a nota de 

encomenda é efetuada manualmente ou a nível informático.  

A realização de uma encomenda é efetuada de forma ponderada, de acordo com a 

rotatividade dos produtos, do custo dos mesmos, das condições de pagamento, 

bonificações, entre outros. 

 

5.2. Receção de encomendas 

 

As encomendas chegam à farmácia acompanhadas de uma fatura (anexo B) e/ou guia 

de remessa (anexo C),sempre com o documento original e um duplicado do mesmo. 

Neste último caso, dá-se entrada dos produtos, sendo que se aguarda que a fatura 

seja enviada posteriormente.  

Nestes documentos devem estar presentes determinados dados como: 

 Número da fatura/guia; 

 Identificação do fornecedor; 

 Hora e local de carga; 

 Hora e local de descarga; 

 Quantidade pedida de cada produto; 

 Quantidade enviada de cada produto; 

 Dados acerca do produto como o seu código CNP, nome comercial, forma 

farmacêutica, dosagem; 

 IVA de cada produto; 

 Preço de fatura do produto; 

 PVP (exceto nos produtos de venda livre). 

Os estupefacientes e psicotrópicos, para além de estarem incluídos na fatura, são 

acompanhados por uma fatura especial, que é assinada e carimbada pelo diretor 

técnico ou por um farmacêutico responsável, sendo que o documento original é 

arquivado na farmácia e o duplicado é enviado para o fornecedor do produto. 

O primeiro passo na receção de encomendas é a separação dos produtos da 

encomenda diária dos produtos pedidos por telefone. 

No caso de ser entregue uma encomenda que foi realizada via modem, é efetuada a 

receção da encomenda que se encontra no computador, de acordo com o respetivo 
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fornecedor. No caso de ser uma encomenda via telefone, não existe um registo da 

mesma no software e, portanto, é necessário introduzi-la manualmente, no menu de 

gestão de encomendas. 

Em ambos os casos, é realizada a leitura dos produtos no terminal ótico e são 

conferidos certos parâmetros: 

 as quantidades entregues em relação às pedidas; 

 o nome comercial ou DCI, a dose, forma farmacêutica de cada produto; 

  o PVP e o PVF de cada produto; 

  os prazos de validade e o estado de conservação da embalagem. 

Os prazos de validade são atualizados no computador sempre que o stock de um 

produto esteja a zero. 

Se o preço de um MSRM se alterar e ainda tivermos produtos em stock em que o PVP 

inscrito na embalagem continua válido, é colocado uma nota nos produtos com o PVP 

antigo para serem dispensados em primeiro lugar. 

Na receção dos produtos procede-se à marcação do preço dos produtos de venda 

livre e à etiquetagem destes produtos, sendo que este preço é calculado de acordo 

com as margens de comercialização estabelecidas, de acordo com a taxa de IVA de 

cada produto e de acordo com o tipo de produto.  

No final deste processo, os produtos esgotados são transferidos para outro fornecedor 

e finaliza-se a receção, sendo obtida uma folha de entrega da encomenda (Anexo D), 

que é impressa. Nessa lista encontram-se os produtos não entregues, os entregues 

em quantidades inferiores ou superiores às pedidas, os produtos debitados e não 

enviados, os produtos esgotados e os retirados do mercado. 

No ato de receção das encomendas são detetadas algumas falhas sendo que é 

necessário proceder à sua regularização: 

 Se o produto foi debitado numa quantidade superior à entregue, contacta-se o 

fornecedor e aguarda-se o envio do produto em questão ou de uma nota de 

crédito correspondente ao valor do produto; 

 Se o produto não é enviado e na guia de remessa/fatura encontra-se referido 

como em “falta”, “esgotado”, “retirado” ou “não comercializado”, o produto em 

questão é transferido para outro fornecedor; 

 No caso de a embalagem do produto se encontrar danificada ou o produto tiver 

um prazo de validade muito curto, é elaborado um documento de devolução ao 

fornecedor (Anexo E) que enviará o mesmo produto novamente ou uma nota 

de crédito (Anexo F) correspondente;  
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 Se o produto enviado é diferente do pedido e se se pretender ficar com este 

então solicitam-se acertos de faturação. No caso de não se pretender ficar com 

o produto é elaborada uma nota de devolução do produto e este segue na 

próxima recolha de banheiras pelo fornecedor. 

Após ser feita a regularização da devolução ao fornecedor, é emitido um documento 

comprovativo da regularização (ANEXO G), que é agrafado à nota de devolução. Caso 

a devolução não seja aceite pelo fornecedor, no menu “regularização de devoluções” 

seleciona-se a opção “não aceite” e o produto entra novamente em stock. Se não for 

possível a venda do produto, efetua-se a quebra do mesmo, removendo assim o 

produto do stock. Este processo evita que a farmácia pague o IVA do produto. 

A lista de entrega da encomenda é agrafada à respetiva fatura e assinada pela pessoa 

que deu entrada dos produtos presentes na encomenda. Estes documentos são 

depois arquivados no escritório da farmácia na capa relativa a cada fornecedor. 

 

5.3. Armazenamento dos produtos 

 

Após ser realizada a receção da encomenda, os produtos são armazenados nos 

respetivos locais, de acordo com a especialidade farmacêutica, dosagem e por ordem 

alfabética, sendo que os medicamentos que necessitam de ser conservados no frio 

são imediatamente arrumados após a sua receção. Neste processo, confere-se 

especial atenção ao prazo de validade, sendo que os produtos com prazo de validade 

mais curto são colocados de forma a serem dispensados em primeiro lugar, de acordo 

com o princípio do “first expired,  first out”. 

O armazenamento dos produtos deve garantir a boa conservação e acessibilidade aos 

mesmos, cumprindo alguns critérios de armazenamento como a luminosidade, 

temperatura e humidade. O tipo de produto também é um dos critérios que influencia o 

seu armazenamento, , por exemplo, a maioria dos produtos de venda livre encontra-se 

à vista do utente, ao contrário dos restantes medicamentos que são armazenados fora 

do alcance dos utentes. 

 

 

 

 

5.4. Prazos de validade  

 

O controlo dos prazos de validade é um aspeto de extrema importância. Na Farmácia 

Moreno este controlo é realizado no início de cada mês, através de uma listagem dos 

produtos cujo prazo termine a três meses, obtida através do Sifarma.  
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Todos os produtos cujo prazo termine a três meses são devolvidos ao fornecedor, com 

exceção das papas e leites que devem ser recolhidos um mês antes e dos produtos 

veterinários que devem ser recolhidos seis meses antes da data limite. 

No decorrer deste processo é efetuada a correção dos prazos de validade, no caso de 

alguns produtos na lista apresentarem validade diferente da apresentada na lista 

obtida do Sifarma e ainda se encontrarem dentro do prazo de permanência na 

farmácia. Por vezes, também é realizada a correção de stocks, no caso de as 

quantidades referidas na lista serem diferentes das presentes  

Os produtos que cumpram os critérios referidos são recolhidos e é elaborada uma 

nota de devolução aos fornecedores, em que são indicados alguns dados como o 

produto devolvido, a quantidade e o motivo da devolução. Os stocks dos produtos são 

atualizados automaticamente. 

 

5.5.  Devolução dos medicamentos 

 

A devolução de medicamentos ao fornecedor é necessária nos casos já referidos 

acima e também no caso de serem emitidas circulares de recolha de medicamentos 

pela ANF. Procede-se à elaboração de uma nota de devolução (anexo E) onde consta 

a identificação da farmácia, os produtos a devolver e respetiva quantidade, o preço de 

fatura e o motivo da devolução. 

A regularização da devolução pode ser efetuada por troca pelo mesmo produto ou 

outro ou através da elaboração de uma nota de crédito, que é a situação mais 

frequente. 

A nota de devolução é imprimida em quatriplicado, uma vez que duas vias seguem 

com o produto, a terceira é arquivada na farmácia e a quarta é enviada para a 

contabilidade, devidamente carimbadas e assinadas.  

 

5.6. Conservação dos medicamentos  

   

A farmácia Moreno possui dois dispositivos de controlo de humidade e temperatura 

denominados termo-higrómetros, sendo que um deles se encontra no frigorífico, 

controlando apenas a temperatura. Os valores destes parâmetros são registados e 

transmitidos ao computador através de um aparelho próprio adaptado aos termo-

higrómetros, usando o software Testo®. Após a transmissão de dados para o 

computador, são impressos os registos desses valores. 
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6. Classificação dos produtos existentes na farmácia, 

definições e quadro legal aplicável 

 

Os medicamentos são classificados pelo artigo 113º do Decreto-Lei nº176/2006 de 30 

de agosto, de acordo com a sua dispensa ao público, em MSRM e MNSRM. [4] 

 

6.1.  MSRM 

 

Estes medicamentos são de venda exclusiva nas farmácias e mediante a 

apresentação de uma receita médica.  

De acordo com o artigo 113º do DL nº176/2006 de 30 de agosto, são sujeitos a receita 

médica os medicamentos que preencham um dos seguintes requisitos: [4] 

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

mesmo quando usados para o fim a que se destinam, sem vigilância médica; 

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

utilizados com frequência e em quantidades consideráveis para fins diferentes 

do destinado; 

 Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas necessite de mais estudos; 

 Se destinem a ser administrados por via parentérica. 

 

6.2. MNSRM 

Os MNSRM são medicamentos que não preenchem as condições previstas para 

serem sujeitos a receita médica e geralmente não são comparticipados, salvo certas 

exceções. Estes medicamentos, no caso dos não comparticipados, encontram-se à 

venda em farmácias mas também noutros locais autorizados como nas parafarmácias, 

sendo que o seu PVP é sujeito ao regime de preços livres, sendo afixado por cada 

local, de acordo com o IVA e tipo de produto.  

 

 

7. Dispensa de medicamentos  
 

A dispensa de medicamentos consiste no ato de fornecer o medicamento a um utente, 

de acordo com uma prescrição médica individualizada, assim como na 
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disponibilização de informação acerca do medicamento pelo profissional de saúde, de 

forma a proteger o doente de resultados negativos provocados pelos uso do 

medicamento. 

 

7.1 Prescrição médica e validação  

 

De acordo com o artigo 3.º do DL nº176/2006, de 30 de agosto, uma receita médica é 

um documento médico através do qual são prescritos, por um médico ou, nos casos 

previstos em legislação especial, por um médico dentista ou por um odontologista, um 

ou mais medicamentos determinados. [4] 

Segundo a portaria nº198/2011, de 18 de maio, artigo 4.º, a receita médica deve ser 

preenchida informaticamente, sendo que em casos excecionais pode ser preenchida 

de forma manual. De acordo com o artigo 5.º da mesma portaria, cada receita médica 

pode conter no máximo quatro medicamentos distintos, com o limite máximo de duas 

embalagens por medicamento. [5,6] 

A validação de uma receita médica eletrónica só pode ser efetuada se, de acordo com 

o artigo nº.7 da portaria referida, estiverem presentes os seguintes elementos referidos 

na tabela 2. [5,6] 

Tabela 2 – Informação a constar numa receita médica. 

Informação a constar numa receita médica 

 Número da receita  Entidade financeira responsável 

 Local da prescrição e data 

 Regime especial de 

comparticipação de medicamentos, 

representado pelas siglas “R” ou 

“O” se aplicável. 

 A identificação do médico prescritor, 

com o nome e especialidade médica, 

número da cédula profissional e 

contacto telefónico 

 Designação do medicamento, por 

DCI, da marca e do nome do titular 

de AIM 

 O nome e número de utente e, 

sempre que aplicável, de beneficiário 

de subsistema 

 Código do medicamento, 

representado em dígitos 

 

 Identificação do despacho que 

estabelece o regime especial de 

 Dosagem, forma farmacêutica, 

número de embalagens, dimensão 
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A receita médica deve também conter códigos de barras relativos ao número da 

receita, ao local da prescrição, ao número da cédula profissional, ao número do utente 

e, sempre que aplicável, de beneficiário de subsistema e o código do medicamento. 

[5,6] 

Na receita devem ser identificados os utentes que não sejam cidadãos nacionais ou 

que, sendo estrangeiros, não tenham número de utente. [5,6]      

A receita eletrónica é válida pelo prazo de 30 dias, a contar do prazo de emissão, com 

exceção das receitas eletrónicas renováveis que podem conter até 3 vias. O prazo de 

validade de cada via da receita passa a ser de seis meses, contados a partir da data 

de prescrição. As receitas renováveis destinam-se a tratamentos de longa duração. [5,6] 

A receita manual, para além de conter os dados obrigatórios numa receita eletrónica 

deve conter também: [5,6] 

 vinheta do prescritor em local próprio; 

 vinheta do local de prescrição ou carimbo, no caso de ser um consultório 

privado; 

 o canto superior direito deve estar assinalada a exceção para a prescrição 

manual que pode ser falência informática, inadaptação do prescritor, prescrição 

no domicílio ou até 40 receitas por mês. 

 

 

7.2. Interpretação e avaliação farmacêutica da receita  

 

É necessário realizar uma interpretação e avaliação farmacêutica da receita que se 

inicia com a verificação da validade da mesma, através da presença dos parâmetros 

descritos anteriormente. [6] 

É realizada uma análise dos medicamentos presentes na receita e é cedido um 

medicamento que corresponde às caraterísticas indicadas na mesma. O utente pode 

optar por outro medicamento com as mesmas características do apresentado, por 

exemplo no caso de já se encontrar habituado a um determinado medicamento e 

preferir levar um igual. [6] 

comparticipação, se aplicável das embalagens e posologia 

 Assinatura manuscrita do prescritor 
 Assinatura manuscrita do utente 

referente ao direito de opção 
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Existem três exceções que podem ser mencionadas na receita com as respetivas 

letras das alíneas, de acordo com o artigo 6.º da portaria nº 137-A/2012, de 11 de 

maio, consideradas como justificações técnicas do prescritor para que seja dispensado 

o medicamento indicado na receita, sem substituição por um genérico ou por um 

medicamento de marca, caso se trate de um genérico. Estas exceções bem como a 

respetiva interpretação encontram-se na tabela 3. [6,7] 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 – Exceções nas receitas e respetiva interpretação. 

 

 

Até agosto de 2013, a utilização de qualquer uma destas alíneas na receita implicava 

que essa mesma receita não podia conter a prescrição de outros medicamentos para 

ser necessário cumprir as exceções mencionadas. A 9 de julho foi lançada a portaria 

224-A/2013 que regula que já não é necessária a prescrição isolada de um 

medicamento para ser obrigatório o cumprimento das exceções. [8] 

 

7.3. Dispensa de medicamentos  

 

Exceções Interpretação 

a) Prescrição de medicamentos com 

margem ou índice terapêutico 

estreito 

Só pode ser dispensado o medicamento 

prescrito 

b) Reação adversa prévia 
Só pode ser dispensado o medicamento 

prescrito 

c) Prescrição de medicamento 

destinado a assegurar a 

continuidade de um tratamento 

com duração superior a 28 dias 

Pode ser dispensado um medicamento 

de preço igual ou inferior 
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Existem alguns aspetos que devem ser avaliados no ato da dispensa como: [6] 

 para quem se destinam os medicamentos; 

  confirmar se o utente apresenta a patologia a ser tratada; 

  verificar a possibilidade de existirem interações de medicamentos na receita 

ou com outros medicamentos tomados pelo utente; 

 contraindicações para a toma do medicamento; 

 possíveis efeitos secundários. 

É essencial que o utente saiba a posologia e o modo de administração do 

medicamento por isso deve-se assegurar que são sempre fornecidas estas 

informações ao utente, oralmente ou, quando necessário, de forma escrita. Deve ser 

promovida a adesão do utente à terapêutica, reforçando a ideia do cumprimento das 

tomas e também devem ser prestadas informações ao utente da forma mais correta de 

conservar o medicamento, especialmente no caso de medicamentos que necessitem 

de ser conservados no frigorífico. [6]  

Após serem prestados todos estes conselhos ao utente para que este utilize o 

medicamento de uma forma segura, eficaz e racional, no verso da receita são 

impressas as informações referentes à dispensa dos medicamentos: 

 identificação da farmácia; 

  identificação do diretor-técnico; 

  organismo de comparticipação; 

  nº de lote e nº da receita no respetivo lote; 

  percentagem de comparticipação; 

  valor a pagar pelo utente; 

 frase que deve ser assinada pelo utente ou responsável, de acordo com o 

contexto. 

A receita deve ser assinada no verso pelo utente ou pela pessoa responsável pelo 

levantamento dos medicamentos, quando este não se encontra presente, sendo que a 

assinatura confirma assim que o utente ou a pessoa responsável recebeu os 

medicamentos constantes da receita e os devidos conselhos sobre a utilização dos 

medicamentos cedidos. [6] 

Caso ocorram erros de impressão ou de aviamento, esta informação é impressa 

novamente em papel autocolante e colocada sobre a anterior, sendo que é obrigatória 

a justificação deste processo e a rubrica do responsável pelo mesmo. 
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7.4. Medicamentos genéricos e sistema de preços de 

referência  

 

Segundo o Decreto-Lei nº176/2006 de 30 de agosto, um medicamento genérico 

contém a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a 

mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência 

haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados. [4] 

O sistema de preços de referência foi estabelecido pelo Decreto-Lei nº270/2002, de 2 

de dezembro, e engloba os medicamentos comparticipados prescritos por um médico 

e para os quais existem medicamentos genéricos autorizados no mercado. Este 

sistema estabelece um valor máximo a ser comparticipado, de acordo com o regime 

de comparticipação aplicável que é calculado sobre o preço de referência ou igual ao 

PVP do medicamento, dependendo do que é inferior, para cada conjunto de 

medicamentos que apresentem a mesma composição qualitativa e quantitativa em 

substâncias ativa, forma farmacêutica, dosagem e via de administração, no qual esteja 

incluído pelo menos um medicamento genérico existente no mercado. [9,10] 

 

7.5. Comparticipação de medicamentos  

 

 Existem várias organismos de comparticipação de medicamentos, sendo que todos os 

cidadãos nacionais têm o direito a assistência médica, suportado por um determinado 

organismo, de forma a que usufruam de uma compartição no preço dos 

medicamentos. 

A comparticipação no preço dos medicamentos é realizada de acordo com vários 

escalões, que variam com o organismo em questão, com o tipo de medicamento, entre 

outros: [11] 

 escalão A: 90% do PVP do medicamento; 

 escalão B: 69% do PVP do medicamento; 

 escalão C: 37% do PVP do medicamento; 

 escalão D: 15% do PVP do medicamento. 

Os regimes de comparticipação de medicamentos mais comuns na Farmácia Moreno 

encontram-se descritos na tabela 4. 

 

Tabela 4 – Regimes de comparticipação mais comuns na Farmácia Moreno. 

Organismo Descrição 

01 SNS 



Relatório de estágio – Farmácia Moreno 

 

18 
 

48 SNS-Pensionistas 

41 SNS-Doenças profissionais 

42 SNS-Paramiloidose 

45 SNS-Diplomas 

46 SNS-Trabalhador Migrante 

47 SNS-Manipulados 

49 SNS-Pensionista–Diplomas 

67 SNS- Lúpus 

DS Protocolo diabetes 

AA Savida-SNS 

AC Savida-Pensionista 

09 PT - SNS 

O1 SAMS-Quadros-SNS 

Qx SNS/cartão coração regime geral 

Qy SNS/cartão coração pensionistas 

12 SBN 

J1 SBN+SNS 

J7 SBN+SNS-Pensionista 

F1 Médis+SNS 

W1 SIB 

SF ADM 

 

Os produtos do protocolo de diabetes têm de ser prescritos numa receita à parte, uma 

vez que têm um regime especial de comparticipação, diferente dos restantes 

medicamentos. [6] 

 

 

8. Dispensa de psicotrópicos e/ou estupefacientes  

 

Os medicamentos psicotrópicos presentes nas tabelas I, II, III e IV do Decreto-Lei 

nº15/93, de 22 de janeiro e as substâncias referidas no número 1 do artigo 86º do 

Decreto-Lei n.º61/94 de 12 de outubro, são sujeitos a receita médica especial. No 

momento da dispensa dos medicamentos constantes da receita é preenchido um 

documento de psicotrópicos com informações relativas ao médico prescritor, ao utente 

e ao adquirente do medicamento, de acordo com o legislado pelo artigo 14º da portaria 
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n.º 137-A/2012 de 11 de maio. É obrigatória a apresentação do bilhete de 

identidade/cartão de cidadão pelo adquirente do medicamento. [7,12,13] 

Este documento de psicotrópicos permanece na farmácia, juntamente com uma 

fotocópia da receita durante 3 anos, ordenados de acordo com a data de aviamento e 

o original da receita é enviado para o Infarmed, tal como as restantes receitas, de 

acordo com o artigo referido acima. [6,7] 

 

 

 

9. Medicamentos e produtos manipulados  

 

Medicamento manipulado é qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal que seja 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico. [14,15] 

A prescrição e preparação de manipulados são reguladas pelo Decreto-Lei n.º 

95/2004, de 22 de abril, que comanda que só podem ser utilizadas matérias-primas na 

preparação de um manipulado que estejam inscritas na Farmacopeia Portuguesa, nas 

farmacopeias de outros Estados Partes na Convenção Relativa à Elaboração de Uma 

Farmacopeia Europeia, na Farmacopeia Europeia ou na documentação científica 

compendial. A preparação destes produtos exige um local que reúna as condições de 

higiene e segurança necessárias, possuindo também materiais e equipamentos 

adequados. [14,15] 

Para a preparação de um manipulado é obrigatória a existência de um equipamento 

mínimo na farmácia que é composto pelos materiais presentes na tabela 5. [14,15] 

 

Tabela 5 – Equipamento mínimo na farmácia para a preparação de manipulados. 

 Alcoómetro  Funis de vidro 

 Almofarizes de vidro e porcelana  Matrazes de várias capacidades 

 Balança de precisão sensível ao 

miligrama 
 Papel de filtro 

 Banho de água termostatizado  Papel indicador pH universal 

 Cápsulas de porcelana 
 Pedra para a preparação de 

pomadas 

 Copos de várias capacidades 
 Pipetas graduadas de várias 

capacidades 
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O preço de venda ao público dos medicamentos manipulados é estabelecido pela 

portaria n.º 769/2004, de 1 de julho e tem como base o valor dos honorários da 

preparação, o valor das matérias-primas e o valor dos materiais de embalagem, de 

acordo com a seguinte fórmula: [14,16] 

 

 

 

 

 

  

10. Automedicação e indicação farmacêutica  

 

A automedicação é reconhecida como a prática em que o indivíduo seleciona e utiliza 

determinados medicamentos para o alívio de sintomas considerados ligeiros e 

doenças menores, sem a intervenção do farmacêutico, sendo considerada assim 

como um autocuidado enquanto que a indicação farmacêutica ocorre quando o 

indivíduo pede conselhos ao farmacêutico. [17,18,19,20] 

O ato de automedicação tem vantagens mas também pode trazer desvantagens e 

riscos, tal como apresentado na tabela abaixo. [17,18,19] 

 

Tabela 6 – Vantagens e desvantagens da automedicação. 

 Espátulas metálicas e não 

metálicas 

 Provetas graduadas de várias 

capacidades 

 Tamises FPVII com abertura de 

malha 180 µm e 355 µm (com 

fundo e tampa) 

 Vidros de relógio 

 Termómetros com escala mínima até 100 ºC 

Vantagens Desvantagens 

 Diminuição do número de utentes 

nos sistemas de saúde 

 Interações com a terapêutica 

prescrita 

 Prevenção e tratamento de 

sintomas menores 

 Reações adversas e problemas 

provocados pelos MNSRM 

[valor dos honorários de preparação + valor das matérias 

primas + valor dos materiais] x 1.3 + IVA a 6% 
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A automedicação é desanconselhada em crianças e idosos, grávidas e mulheres a 

amamentar. As situações passíveis de automedicação estão descritas no despacho n. 

º 17690/2007, de 23 de julho, sendo que as mais comuns são: dor de garganta, 

indigestão, diarreia e obstipação, constipações e gripes ligeiras, febre, contraceção de 

emergência, alergias ligeiras, picadas de inseto, queimaduras solares, congestão 

nasal, tosse, dores ligeiras a moderadas e fadiga física e mental. [20] 

Quando estes medicamentos são solicitados ao farmacêutico, este deve obter 

algumas informações que permitam assegurar que o medicamento pode ser fornecido 

ao utente como: [17,18,19] 

 confirmar para quem se destina o medicamento, avaliando a idade, sexo e 

história clínica do utente; 

 avaliar os sinais e sintomas apresentados pelo utente, sendo que no caso de 

se tratar de uma situação que necessite de uma avaliação médica, o utente 

deve ser aconselhado a consultar um médico; 

 avaliar a medicação que o utente está a tomar, se aplicável. 

Após a avaliação das informações obtidas, deve ser selecionado um medicamento 

apropriado para o problema apresentado para o utente e prestado o devido 

aconselhamento sobre a correta utilização deste medicamento como a posologia a 

seguir, a duração do tratamento, a indicação terapêutica e outras informações 

consideradas relevantes. No caso de o problema não se resolver ao fim de alguns 

dias, o utente deve ser aconselhado a consultar um médico. [17,18,19] 

 

 

11. Outros cuidados de saúde prestados na farmácia 

 

O farmacêutico desempenha um papel fundamental na evolução do estado de saúde 

do utente uma vez que fornece informações acerca do medicamento como posologia, 

interações e outras ao utente, garantindo assim o uso racional, seguro e eficaz do 

medicamento. É também o farmacêutico que melhor acompanha a evolução do estado 

de saúde do utente e realiza a farmacovigilância, detetando, avaliando e prevenindo 

as reações adversas aos medicamentos. 

 
 Negligenciar sinais de doença que 

necessitem de consulta médica 
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11.1.  Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

 
A farmácia é uma entidade prestadora de cuidados de saúde sendo que na Farmácia 

Moreno são realizadas determinações de parâmetros fisiológicos e bioquímicos com o 

objetivo de realizar o rastreio ou despiste de algumas doenças. Esta farmácia dispõe 

de um gabinete de apoio ao utente onde podem ser avaliados alguns parâmetros 

como: pressão arterial, glicemia, colesterol total, triglicerídeos e peso. Também se 

encontra na farmácia uma balança que permite medir a pressão arterial, IMC, peso e 

altura. 

Esta farmácia contém um cartão individual de saúde onde são registados os valores 

dos parâmetros avaliados, permitindo assim um acompanhamento da evolução do 

estado de saúde do utente. 

 

11.2. Administração de injetáveis 

 

Nesta farmácia também se realiza a administração de certos injetáveis como Profenid 

®, Relmus ®, Voltaren ®, entre outros, sendo que todos os colaboradores possuem 

uma formação de administração de injetáveis. 

 

11.3. VALORMED  

 

A VALORMED é a Sociedade responsável pela gestão dos resíduos de embalagens e 

de medicamentos fora de uso após consumo. Esta sociedade assegura um processo 

de recolha seguro e eficaz das embalagens de medicamentos, permitindo a remoção e 

tratamento dos resíduos destas embalagens. [21] 

Os farmacêuticos desempenham um papel essencial no sucesso da VALORMED, 

sendo que devem informar os utentes e sensibilizá-los para a entrega na farmácia dos 

medicamentos fora de uso, contribuindo para a preservação do ambiente. [21] 

A Farmácia Moreno aderiu à campanha VALORMED. Assim, procede-se à recolha dos 

medicamentos para um contentor adequado. Quando este contentor se encontra 

cheio, preenche-se a ficha do contentor presente no topo deste e que contém as 

seguintes informações: 

 nome da farmácia; 

 número da farmácia; 

 peso do contentor; 

 rubrica do responsável pelo fecho do contentor; 
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 número do armazenista; 

 data de recolha; 

 rubrica do responsável pelo fecho do contentor. 

O material recolhido é sujeito a uma triagem, sendo que é posteriormente incinerado e 

contribui para a produção de energia. [21] 

 

 

11.4  Campanha de reciclagem de radiografias  

 

É realizada anualmente uma campanha de reciclagem de radiografias pela AMI, sendo 

que este ano a campanha decorre entre 10 de setembro a 8 de outubro. A AMI apela  

à população  que deixe as suas radiografias com mais de 5 anos ou aquelas que já 

não têm valor de diagnóstico nos sacos disponíveis em qualquer farmácia. Por cada 

tonelada de radiografias, são obtidos, aproximadamente, cerca de 10 kg de prata. A 

venda de prata permite à AMI fornecer assistência aos mais desfavorecidos. [22] 

 

 

12. Contabilidade e gestão na farmácia  

 

O receituário é processado pelo sistema informático de acordo com certas regras, uma 

vez que, se tal não acontecer, as receitas podem ser devolvidas à farmácia pelo centro 

de conferência de receituário, atrasando assim o pagamento das comparticipações 

dos medicamentos. 

Como já foi referido, são impressos no verso da receita certos dados e as receitas são 

arquivadas em locais próprios, separadas por organismos. Na farmácia Moreno as 

receitas são separadas em três grupos, uma para o organismo 01, outra para o 

organismo 48 e outra área para as restantes organismos. Posteriormente, uma pessoa 

responsável vai conferindo cuidadosamente as receitas ao longo do dia. Este ponto é 

fundamental para detetar e corrigir possíveis erros na dispensa de medicamentos, pelo 

que são avaliados certos parâmetros, como: 

  presença dos parâmetros necessários para a receita ser considerada válida; 

 verificação do organismo de comparticipação e presença de despachos ou 

portarias na receita; 

 correspondência entre a medicação prescrita e a medicação dispensada. 

Na verificação do receituário, as receitas são então separadas em lotes de 30, de 

acordo o organismo e com a numeração efetuada pelo sistema informático e é emitido 
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um verbete para cada lote. Este documento é anexado e carimbado ao respetivo lote e 

contém um resumo das caraterísticas das receitas desse lote: 

 organismo de comparticipação; 

 mês e ano; 

 número de lote; 

 nome da farmácia e número de inscrição na ANF; 

 quantidade de receitas constantes do lote; 

 PVP total; 

 valor pago pelos utentes e comparticipação a pagar pelo organismo. 

No final de cada mês procede-se ao fecho dos lotes e à emissão dos verbetes para 

cada lote. É emitida a relação de resumo de lotes em triplicado para cada grupo de 

lotes de um determinado organismo e também a fatura mensal de medicamentos, em 

triplicado, onde consta o montante que cada organismo deve à farmácia. 

Em relação ao receituário, o correspondente ao SNS, como o organismo 01 e o 48, é 

enviado para o CNCM enquanto que o receituário correspondente aos restantes 

organismos de comparticipação é enviado para a ANF (CTT, Savida, entre outros). Só 

as farmácias que estabeleceram acordos com a ANF é que podem enviar o receituário 

para este local dado que, caso contrário, o receituário deve ser enviado para cada 

organismo de comparticipação. 

Na verificação do receituário, as receitas são cuidadosamente analisadas. Caso sejam 

detetadas falhas nos dados presentes, as receitas são devolvidas à farmácia, 

juntamente com a justificação da devolução. Um profissional da farmácia corrige o erro 

verificado e as receitas são novamente enviadas ao CNCM ou à ANF, assegurando 

assim a receção do valor correspondente à comparticipação. 

 Segundo a portaria nº137-A/2012 de 11 de maio, é obrigatório o envio ao INFARMED 

pela farmácia de uma listagem das receitas contendo medicamentos psicotrópicos até 

ao dia 8 do mês seguinte àquele ao qual a listagem se refere. [7] 

A partir de 2013, as farmácias, tal como outras entidades e comerciantes são 

obrigadas a enviar às finanças um documento com as faturas emitidas durante um 

mês até ao dia 25 do mês seguinte, segundo a portaria n.º160/2013, de 23 de abril. 

Este documento tem o nome de SAFT e é produzido pelo Sifarma 2000 no dia 1 de 

cada mês e depois é submetido ao Portal das Finanças. [23,24] 

 

 

13. Relacionamento com entidades e utentes  
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É essencial que o farmacêutico conheça as entidades existentes e subsistemas para o 

correto exercício da sua profissão. Quando este se depara com uma nova entidade, 

pode recorrer à ajuda da ANF, que lhe fornece o código daquela entidade ou 

subsistema. 

Dialogar com os médicos e outros profissionais de saúde é outro aspeto fundamental 

no exercício da profissão farmacêutica. Um exemplo da necessidade de diálogo com 

os médicos é a eventualidade dos medicamentos indicados na receita se encontrarem 

esgotados, Nesse caso, é necessário informar o clínico para que possa encontrar 

outra opção para a terapia do doente. 

O bem-estar do utente é a principal responsabilidade do farmacêutico. Este deve 

colocar o bem-estar e a saúde do utente em primeiro lugar  à frente dos seus próprios 

interesses, pessoais e profissionais, assegurando assim o acesso a um tratamento 

com qualidade, segurança e eficácia, tal como está escrito no artigo 10º do código 

deontológico da ordem dos farmacêuticos, capítulo III. O farmacêutico desempenha, 

por vezes, o papel de confidente25] 

 

 

14. Qualidade  

 

A prática farmacêutica é regida por determinadas normas, denominadas normas de 

qualidade da prática farmacêutica, que descrevem a forma como os farmacêuticos 

enquanto agentes de saúde podem aperfeiçoar o acesso aos cuidados de saúde e 

promover o uso seguro, racional e eficaz do medicamento. [26] 

As Boas Práticas de Farmácia dizem respeito à prática da farmácia que serve as 

necessidades da população que utiliza os serviços farmacêuticos, prestando cuidados 

de saúde otimizados e baseados na evidência, segundo as normas referidas acima. [26] 

 

 

15. Conclusão 
 

Estes seis meses de estágio foram cruciais para a aplicação dos conhecimentos 

obtidos durante o curso, bem como para a aquisição de novos conhecimentos que 

surgem do contacto diário com os medicamentos e produtos de venda livre. 

Inicialmente, senti algumas dificuldades, principalmente na adaptação ao sistema 

informático e no aconselhamento de MNSRM mas todas estas dificuldades foram 

ultrapassadas com a ajuda da equipa técnica da Farmácia Moreno, que se mostrou 

sempre disponível e compreensiva comigo e com quem aprendi muito. 
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 Por fim, com este estágio, sinto-me muito mais confiante e segura para desempenhar 

a minha profissão no futuro com muito mais qualidade, colocando sempre o bem-estar 

do utente em primeiro lugar. 

 

 

 

16. Bibliografia 
 

1. Portaria nº. 352/2012, de 30 de outubro. 

2. Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto. 

3. Deliberação nº 2473/2007, de 28 de novembro. 

4. Decreto-Lei nº176/2006 de 30 de agosto. 

5. Portaria nº198/2011, de 18 de maio. 

6. Normas relativas à dispensa de medicamentos e produtos de saúde. Disponível 

em 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_

HUMANO/PRESCRICAO_DISPENSA_E_UTILIZACAO/20130117_NORMAS_

DISPENSA_vFinal.pdf, consultado a 1 de agosto de 2013. 

7. Portaria nº 137-A/2012, de 11 de maio. 

8. Portaria 224-A/2013, de 9 de julho. 

9. Decreto-Lei nº270/2002, de 2 de dezembro. 

10. Sistema de preços de referência. Disponível em 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_

HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMEN

TOS_USO_AMBULATORIO/SISTEMA_DE_PRECOS_DE_REFERENCIA, 

consultado a 5 de agosto de 2013. 

11. Comparticipação de medicamentos. Disponível em 

http://www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/informacoes+uteis/medicamentos

/comparticipacaomedicamentos.htm, consultado a 8 de agosto de 2013. 

12. Decreto-Lei nº15/93, de 22 de janeiro. 

13. Decreto-Lei n.º61/94 de 12 de outubro. 

14. Manipulados. Disponível em 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/PUBLICACOES/TEMATI

COS/MEDICAMENTOS_MANIPULADOS/manipulados.pdf, consultado a 4 de 

agosto de 2013 

15. Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de abril. 

16. Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho. 



Relatório de estágio – Farmácia Moreno 

 

27 
 

17. Automedicação. Disponível em em 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/PUBLICACOES/TEMATI

COS/SAIBA_MAIS_SOBRE/SAIBA_MAIS_ARQUIVO/29_Automedica%E7%E3

o.pdf, consultado a 5 de agosto de 2013. 

18. Automedicação. Disponível em 

http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/whozip32e/whozip32e.pdf, consultado a 5 

de agosto de 2013. 

19. Automedicação. Disponível em http://www.chpa-

info.org/issues/WMA_SelfMedication.aspx, consultado a 5 de agosto de 2013. 

20. Despacho n. º 17690/2007, de 23 de julho. 

21. VALORMED. Disponível em 

http://www.valormed.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Ite

mid=84, consultado a 18 de agosto de 2013.  

22. Campanha de reciclagem de radiografias da AMI. Disponível em 

http://www.ami.org.pt/default.asp?id=p1p490p174, consultado a 16 de 

setembro de 2013. 

23. Portaria n.º160/2013, de 23 de abril. 

24. Ficheiro SAFT. Disponível em  

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/NEWS_SAF-

T_PT.htm, consultado a 19 de agosto de 2013. 

25. Codigo dentológico dos farmacêuticos. Disponível em  

http://www.ceic.pt/portal/page/portal/CEIC/UTILIDADES_INFORMACAO/NORM

ATIVO/NACIONAL/CodigoDeontologico_OF.pdf,  consultado a 19 de agosto de 

2013. 

26. Qualidade. Disponível em 

http://www.ordemfarmaceuticos.pt/xFiles/scContentDeployer_pt/docs/articleFile

640.pdf, consultado a 19 de agosto de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de estágio – Farmácia Moreno 

 

28 
 

ANEXOS 
 

ANEXO A – Nota de encomenda 
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ANEXO B - Fatura 
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ANEXO C – Guia de remessa 
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ANEXO D – Entrega de encomenda 
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ANEXO E – Documento de devolução ao fornecedor  
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ANEXO F – Nota de crédito  
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ANEXO G – Documento comprovativo da regularização de 

devoluções a fornecedores  

 

 

 


