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1. Introdução 

 

 No âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto, realizei o meu estágio na Farmácia Falcão. No 

relatório que se segue, estão relatados os três meses da realidade que me foi dada a 

conhecer, fazendo uma abordagem geral do funcionamento da Farmácia Falcão e dos 

conhecimentos que adquiri de 13 de maio a 13 de agosto de 2013. 

 Empenhei-me em transpor toda a formação adquirida na faculdade para a 

prática farmacêutica, mas também o que aprendi ao longo de toda a vida, para 

melhor desempenho profissional e, assim, um melhor serviço à sociedade.  

 

2. A farmácia na comunidade    

 2.1. Localização 

 A Farmácia Falcão localiza-se na Praceta Prof. Egas Moniz, nº 112/118, uma 

das três farmácias existentes na freguesia de Aldoar. Esta praceta situa-se na 

emblemática Avenida da Boavista, mais precisamente junto ao Parque da Cidade.  

 

 2.2. Aspeto físico exterior 

 Em concordância com as condições estabelecidas pelo Artigo 27º do Decreto-

Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto [1], que estipula que as farmácias devem ser 

facilmente visíveis e identificáveis por parte dos utentes, a Farmácia Falcão está 

identificada externamente com uma placa com o respetivo nome e com uma cruz 

verde luminosa que além de identificar um espaço público de saúde, noticia algumas 

informações, tais como: nome da farmácia, data, hora, temperatura e serviços 

prestados. O acesso é realizado através de uma porta exterior seguida de uma porta 

automática, existindo uma rampa de acesso, de forma a garantir acessibilidade a todo 

o tipo de utentes, nomeadamente idosos e deficientes (Anexo 1).  

 Na fachada, existem quatro amplas montras que, periodicamente, são 

decoradas de forma atrativa e adequada à estação do ano, nomeadamente por 

laboratórios de produtos de dermocosmética ou especialidades farmacêuticas de 

incidência sazonal como protetores solares, antigripais entre outros.  
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 2.3. Horário de funcionamento 

 A Farmácia Falcão encontra-se em funcionamento todos os dias, sem 

interrupção, das 8.00h às 24.00h, incluindo fins-de-semana e feriados, completando 

um horário semanal de 112 hora, valor amplamente superior ao limite mínimo legal 

estipulado. Nos dias de serviço a Farmácia Falcão está em funcionamento as vinte e 

quatro horas consecutivas. [2] 

 

 2.4. Perfil dos utentes 

 A maioria dos utentes da Farmácia Falcão é composta por clientes frequentes, 

que confiam nos serviços por eles conhecidos, e que, por isso, contribuem para uma 

constante melhoria por parte da equipa profissional. As idades são variadas, desde 

jovens a pessoas mais idosas. 

 Encontrando-se num local de passagem e dotado de fácil acesso, sendo que 

surge uma pequena percentagem de utentes ocasionais. A proximidade a pontos de 

interesse turístico faz com que os turistas integrem este grupo de utentes.  

  

 2.5. Recursos Humanos 

 Nos tempos que correm, é emergente a importância de uma a correta gestão 

dos recursos humanos, equilibrando sempre a relação preço/qualidade dos serviços 

prestados, tendo como uma das prioridades o bom ambiente de trabalho.  

 A organização da equipa de trabalho respeita o que é legalmente exigível, 

dispondo de um Diretor Técnico e outro farmacêutico substituto. Cada elemento da 

equipa está identificado pelo uso de um cartão de identificação profissional, onde 

consta o nome e a respetiva função. [3] 

 A equipa de profissionais da Farmácia Falcão é constituída por:  

 Diretor Técnico: Dr. Pedro Ferreira  

 Farmacêutica substituta: Dr.ª Elisabete Caetano  

 Farmacêutica: Dr.ª Cláudia  

 Técnicos de Farmácia: Daniel Oliveira, Mafalda Coutinho, João Pedro 

Fernandes.  

 

3. Organização do espaço físico e funcional da farmácia 

 No cumprimento da legislação, a farmácia dispõe de instalações 

especificamente adaptadas que garantem a segurança, conservação e preparação 

dos medicamentos e proporcionam condições de trabalho e atendimento ajustadas às 
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necessidades dos utentes e respetivo pessoal. A Farmácia Falcão encontra-se 

organizada e em conformidade com as áreas mínimas estabelecidas nestas normas 

em vigor, dividindo-se em área de atendimento ao público, área de atendimento 

privado /área de farmácia clínica, área de receção de encomendas, área de 

armazenamento, laboratório, gabinete do Diretor Técnico e instalações sanitárias. [1] 

 Assim, para além de cumprir o disposto, a farmácia apresenta as áreas que 

possibilitam a boa organização da farmácia e um melhor desempenho por parte dos 

demais profissionais.  

  

 3.1. Área de atendimento ao público  

 Na Farmácia Falcão, o local de atendimento é definido como uma zona ampla, 

bem iluminada, com ar condicionado, música ambiente e mobiliário simples e 

funcional. O conjunto de todas estas características facilita a correta circulação do 

utente e proporciona um ambiente calmo e acolhedor, favorável à comunicação e 

relação entre o utente e o farmacêutico. É constituída por quatro balcões, onde se 

encontram seis postos de atendimento devidamente informatizados, cada um com um 

computador, impressora, leitor ótico de código de barras e terminal multibanco. Cada 

posto, possui ainda um conjunto de seis gavetas, onde se encontram seringas 

descartáveis, preservativos, material de penso, batons hidratantes, cremes hidratantes 

de mãos, termómetros, testes de gravidez, entre outros produtos não sujeitos a receita 

médica. Existe ainda uma balança que determina simultaneamente o peso, a altura e o 

Índice de Massa Corporal (IMC). 

 Os lineares de exposição encontram-se tanto na parte posterior dos balcões, 

como distribuídos ao longo das paredes interiores e laterais da área de atendimento. 

Nos lineares com boa acessibilidade visual por parte do utente, encontram-se algumas 

linhas de produtos de dermocosmética, produtos capilares, produtos de higiene 

dentária, produtos de puericultura e higiene infantil, produtos destinados à grávida e 

produtos de alimentação infantil como papas, pequenas refeições confecionadas e 

fruta. Muitos destes produtos são de incidência sazonal e acompanhados de grande 

ênfase promocional, a qual passa pela visualização das embalagens do produto, pelo 

que este se encontram muitas vezes em expositores concebidos para o efeito. Durante 

o meu estágio, os produtos dominantes consistiram em protetores solares, 

vitaminas/estimulantes e produtos dietéticos. 

 Esta área é também destinada a campanhas educativas, nomeadamente 

através da disponibilização gratuita de folhetos informativos em linguagem simples e 

acessível à população. É de destacar a abordagem frequente de temas que 
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contribuem positivamente para a melhoria da saúde e da qualidade de vida da 

população, incidindo a informação e aconselhamento em matérias de prevenção, 

rastreio, terapêutica e fatores de risco. No mesmo espaço, são pontualmente 

realizadas atividades de aconselhamento e rastreio dermocosmético por parte de 

alguns laboratórios (Anexo 2).  

  

 3.2. Área de atendimento personalizado 

 A Farmácia Falcão tem uma zona específica, individualizada da área de 

atendimento, que permite um atendimento exclusivo e em máxima privacidade. Nesta 

sala encontram-se duas cadeiras e uma mesa, uma marquesa, uma poltrona 

elevatória e um conjunto de estantes onde estão arrumados o tensiómetro 

digital e os aparelhos e materiais necessários à determinação de parâmetros 

bioquímicos (Anexo 3).  

  

 3.3. Área de receção de encomendas 

 Esta área é constituída por um balcão onde existe instalado o terminal central 

dos computadores. É nesta área que se fazem as encomendas, via modem, a receção 

das mesmas por leitura ótica e a impressão de etiquetas com o preço dos produtos 

não marcados. Dispostas superiormente ao balcão, encontram-se prateleiras onde 

estão reunidas as capas de arquivo com documentos relativos à atividade diária da 

Farmácia Falcão. 

 

 3.4. Área de armazenamento 

 Na Farmácia Falcão esta área é subdividida em dois sectores. O espaço físico 

de um dos sectores situa-se por detrás da zona de atendimento e é constituído por 

móvel com gavetas deslizantes (Anexo 4) destinadas ao armazenamento de stock 

ativo, produtos necessários nas vendas diariamente efetuadas na farmácia, 

medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e medicamentos não sujeitos a 

receita médica (MNSRM) para uso humano. Estão organizados por ordem alfabética 

de nome comercial ou, no caso de medicamentos genéricos, dispostos por ordem 

alfabética da denominação comum internacional (DCI). Do mesmo modo, na parte 

superior do móvel, são armazenados os xaropes, ampolas bebíveis e granulados.  

 No segundo setor de armazenamento (Anexo 5), o mais distante à área de 

atendimento, encontram-se os medicamentos e produtos para uso veterinário, alguns 

produtos de cosmética, alguns leites e papas infantis, bem como stock passivo, ou 

seja, os excedentes de produtos que foram adquiridos em grandes quantidades ou 
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produtos sazonais que não se encontram na época de venda, sendo guardados em 

diversas prateleiras que revestem esta área. Nesta zona também se encontra um 

frigorífico no qual estão os medicamentos que, devido às suas características de 

termosensibilidade, necessitam de condições de refrigeração especial (4 – 8 °C), como 

o caso das vacinas para uso humano e veterinário, insulinas e derivados, alguns 

colírios e suplementos liofilizados. 

 Os psicotrópicos e estupefacientes, de acordo com o disposto legalmente, 

estão separados dos restantes medicamentos e numa zona de acesso controlado. [4]     

 

 3.5. Laboratório  

  Na Farmácia Falcão não é comum a preparação de manipulados (fórmulas 

magistrais e preparados oficinais), uma vez que estes produtos são cada vez menos 

pedidos. No entanto, oferece um espaço que se encontra destinado à manipulação e 

realização de determinadas fórmulas magistrais e oficinais, munido de equipamento 

necessário e obrigatório, condições de iluminação, temperatura e humidade 

legalmente previstos [5]. As matérias-primas, devidamente rotuladas encontram-se 

armazenadas por ordem alfabética no armário de reagentes e matérias-primas.  

 É também neste espaço que se preparam preparações extemporâneas 

(xaropes e suspensões orais).  

 A biblioteca pode ser encontrada neste espaço, onde constam várias 

referências bibliográficas, como o Prontuário Terapêutico, Formulário Galénico 

Português, Simposium Terapêutico e as Farmacopeias. É importante salientar que a 

única publicação obrigatória em farmácia de oficina é a Farmacopeia Portuguesa. [6]  

  

 3.6. Gabinete do Diretor Técnico 

 Nesta área desenvolve-se a atividade de administração e gestão por parte da 

direção técnica. Alguns documentos informativos da farmácia encontram-se aqui 

arquivados, como por exemplo, as requisições de estupefacientes e benzodiazepinas, 

notas de devolução e notas de crédito. 

 

 3.7. Instalações sanitárias  

 A Farmácia Falcão dispõe de uma casa de banho de apoio não só à equipa de 

funcionários, mas também a utentes que dela possam necessitar. 
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4. Gestão e Administração  

 A correta gestão é uma das áreas preponderantes no bom funcionamento de 

uma farmácia, nomeadamente na determinação do equilíbrio económico e financeiro. 

 4.1. Gestão de Stock 

 Numa farmácia comunitária a gestão do stock deve ser feita de forma a evitar 

erros, sejam estes por erros por defeito ou erros por excesso. Os erros por defeito 

traduzem-se numa situação de rutura de stock, em que o produto não está disponível 

ao utente; os erros por excesso representam um empate de capital, associado a um 

aumento de tempo e espaço de armazenamento do produto, o que pode levar à sua 

devolução por expiração do prazo de validade.  

 Torna-se imperativo estabelecer um stock mínimo e um stock máximo, 

adequado a cada produto, para que não se cometa nenhum erro de gestão. Para tal, é 

necessário ter em conta algumas variáveis como: procura do produto, rotatividade, 

prazo de validade, sazonalidade, bonificações do fornecedor/laboratório, espaço 

disponível para o armazenamento, publicidade nos meios de comunicação social e 

condições de pagamento. 

 O sistema informático implementado assume um papel fundamental na gestão 

do stock, dado que apresenta informação detalhada sobre o histórico de compras e 

vendas de cada produto. O próprio sistema elabora uma proposta de encomenda à 

medida que os produtos vão sendo vendidos por leitura ótica e atingem o stock 

mínimo. Existe também a possibilidade de aquisição de produtos no próprio dia. 

  A publicação da Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio, estabelece a 

obrigatoriedade, na dispensação de MSRM por DCI, de dispor no stock da farmácia, o 

mínimo de três medicamentos com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e 

dosagem, de entre os que correspondam aos cinco preços mais baixos de cada grupo 

homogéneo. Caso a farmácia não satisfaça o pressuposto, dispõe de 12 horas para 

disponibilizar o medicamento ao utente, sem acréscimo de custo. 

 

 

 4.2. Sistema informático 

 Durante o meu estágio na Farmácia Falcão, contactei com dois diferentes 

sistemas. De dia 13 de maio a dia 31 de junho, trabalhei com o software Winphar, 

sendo que, a partir do dia 1 de julho, o software foi alterado para o 4DigitalcCare. 

Todos os computadores existentes na farmácia passaram a ter este sistema instalado 

este sistema informático. 
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 Entre as abundantes funções disponíveis, este programa permite realizar as 

diferentes tarefas relativas ao funcionamento quotidiano da farmácia, como são 

exemplos: gestão de fornecedores, proposta automática de encomenda, alteração da 

proposta de encomenda, verificação e ligação a fornecedores, controlo de 

encomendas, vendas diretas, vendas suspensas, vendas a crédito, regularização de 

vendas, gestão de stocks, ficha de produto, pesquisa por denominação comum 

internacional (DCI) e nome comercial do medicamento, dicionários, loteamento das 

receitas, faturação aos organismos de comparticipação, retificação de faturas e gestão 

de clientes. 

 

5. Aprovisionamento de encomendas 

 O aprovisionamento de encomendas engloba as atividades técnicas, 

administrativas e económicas que permitem que a farmácia tenha à disposição os 

diferentes produtos farmacêuticos, com fim de prestar os melhores serviços de saúde. 

 Sempre com o apoio do sistema informático, a farmácia define para cada um 

dos seus produtos um stock mínimo e máximo, em função do consumo médio mensal 

e, sempre que um produto é vendido, o computador automaticamente coloca na 

sugestão de encomenda de modo a atualizar o stock. 

 5.1. Elaboração de encomendas 

 A Farmácia Falcão trabalha com 4 distribuidores grossistas nacionais: Alliance 

Healthcare, Cofanor, Cooprofar e OCP.  

 Inicialmente, as encomendas são automaticamente propostas pelo sistema 

informático, que se baseia no stock mínimo e máximo definido na ficha de cada 

produto. Esta proposta é depois revista e alterada de acordo com determinadas 

exigências, por exemplo, produtos que por algum motivo se esperam consumos 

superiores aos habituais. Podem também ser efetuadas encomendas por via 

telefónica, quando se trata de um produto que está em falta ou não existe usualmente 

no stock da farmácia. No entanto, a via mais utilizada é a informática, dada a rapidez e 

o menor risco de má comunicação. 

 Na aquisição direta a laboratórios incluem-se principalmente os medicamentos 

genéricos, produtos de dermofarmácia e cosmética, medicamentos não sujeitos a 

receita médica e com características sazonais, produtos ortopédicos e também alguns 

de alimentação infantil. A encomenda é feita manualmente ou através do sistema 

informático, sendo emitida uma nota de encomenda. 
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 5.2. Receção e conferência de encomendas 

 As encomendas são entregues na farmácia acondicionadas em contentores 

próprios de cada distribuidor e os medicamentos de frio são enviados em contentores 

isotérmicos apropriados ou caixas adaptadas. Devem vir acompanhadas por uma 

guia de remessa ou fatura (original e duplicado), nas quais vêm discriminados 

vários parâmetros, tais como: número da fatura; hora e local de entrega; data de 

entrega; número de contribuinte da farmácia e do fornecedor; código nacional do 

produto (CNP) de cada produto encomendado; nome do produto; número do contentor 

na qual se encontra o produto; quantidade pedida e quantidade enviada; preço de 

venda ao público (PVP); preço de venda à farmácia (PVF); taxa de IVA; descontos e 

bonificações; total da fatura.  No caso em que são encomendados medicamentos 

psicotrópicos e estupefacientes, as guias de psicotrópicos são também enviadas em 

duplicado e anexadas à fatura.  

 No sistema informático, a receção da encomenda realiza-se numa função 

própria para o efeito. As encomendas efetuadas via sistema informático encontram-se 

organizadas pelo nome do fornecedor e por numeração interna. Assinalada a 

encomenda a rececionar, inserem-se por leitura ótica ou manualmente através do 

CNP ou nome. Durante a receção, é indispensável toda a atenção ao certificar os 

seguintes dados: número de unidades pedidas e número de unidades recebidas; 

forma farmacêutica; dosagem pedida e dosagem recebida; preço debitado na fatura e 

preço apresentado na embalagem; prazo de validade; aspeto da embalagem dos 

produtos recebidos. Quando surgem discordâncias, regista-se qual a situação em 

causa, dando depois conta da mesma ao fornecedor, após a encomenda totalmente 

conferida. Estas diferenças podem ter diversas origens, destacando-se as seguintes 

causas/resoluções:  

o Um produto pode estar em falta porque está esgotado no laboratório, foi 

retirado do mercado ou o armazenista aguarda entrega de remessa, sendo que 

a solução passa pela transferência do pedido para outro fornecedor de modo a 

tentar garantir a sua aquisição; 

o A quantidade recebida é inferior à faturada na encomenda, o que se pode 

dever a erro na distribuição, passando a solução pela notificação do 

fornecedor, o qual enviará o produto ou nota de crédito; 

o A quantidade de produto recebida é superior à encomendada ou o produto 

recebido é diferente do encomendado, sendo que a farmácia poderá optar por 

manter o produto, contactando o fornecedor no sentido de proceder ao acerto 
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da faturação, ou optar por emitir uma nota de devolução ao fornecedor, que 

trocará o produto ou emitirá uma nota de crédito; 

o As embalagens não se encontram em bom estado de conservação para venda, 

sendo emitida uma nota de devolução que é enviada ao distribuidor juntamente 

com o produto danificado.  

 Emitida a nota de receção de encomenda, esta deve ser rubricada por quem a 

conferiu, anexada ao original da fatura e enviada ao serviço de contabilidade. O 

duplicado da fatura permanece na farmácia, sendo arquivado num dossier próprio 

para cada distribuidor. No desfecho de cada mês, os fornecedores enviam o 

resumo mensal da fatura que é controlada com base nas faturas arquivadas 

(débitos e créditos), sendo o serviço de contabilidade responsável pelo pagamento 

conforme os termos acordados. O recibo de pagamento é depois arquivado 

juntamente com o Resumo Mensal das Faturas. 

 Nas encomendas de estupefacientes ou psicotrópicos, o sistema informático 

solicita a inserção do número do documento e cria um número de entrada. O número 

do documento encontra-se na guia de requisição que acompanha o produto, sendo 

esta enviada em duplicado. O original permanece na farmácia e o duplicado, depois de 

assinado e carimbado pelo Diretor Técnico, é enviado para o fornecedor. Uns 

fornecedores enviam esta guia de requisição juntamente com o produto, outros enviam 

no final do mês uma listagem com todos os estupefacientes e psicotrópicos pedidos. 

No último caso, sistema informático solicita a inserção do número da fatura onde veio 

o produto.  

 Quando se receciona uma encomenda direta de um laboratório, que 

geralmente se encontra acondicionada em caixotes de cartão, a nota de encomenda 

pode encontrar-se no interior ou no exterior (protegida por plástico aderente). Depois 

de conferir os produtos enviados com os produtos faturados, a receção da encomenda 

dá-se informaticamente, sendo depois a nota de receção de encomenda anexada ao 

original da fatura e enviada ao serviço de contabilidade e o duplicado da fatura 

permanece na farmácia. 

  

 5.3. Marcação de preços 

 Existem dois tipos de produtos cujas características devem ser rigorosamente 

observadas de modo a evitar erros: os produtos cujo PVP se encontra pré-definido e 

portanto não poderá ser alterado, e os produtos para os quais o PVP é estipulado pela 

farmácia. O PVP de um medicamento deriva do preço a que o armazenista o comprou, 

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

do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA). [7] 

  No caso dos produtos cujo PVP é estipulado pela farmácia, esta decisão deve 

ser feita em função do preço de custo, da margem de comercialização e do imposto de 

valor acrescentado (IVA), sendo que este subdivide-se em três escalões: taxa de IVA 

reduzida (6%), taxa intermédia de IVA (13%) e taxa máxima de IVA (23%). Caso seja 

estabelecido na ficha do produto, o sistema informático emite automaticamente a 

etiqueta com código de barras com o respetivo preço. 

 

 5.4. Armazenamento 

 Respeitando as boas práticas de farmácia, o armazenamento é feito tendo em 

conta as condições de iluminação, temperatura e humidade requeridas pelos 

medicamentos e produtos farmacêuticos, químicos e materiais de embalagem, para 

que possam ser dispensados ao utente nas melhores condições. [8]  

 Na Farmácia Falcão, todos os produtos farmacêuticos são arrumados nas 

respetivas gavetas deslizantes e prateleiras fixas, contemplando sempre o princípio do 

First Expired, First Out (FEFO), para que os produtos com prazo de validade mais 

curto sejam os primeiros a ser dispensados. Além disso, os medicamentos 

psicotrópicos, são arrumados numa gaveta própria, com pouca acessibilidade.  

 

 5.5. Controlo dos prazos de validade e devolução de produtos 

 Na Farmácia Falcão, o controlo dos prazos de validade passa pela sua 

atualização aquando a receção das encomendas e também pela emissão, no final de 

cada mês, de uma listagem relativa a todos os produtos cujo prazo de validade 

termina passado dois meses. Estes prazos de validade são manualmente verificados e 

corrigidos e, se efetivamente o prazo expirar dois meses depois, o produto é posto de 

parte para devolução. Contudo, encontram-se produtos na lista cuja validade é muito 

superior à referida, uma vez que, na altura da receção da encomenda, a validade não 

foi modificada, provavelmente devido a existências em stock. Nesse caso, deve-se 

confirmar o prazo do produto de forma a atualizar no sistema informático. 

 Os produtos de uso veterinário devem ser devolvidos cinco meses antes de 

terminar o prazo da validade. Alguns produtos cosméticos não possuem validade 

precisa, tendo apenas um prazo de uso após abertura. 

  Para se proceder à devolução, cria-se um registo informático e de seguida 

imprime-se a Nota de Devolução em triplicado, ficando uma na farmácia e as outras 

duas acompanham os produtos que regressam ao fornecedor. No documento de 
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devolução devem constar: identificação da farmácia, data da devolução, número da 

nota de devolução, código e nome comercial do produto, quantidade a devolver e 

motivo da devolução. Caso a devolução inclua psicotrópicos e estupefacientes, é 

exigida a emissão de uma nota de devolução independente. A recolha é efetuada 

aquando da receção da encomenda seguinte. 

 Se o fornecedor aceitar a devolução, envia para a farmácia uma Nota de 

Crédito. Contudo, se a devolução não for aceite, o fornecedor reenvia-o para a 

farmácia, entrando na contabilidade como quebra. 

 

6. Produtos existentes na farmácia 

 Os medicamentos são classificados segundo dois grandes grupos: MSRM e 

MNSRM. Para além destes, a farmácia dispensa aos seus utentes vário outros 

produtos que são enquadrados nas diferentes categorias seguidamente abordadas. [9] 

 

 6.1. Medicamentos sujeitos a receita médica  

 De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, os MSRM são 

definidos como “medicamentos que possam constituir um risco para a saúde do 

doente quando utilizados sem vigilância médica, em quantidades superiores às 

estipuladas e para fins diferentes dos definidos, contendo substâncias cuja atividade 

ou reações adversas não se encontram esclarecidas e se destinem a administração 

parentérica”. Necessitam, pois, de uma receita médica prescrita por um profissional 

credenciado para serem dispensados ao utente. [9] 

 

 6.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica  

  Citando o Artigo 115º, Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, nesta 

categoria incluem-se os “medicamentos que não preenchem os requisitos, 

estabelecidos para os MSRM obrigatória; salvo os casos previstos na legislação, estes 

não são comparticipáveis”. Geralmente, não são comparticipados pelas entidades de 

saúde, sendo o seu preço definido com uma margem máxima permitida de 30%[11] . 

Podem ser adquiridos noutros locais de venda autorizados, sendo o PVP sujeito a 

regime de preços livres. [10,12] 
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    6.2.1. Automedicação  

 A estes medicamentos estão associados indicações terapêuticas que se 

incluem na lista de situações passíveis de automedicação, enumeradas no Despacho 

nº 17690/2007.  

 Para que o aconselhamento farmacêutico seja eficaz, deve ser solicitada toda a 

informação e história clínica do utente (sintomas e duração, outras patologias e 

medicação que possa já tomar), de forma a complementar a análise das queixas e 

melhor aconselhar o medicamento que se adequa àquela situação específica ou, nos 

casos em que seja necessário, encaminhar o doente para consulta médica. 

 Quando é possível, o tratamento deve ser completado com instruções sobre 

cuidados acessórios e medidas não farmacológicas que podem contribuir para êxito da 

terapêutica farmacológica. 

 Há grupos de doentes para quem a automedicação pode estar desaconselhada 

ou requer cuidados especiais, como por exemplo: doentes crónicos; idosos; bebés e 

crianças; mulher grávida ou a amamentar. Nestes grupos de doentes, o farmacêutico 

deve considerar com mais cuidado a automedicação, devendo conhecer bem os 

medicamentos aconselhados e contra-indicações em cada uma das situações 

apontadas.  

 Neste contexto, a qualidade dos serviços prestados pelo farmacêutico é 

condicionada de forma determinante pelo empenho profundo numa formação contínua 

e atualizada. Para tal, pode-se recorrer à informação disponibilizada pelo sistema 

informático, mas também a protocolos instaurados, consulta de guias 

farmacoterapêuticas, protocolos de indicação farmacêutica e outras fontes 

bibliográficas disponíveis na farmácia.  

  

 6.3. Produtos cosméticos e de higiene corporal  

 Segundo o Decreto-Lei nº 189/2008, de 24 de Setembro, um produto cosmético 

e de higiene corporal (PCHC) é “ qualquer substância ou preparação destinada a ser 

posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, 

nomeadamente epiderme, sistema piloso e capilar, unhas, 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 e ou proteger ou os manter 

em bom estado e ou de corrigir os odores corporais”. [13] 

 Na rotulagem destes produtos são obrigatórias as seguintes informações: 

nome, endereço completo ou sede social do fabricante ou responsável pela colocação 

do produto no mercado; conteúdo nominal no momento do acondicionamento, em 
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peso ou volume; período após abertura ou data de durabilidade mínima, acompanhado 

das condições de conservação para garantir a durabilidade indicada; precauções de 

utilização; número do lote de fabrico; função do PCHC; lista dos ingredientes 

cosméticos, precedida da palavra “Ingredientes” ou “Ingredients”. [13]  

 A área da cosmética ocupa um lugar muito marcado na Farmácia Falcão, onde 

se podem encontrar numerosas linhas de produtos de dermofarmácia e cosmética: 

Avène®, Bioderma®, Caudalie®, Decubal®, Ducray®, Eucerin®, Filorga®, ISDIN®, 

Klorane®, La Roche-Posay®, Lierac®, Nuxe®, Phyto®, Roc®, Uriage®, Vichy®, entre 

outras marcas de renome.  

 

 6.4. Medicamentos manipulados    

 No Decreto-Lei nº 95/2004, de 22 de Abril, o “medicamento manipulado é 

qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a 

responsabilidade de um farmacêutico” e, segundo o Estatuto do Medicamento, uma 

fórmula magistral inclui “qualquer medicamento preparado numa farmácia de oficina 

ou serviço farmacêutico hospitalar, segundo uma receita médica e destinado a um 

doente determinado” e um preparado oficinal refere-se a “qualquer medicamento 

preparado segundo as indicações compendiais de uma farmacopeia ou de um 

formulário oficial, numa farmácia de oficina ou em serviços farmacêuticos hospitalares, 

destinado a ser dispensado diretamente aos doentes assistidos por essa farmácia ou 

serviço”. [9]   

 A Portaria nº 594/2004, de 2 de Junho, define as Boas Práticas de Fabrico de 

Manipulados, as quais constituem normas que referem a este tipo de “preparados” em 

farmácia, atributos técnicos e científicos através dos quais eles adquirem uma 

evidente credibilidade, e o seu uso a devida segurança. Entre outras medidas, estas 

normas deverão indicar a que substância ou matéria-prima a recorrer na preparação 

de manipulados, as exigências sobre instalações e equipamentos, os cuidados de 

armazenagem, a rotulagem e o cumprimento das normas de Boas Práticas de Fabrico 

de Medicamentos. 

 Hoje em dia, a manipulação na farmácia está limitada a fórmulas que 

dificilmente se encontram no mercado, ou que têm características especialmente 

adaptadas a determinada patologia, sendo os mais prescritos aqueles que se 

destinam a geriatria, pediatria e dermatologia. Na Farmácia Falcão o número de 

manipulados não é significativo, sendo a maioria fórmulas magistrais para uso 

dermatológico. Os restantes pedidos, a farmácia encaminha para uma farmácia capaz 

de os produzir. 
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 6.5. Suplementos alimentares e produtos de alimentação especial 

 De acordo com o Decreto-Lei nº 227/91 de 19 de junho, entende-se por 

produtos dietéticos os géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial ou 

produtos alimentares que, devido à sua composição ou a processos especiais de 

fabrico, se distinguem claramente dos géneros alimentícios de consumo corrente, 

sendo adequados ao objetivo nutricional pretendido e comercializados com a 

indicação desse mesmo fim a que a que se destinam.  

 Consideram-se então como produtos dietéticos os produtos de natureza 

alimentar que se destinam a complementar, ou por vezes substituir parcialmente os 

alimentos habituais e satisfazer necessidades nutritivas especiais de pessoas em que 

os processos naturais de assimilação ou metabolismo estejam perturbados. Podemos 

encontrar produtos dietéticos que abranjam todas as faixas etárias desde os bebés, 

crianças, adultos e idosos e incluem regimes alimentares hipocalóricos ou 

hipercalóricos, proteicos e glucídicos. Neste Decreto-Lei encontram-se descritos quais 

os grupos de géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial: preparados 

para lactentes; leites de transição e outros alimentos de complemento; alimentos 

destinados a bebés; géneros alimentícios com valor energético baixo ou reduzido, 

destinados a controlo do peso; alimentos dietéticos destinados a fins medicinais 

específicos; alimentos pobres em sódio, incluindo os sais dietéticos hipossódicos; 

alimentos sem glúten; alimentos adaptados a esforços musculares intensos e 

alimentos destinados a pessoas que sofrem de perturbações do metabolismo dos 

glúcidos (diabéticos).  

 Na Farmácia Falcão existe uma grande diversidade destes produtos, de forma 

a ser possível satisfazer as necessidades dos clientes, fornecendo-se informação e 

aconselhamento. Estão também asseguradas as garantias de qualidade, 

nomeadamente no que se refere às condições de armazenamento e conservação. 

 

 6.6. Medicamentos e produtos de uso veterinário 

 Segundo o Decreto-Lei nº 148/2008, de 29 de julho, os medicamentos de uso 

veterinário são “toda a substância, ou associação de substâncias, apresentada como 

possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus 

sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a 

estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação 

farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções 

fisiológicas”. Assim, este conceito engloba aqueles que se destinam aos animais, e 

que tanto podem ser especialidades farmacêuticas de uso veterinário, como 
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medicamentos veterinários pré-fabricados ou pré-misturas para alimentos 

medicamentosos. Sempre que um medicamento é para uso veterinário exclusivo, na 

embalagem está inscrita a frase de segurança “ USO VETERINÁRIO”.  

 Uma vez que a Farmácia Falcão se insere num meio urbano, os produtos 

veterinários mais procurados consistem em: antiparasitários externos e internos, 

antibióticos anticoncecionais, complexos vitamínicos, anti-inflamatórios e vacinas, 

essencialmente direcionados para cães e gatos. Sempre que é dispensado um 

antiparasitário interno, é frequente aconselhar um desparasitante também para os 

indivíduos que contactam diariamente com o animal. 

  

 6.7. Medicamentos e produtos homeopáticos  

 Segundo o Estatuto do Medicamento, os medicamentos homeopáticos são 

definidos como um “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”. [10]   

 A homeopatia é um método terapêutico baseado no princípio da similitude: 

similitude existente entre o poder tóxico de determinada substância e o seu poder 

terapêutico. Certas substâncias, se utilizadas em doses consideráveis, provocam 

sintomas numa pessoa saudável, no entanto quando utilizadas em doses 

infinitesimais, podem curar esses mesmos sintomas numa pessoa doente. 

 A Farmácia Falcão tem um stock pequeno de produtos homeopáticos. Estes 

medicamentos são apenas requisitados por um grupo ainda muito restrito de pessoas, 

no entanto verifica-se que há cada vez mais utentes a solicitá-los. 

  

 6.8. Produtos fitoterapêuticos 

 A fitoterapia, um método de terapêutica, tem por base o uso de plantas 

medicinais, nomeadamente das suas propriedades curativas e preventivas. Estes 

produtos são abordados no Estatuto do Medicamento, que os define como “qualquer 

medicamento que tenha exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais 

substâncias derivadas de plantas, uma ou mais preparações à base de plantas ou 

uma ou mais substâncias derivadas de plantas em associação com uma ou mais 

preparações à base de plantas.” 
[15]  

 Os produtos fitoterapêuticos fazem uso das propriedades curativas e 

preventivas das plantas. A procura deste tipo de produtos tem vindo a ser cada vez 

mais significativa, sendo hoje uma área de interesse redobrado. Constituem uma 
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alternativa aos medicamentos de síntese, principalmente em doentes polimedicados. 

Na Farmácia Falcão existe uma grande oferta destes produtos para os mais variados 

fins: proteção cardiovascular, problemas digestivos, problemas circulatórios, excesso 

de peso, problemas urinários, problemas nervosos, fadiga, bem-estar da mulher 

(incluindo produtos para a menopausa), artroses, reumatismo, produtos para a pele, 

unhas, cabelo, produtos para a tosse, gripe e constipações. Estes produtos podem 

apresentam-se sob a forma de cápsulas compostas por extratos padronizados dos 

respetivos princípios ativos, xaropes, comprimidos, tisanas, ampolas ou até sob a 

forma de produtos de dermocosmética, nomeadamente champôs e alguns cremes. 

 

 6.9. Dispositivos médicos  

 Um dispositivo médico é decretado como “qualquer instrumento, aparelho, 

equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, 

destinado pelo seu fabricante a ser utilizado especificamente para fins de diagnóstico 

ou terapêuticos e que seja necessário para o bom funcionamento do dispositivo 

médico, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por 

meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser 

apoiada por esses meios, destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos 

para fins de: diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma 

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

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

processo fisiológico e; controlo da conceção”.  

 Os dispositivos médicos constituem importantes instrumentos de saúde que 

abrangem um vasto conjunto de produtos. São destinados a serem utilizados para fins 

comuns aos dos medicamentos, para prevenção, diagnóstico e tratamento de doença 

humana. Devem atingir os seus fins através de mecanismos que não se traduzem em 

ações farmacológicas, metabólicas ou imunológicas, por isto se distinguindo dos 

medicamentos.  

 Na Farmácia Falcão podem ser encontrados uma grande diversidade de 

dispositivos médicos, nomeadamente: pensos destinados à incontinência, saco coletor 

de urina e sacos para ostomia, meias de compressão; colares cervicais, pulsos e 

joalheiras elásticas, pensos oculares, seringas e agulhas para seringas, lancetas, 

luvas cirúrgicas, material de penso, algodão hidrófilo, ligaduras, preservativos, 

canadianas, sapatos ortopédicos, palmilhas ortopédicas e termómetros.  
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  6.10. Produtos de puericultura 

 Segundo o Decreto-Lei n.º 10/2007, de 18 de Janeiro, os produtos de 

puericultura são todos aqueles que se destinam aos cuidados do bebé, com o objetivo 

de facilitar o sono, o relaxamento, a higiene, a alimentação e a sucção das crianças. 

São exemplos destes produtos chupetas, biberões e tetinas de vários formatos, 

produtos de higiene pediátrica, fraldas, brinquedos, entre outros.  

 Na Farmácia Falcão este tipo de produtos são bastante solicitados, sendo que 

existe uma vasta variedade de marcas comerciais como Chicco®, Medela®, Nuk®, Dr. 

Brown’s®, Libero®, Mustela®, Nuvita®, Saro®, A-Derma®, Uriage®, Klorane®, entre 

outros. 

 

7. Dispensa de medicamentos 

 O farmacêutico é o último profissional de saúde que tem contato com o doente 

antes do início da farmacoterapia, sendo este ato determinante para o uso racional de 

medicamentos. Durante a dispensa, deve-se garantir que o utente é esclarecido 

quanto à posologia e o modo de administração do medicamento, devendo o 

farmacêutico explicar de forma clara, e sempre que necessário exemplificar, 

certificando-se sempre que o utente compreendeu. A informação oral pode ser 

reforçada textualmente, se possível indicando na embalagem, por escrito e de forma 

legível, a posologia e duração do tratamento. O utente deve ser esclarecido quanto 

aos objetivos da terapêutica, possíveis efeitos adversos, contraindicações, precauções 

especiais de administração, conservação e eventuais interações com outros 

medicamentos, alimentos ou álcool.  

 

 7.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

  

    7.1.1. Prescrição e validação  

 São prescritas quatro tipos de receitas médicas:  

a) Receita médica não renovável, destinada à prescrição de medicamentos 

utilizados em tratamentos de curta e média duração, possuindo uma validade 

de 30 dias;  

b) Receita médica renovável, destinadas à prescrição de medicamentos usados 

no tratamento de doenças crónicas ou em tratamentos prolongados, são 

emitidas em triplicado, com validade de 6 meses;  
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c) Receita médica especial, utlizada para a prescrição de medicamentos 

psicotrópicos ou estupefacientes, bem como de outros medicamentos que 

possam ser usados ilegalmente;  

d) Receita médica restrita, usada para prescrição de medicamentos de uso 

exclusivo hospitalar, de medicamentos utilizados em patologias cujo 

diagnóstico é feito a nível hospitalar, cuja utilização possa causar efeitos 

adversos muito graves, e que exija consequentemente uma cuidadosa 

monitorização.  

  A Portaria n.º 137-A/2012,de 1 de junho, estipula que a prescrição deve incluir 

obrigatoriamente a respetiva denominação comum internacional da substância ativa 

(DCI), a forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a posologia. A prescrição 

pode ser feita por via eletrónica, e excecionalmente, pode ser feita por via manual. No 

caso das receitas eletrónicas, estas só são consideradas válidas, e só podem ser 

dispensadas, se incluírem os seguintes elementos: número da receita legível; local de 

prescrição; identificação e assinatura do médico prescritor; nome e número de utente 

ou de beneficiário de subsistema; entidade financeira responsável; referência ao 

regime especial de comparticipação de medicamentos, se aplicável; denominação 

comum internacional da substância ativa; dosagem, forma farmacêutica, dimensão da 

embalagem, número de embalagens; data da prescrição. [18] 

 Quanto às receitas manuais, podem ser prescritas nas seguintes situações: 

falência do sistema informático; inadaptação fundamentada do prescritor, previamente 

confirmada e validada anualmente pela respetiva ordem profissional; prescrição ao 

domicílio; outras situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês. Neste 

caso, as receitas para serem consideradas válidas devem incluir obrigatoriamente: 

identificação da exceção; vinheta identificativa do local de prescrição; vinheta 

identificativa do médico prescritor; identificação da especialidade médica, se aplicável, 

e contacto telefónico do prescritor; nome e número de utente e, sempre que aplicável,  

de beneficiário de subsistema; entidade financeira responsável; se aplicável, 

referência ao regime especial de comparticipação de medicamentos. [18] 

 Em cada receita médica podem ser prescritos até 4 medicamentos, duas 

embalagens de cada um de dois medicamentos distintos, ou 4 embalagens de 4 

medicamentos distintos, com a exceção das receitas de injetáveis unidoses que 

podem ter no máximo quatro embalagens do mesmo injetável. [18]  
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    7.1.2. Dispensa  

 Após a verificação da receita, o farmacêutico deve assegurar que ao dispensar 

o prescrito, não ocorrerá qualquer tipo de interação medicamentosa que possa ser 

prejudicial à saúde do utente. Se por acaso, a farmacoterapia ou a informação de um 

dado utente suscita dúvidas, o médico prescritor deverá ser contactado no sentido de 

esclarecer o farmacêutico. De maneira a completar informação e fomentar a adesão à 

terapêutica, cabe ao farmacêutico questionar o utente sobre se é a primeira vez que 

administra o que lhe vai ser dispensado. Deve-se informar o utente sobre o direito de 

opção na escolha do medicamento que cumpra a prescrição médica ou do 

medicamento equivalente (quando não existe grupo homogéneo), independentemente 

do preço assinalando, sendo a sua opção por assinatura no espaço destinado ao 

“Direito de opção” no verso da receita. [18] Dentro do mesmo grupo homogéneo, deve 

ser dispensado o medicamento de valor inferior comparticipado pelo SNS, dos três 

medicamentos de preço mais baixo que devem estar disponíveis na farmácia. Se por 

acaso o medicamento mais barato do mercado não estiver disponível na farmácia, 

deve ser disponibilizado ao utente num prazo de 12 horas sem qualquer acréscimo do 

custo. Quando não existe grupo homogéneo, o farmacêutico deve dispensar o 

medicamento mais barato, equivalente ao prescrito. Contudo, o utente não dispõe do 

“direito de opção” sempre que a prescrição é efetuada por marca comercial ou nome 

do titular de AIM, o que é previsto legalmente quando não existe genérico ou só existe 

marca ou licenças ou quando o médico apresenta justificação técnica, das três 

contempladas pela Portaria: medicamento com margem ou índice terapêutico estreito 

(aplicável apenas a ciclosporina, levotiroxina sódica e tacrolímus) fazendo o prescritor 

menção da “Exceção a”; suspeita de intolerância/reação adversa ao medicamento com 

a mesma substância por outra denominação comercial, mencionando da “Exceção b) 

Reação adversa prévia”; prescrição de medicamento para tratamento com duração 

superior a 28 dias, com menção na receita da “Exceção c) Continuidade do tratamento 

superior a 28 dias”. Nesta última, a opção do utente cinge-se apenas na escolha de 

um medicamento com PVP igual ou inferior ao prescrito. No entanto, estas exceções 

só são válidas quando impressas ou, no caso das receitas manuais, colocadas 

manualmente no campo destinado à posologia, caso contrário dispensa-se o 

medicamento segundo prescrição por DCI.  [18] 

 

    7.1.3. Comparticipação  

 Determinados medicamentos são parcialmente comparticipados por entidades 

financiadoras. Nestes casos, o utente beneficiário apenas paga determinada 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Falcão 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

 

Maria José Coelho de Magalhães | 080601196 
 

24 

percentagem do custo total do medicamento, sendo o montante restante suportado 

pela entidade financiadora responsável, que posteriormente reembolsa a farmácia 

desse valor. No entanto nem todos os organismos comparticipam determinado grupo 

de medicamentos de igual forma, e nem todos os grupos de medicamentos são 

comparticipados na mesma forma pelas diferentes entidades financiadoras. A nível 

nacional é obrigatório que todos os cidadãos detenham do cartão de utente, onde 

consta o nome, a data de nascimento, o centro de saúde em que se encontra inscrito e 

ainda, através de siglas, a situação perante o sistema de saúde da pessoa em causa:  

 R- regime especial de comparticipação de medicamentos;  

 T- isenção de taxa moderadora  

 O- doente portador de patologias crónicas;  

 S- indica que o doente beneficia de outro subsistema de saúde que não o SNS.  

 Para efeitos de comparticipação, as siglas a ter em atenção são o R e o S. 

 Existem ainda várias outras entidades comparticipantes que se categorizam em 

SNS, seguradoras e subsistemas. A percentagem de comparticipação varia em função 

da entidade e do medicamento em causa. A cada organismo está associado um 

número que é inserido no sistema informático, definindo automaticamente a margem 

de comparticipação, o valor pago pelo organismo e o valor a pagar pelo utente. A 

comparticipação do Estado no preço de alguns medicamentos é fixada consoante dois 

regimes: o regime geral que abrange todos os utentes do SNS e os trabalhadores 

migrantes, e o regime especial exclusivo para utentes abrangidos pelas condições de 

doentes profissionais, doentes crónicos especiais e pensionistas. A comparticipação 

varia de acordo com as indicações terapêuticas do medicamento, a sua utilização, as 

entidades que o prescrevem e ainda com o consumo acrescido para doentes que 

sofram de determinadas patologias. No caso das receitas que se destinam a 

trabalhadores migrantes, deve constar na receita médica o carimbo em vigor com a 

palavra “migrante”, o nome do trabalhador e a entidade emissora do livrete. Quanto ao 

regime especial, o médico terá que colocar na receita a designação correta da portaria 

ou despacho a que este desconto está vinculado. Os despachos que podem ser 

mencionados são: despacho nº 1234/2008 (doença inflamatória intestinal); despacho 

nº 4250/2007 (doença de Alzheimer); despacho nº 11387-A/2003 (lúpus, hemofilia e 

hemoglobinopatias); despacho nº 4521/2001 (paramiloidose); despacho nº10279/2008 

(dor crónica); despacho nº 10280/2008 (dor oncológica); despacho nº 21094/99 

(carbonato de lítio); despacho nº 14123/2009 (artrite e metrotrexato); despacho nº 

10910/2009 (infertilidade). Perante uma destas indicações, deve-se introduzir 

informaticamente o código referente aos diplomas da respetiva entidade 
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comparticipante e selecionar o despacho indicado na receita. No caso dos 

pensionistas, as receitas devem conter uma identificação: as receitas manuais 

deverão apresentar a vinheta de identificação da unidade de saúde de cor verde; as 

receitas informatizadas, ou receitas manuais de consultórios médicos particulares, 

deverão conter a sigla “R” no cabeçalho da receita. 

 

     7.1.4. Processamento do receituário e faturação a entidades 

 Quando se avia uma receita, introduz-se no sistema os medicamentos por 

leitura ótica dos códigos de barras ou por introdução do código do produto, tendo o 

cuidado de confirmar o nome comercial, dosagem, quantidade e preço 

correspondente. Ao introduzir o código correspondente ao organismo de 

comparticipação, o sistema informático atribui a percentagem (%) de comparticipação 

e o preço que o utente tem que pagar. 

 Apesar de todos os cidadãos portugueses estarem todos integrados no Serviço 

Nacional de Saúde (SNS), podem estar sujeitos a outros subsistemas ou seguros de 

saúde. Por exemplo, quem trabalha na Função Pública tem direito à ADSE, 

empregados de alguns bancos têm direito ao SAMS ou SAMS Quadros, trabalhadores 

da EDP têm direito ao SAVIDA, entre outros. Nestes subsistemas, existem também 

situações de complementaridade com o SNS, que obrigam a fotocópia da receita. 

Existem ainda os seguros de saúde, como a Medis, Multicare e a Fidelidade Seguros.  

 Depois de verificadas, as receitas faturadas são separadas pelas respetivas 

entidades, estas são separadas por organismos e organizadas em lotes de 30 

receitas, com exceção do último lote do mês pode não estar completo com as 30 

receitas. No último dia de cada mês, procede-se ao fecho dos lotes e inicia-se novo 

loteamento no mês seguinte. Quando as receitas estão devidamente corrigidas, 

ordenadas e agrupadas nos respetivos lotes, o computador emite um documento para 

cada lote, oVerbete de Identificação do Lote , o qual é agrafado ao respetivo lote onde 

constam as seguintes informações: carimbo, nome da farmácia e respetivo nº de 

inscrição na Associação de Farmácias Portugal (AFP); mês e ano a que corresponde; 

código e nome do organismo comparticipante; nº de sequência do lote; importância 

total do lote em PVP; importância total do lote pago pelo utente; importância total do 

lote a pagar pelo organismo de comparticipação. De seguida emitem-se mais dois 

documentos: a Relação de Resumo de Lotes, que constitui um resumo dos lotes 

correspondentes a um determinado organismo, e a Fatura Mensal de Medicamentos 

(para cada organismo) que contém os valores totais do resumo de lotes (importância 

total do preço de venda ao público, o preço pago pelos utentes e os encargos dos 
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diferentes organismos). Estes dois últimos documentos são emitidos em 

quadruplicado, ficando uma via na farmácia e sendo as restantes enviadas:  

o Caso se trate de receituário relativo ao SNS: até ao dia 8 de cada mês, 

procede-se ao envio para a Administração de Saúde da Zona (no caso da 

Farmácia Falcão é a ARS do Porto), juntamente com as receitas agrafadas aos 

Verbetes e Identificação dos Lotes. A ARS carimba e envia para a farmácia das 

cópias da Fatura, e posteriormente procede ao pagamento.  

o Caso se trate de receituário dos organismos que têm acordo com AFP: (ADSE, 

ADM; SAMS; CGD; EDP etc), a farmácia envia a documentação diretamente à 

AFP até ao dia 6 do mês seguinte. A AFP irá contactar com os diversos 

organismos, enviando-lhes duas vias da fatura mensal.  

 As entidades competentes fazem a própria conferência das receitas. Assim, 

sempre que se verifiquem incorreções, o receituário não é comparticipado e é 

devolvido à farmácia pela AFP, devidamente justificando qual o motivo de devolução. 

A farmácia tentará resolver essas situações e uma vez corrigidos os erros, reenviará 

as receitas na faturação do mês seguinte. 

 

 7.2. Medicamentos sujeitos a receita especial  

 De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, estão sujeitos a 

receita médica especial os medicamentos que preencham uma das seguintes 

condições: 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 utilizados para fins ilegais; contenham uma substância 

que, pela sua novidade ou propriedades, se considere, por precaução, dever ser 

incluída nas situações previstas na alínea anterior.  

 As receitas de estupefacientes e psicotrópicos requerem alguns aspetos 

adicionais no que respeita a dispensa, por serem medicamentos com propriedades 

farmacológicas muito específicas, causando dependência e toxicomania, por isso o 

armazenamento deste grupo de medicamentos é feito de forma isolada dos demais 

medicamentos e em local próprio de acesso controlado. Durante a sua dispensa o 

sistema informático 4DigitalCare alerta para que seja preenchido um formulário com 

alguns dados, não permitindo ao computador finalizar a venda se tal não for feito. 

Neste formulário consta a identificação do médico e do doente, respetivas moradas e 

ainda o nome, nº do BI, sexo e idade do adquirente. É enviada ao INFARMED a 

receita original com o respetivo formulário devidamente preenchido. Na Farmácia 
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Falcão é arquivada uma cópia da receita original destas substâncias. Arquivam-se na 

farmácia os duplicados destas receitas com um segundo comprovativo de venda, num 

local específico, juntamente com as guias de encomenda e dos comprovativos de 

entrada, desses mesmos medicamentos psicotrópicos ou estupefacientes. Numeram-

se sequencialmente, carimbam-se e rubricam-se para trimestralmente serem 

enviados, um dos duplicados, para o departamento de psicotrópicos do Infarmed. O 

segundo duplicado da receita é arquivado na farmácia, durante pelo menos durante 

três anos. [18,19] 

 

 7.3. Produtos de protocolo de Diabetes Mellitus  

 O reconhecimento da Diabetes como um importante problema de saúde 

pública, levou o Ministério da Saúde e os demais parceiros a assinar um protocolo de 

colaboração, com objetivo de prestar melhor assistência ao diabético.  

 Portugal, subscritor da declaração de Saint Vicente, decidiu proceder à 

operacionalização e gestão integrada do programa de controlo da Diabetes Mellitus, 

investindo num esforço nacional, especialmente na prevenção, identificação e 

tratamento das suas complicações. A educação terapêutica é a base do tratamento 

desta doença, um bom controlo metabólico é fundamental na prevenção das 

complicações causadas. Assim, é fundamental o tratamento farmacológico diário e o 

auto vigilância. Para o auto controlo, os utentes necessitam de meios técnicos 

inerentes, como seringas, agulhas, lancetas e tiras reagentes de pesquisa de glicose 

no sangue e na urina. O Guia do Diabético foi criado para promover a 

coresponsabilização do diabético no seu tratamento, a ligação entre os profissionais 

de saúde nele envolvidos e a melhoria dos cuidados de saúde que lhe são prestados, 

nomeadamente a educação do diabético, a comparticipação direta na farmácia das 

tiras, reagentes, com IVA e fornecimentos gratuito de seringas. De acordo com a 

portaria n.º 364/2010 de 23 de Junho, a comparticipação do Estado no custo de 

aquisição das tiras-teste para diabéticos é fixada em 85%, enquanto as agulhas, 

seringas e lancetas para diabéticos é fixada em 100% do preço de venda ao público 

para os utentes do Serviço Nacional de Saúde. [20] 

 As receitas de produtos de protocolo agrupam-se separadamente em lotes 

individuais  para o SNS (DS), para ADSE (DT) e para outros subsistemas, sendo que 

no final do mês  é  emitida uma listagem dos produtos dispensados, seguindo o 

documento original para ARS, uma cópia para a AFP e outra arquivada na farmácia.  
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8. Serviços prestados à comunidade 

 O conceito de Farmácia Clínica tem evoluído nos últimos anos e 

corresponde atualmente a um novo conceito da própria prática farmacêutica, 

incluindo diversos serviços de promoção da saúde e de bem-estar aos seus utentes, 

debruçando-se não só no tratamento da patologia, mas cada vez mais na sua 

prevenção. O farmacêutico deve assumir uma atitude mais voltada para o doente, 

na sua individualidade, atendendo aos seus hábitos de vida e condicionantes 

económicas entre outras. Existe por isso na Farmácia Falcão um gabinete onde é 

possível desenvolver algumas atividades como medições da pressão arterial, 

glicemia capilar, colesterolemia capilar, trigliceridemia capilar, cassa corporal e 

cálculo do Índice de Massa Corporal, testes de gravidez, aconselhamento 

nutricional e aconselhamento podológico. 

   

 8.1. Medição de parâmetros fisiológicos e bioquímicos 

  

 8.1.1. Determinação da Pressão Arterial 

 Na Farmácia Falcão, a monitorização da Pressão Arterial (PA) é realizada 

através de tensiómetro digital de braço Pic Indolor, que revela os valores de PA 

sistólica, diastólica e o número de pulsações por minutos. Os valores são anotados 

num cartão individual de utente, fornecido pela farmácia (Anexo 6).  

Antes da medição, o utente deve repousar uns minutos, já que os valores de pressão 

arterial que importam registar devem corresponder aos valores de repouso e não aos 

valores durante exercício físico. É importante que após a colocação da braçadeira no 

braço esquerdo do doente, este se mantenha relaxado, imóvel e em silêncio durante a 

medição. O valor é depois registado no cartão, anotando sempre a data e a hora da 

medição, sendo que o utente o guardar e regista sempre as medições posteriores 

efetuadas para, se necessário, mostrar ao seu médico de família. 

    

 8.1.2. Medição da glicemia capilar  

 Para a medir a glicemia capilar, a Farmácia Falcão possui vários aparelhos que 

se usam alternadamente, Precision Xceed®, o Accu-Chek® (Roche) e Diamond 

PRIMA, devendo efetuar-se os seguintes passos:  

 1. Desinfetar com álcool o dedo da punção;  

 2. Ativar a lanceta descartável a utilizar ou introduzir nova lanceta na caneta;  
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 3. Por cada nova caixa de tiras a utilizar, com novo código, é necessário 

calibrar o aparelho com o chip que vem no interior da caixa;  

 4. Fazer a punção na face lateral da ponta do dedo, logo após uma breve 

massagem de modo a ativar a circulação; 

  5. Introduzir a gota de sangue por capilaridade e esperar o resultado;  

 6. Limpar o dedo com algodão e álcool;  

 7. Colocar o material que esteve em contacto com sangue no recipiente para 

incineração;  

 8. Registar o valor obtido no cartão do utente.  

 Depois de determinado o valor de glicemia capilar, é importante a sua 

interpretação. Assim, no caso de um utente que desconhece se possui ou não 

Diabetes e apresenta um resultado em jejum superior a 110 mg/dl, deve ser 

aconselhado sobre medidas não farmacológicas,  como a dieta rica em fibras e baixa 

em hidratos de carbono e lípidos, assim como exercício moderado. Caso o valor 

exceda os 190 mg/dl aconselha-se o utente a recorrer a um médico. A doentes com 

Diabetes diagnosticada e com glicemias capilares elevadas deve-se sublinhar a 

importância do cumprimento das medidas terapêuticas (dieta, exercício físico e 

medicação), bem como informar sobre as possíveis complicações a médio/longo prazo 

e como se podem prevenir, tendo sempre em conta o perfil glicémico traçado pelo seu 

médico tanto em jejum como depois das refeições.  

 

 8.1.3. Medição da colesterolemia e trigliceridemia capilares 

 Na Farmácia Falcão é feita a medição do valor do colesterol total através de 

uma amostra de sangue capilar, analisada no aparelho Accutrend Plus. Após a punção 

capilar com uma lanceta, a gota de sangue é aplicada na rede superior da tira teste e 

o fecho da tampa do aparelho desencadeia o início da medição. A reação colorimétrica 

é medida 180 segundos depois, sendo o intervalo de leitura do aparelho entre 100 e 

600 mg/dl. Os resultados obtidos são comparados com os valores de referência e o 

aconselhamento ao utente é dado em função destes.  

 Se o valor for elevado deve aconselhar-se o doente a diminuir a ingestão de 

gorduras (sobretudo das gorduras saturadas) e aumentar o consumo de fibras, a 

praticar exercício físico, a não consumir álcool e café, a não fumar e controlar o peso 

corporal, bem como preferir grelhados e cozidos.  

 Para o doseamento dos triglicerídeos utilizam-se tiras semelhantes às do 

colesterol e o fundamento do método é o mesmo, passando pela aplicação de uma 
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gota de sangue capilar na banda vermelha da tira. Contudo, a determinação deve ser 

realizada em jejum de 12 h de modo a obter resultados relevantes. 

 

 8.1.4. Realização de testes de gravidez 

 O teste de gravidez é um teste imunocromatógrafico, indicado para a deteção 

rápida da hormona gonadotrofina coriónica humana (GCH) na urina da mulher em 

concentrações superiores a 20 mUI/mL. Numa mulher saudável, a GCH é um 

marcador específico para a gravidez, na medida em que é produzida apenas pela 

placenta. Entre os 6-8 dias após a conceção, a placenta produz GCH que vai 

aumentando rapidamente durante a fase inicial da gravidez. Alguma da GCH é 

excretada através da urina atingindo os níveis máximos 6 semanas após a conceção.  

 O teste realiza-se de uma forma rápida e simples, basta apenas, colocar uma 

pequena amostra de urina no teste, preferencialmente a primeira urina da manhã 

(mais concentrada), e aguardar o resultado. É importante não esquecer que um 

resultado negativo poderá vir a ser positivo (baixas concentrações iniciais de 

hormona), mas um positivo é sempre positivo com exceção de neoplasmas 

trofoblásticos que originam elevadas concentrações de GCH.  

 No caso de um resultado duvidoso, o teste deverá ser repetido. 

 

 8.2. Farmacovigilância 

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) define farmacovigilância como o 

conjunto de atividades de deteção, registo e avaliação das reações adversas, com o 

objetivo de determinar a incidência, gravidade e nexo de causalidade com os 

medicamentos, baseadas no estudo sistemático e multidisciplinar dos efeitos dos 

medicamentos.  

 Com a colaboração dos diferentes parceiros, o INFARMED prossegue os 

seguintes objetivos no âmbito da farmacovigilância:  

o Monitorizar a segurança dos medicamentos na prática clínica e identificar 

precocemente possíveis reações adversas;  

o Avaliar a relação benefício-risco dos medicamentos e as implicações para a 

saúde pública e intervir para minimizar o risco e maximizar o benefício; 

o Transmitir aos profissionais de saúde e ao público em geral informação sobre 

dados de segurança e monitorizar o impacto das ações desenvolvidas.  

 Uma reação adversa medicamentosa corresponde a uma resposta prejudicial e 

indesejada a um medicamento, que ocorre com doses habitualmente usadas para 

profilaxia, diagnóstico ou tratamento e para a qual existe um nexo de causalidade 
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entre ocorrência adversa e o medicamento. A deteção e a monitorização das reações 

adversas são efetuadas pelo sistema de notificação espontânea. Consiste num 

esquema nacional de recolha de casos suspeitos de reações adversas, enviados por 

profissionais de saúde à autoridade reguladora – Serviço de Farmacovigilância do 

Infarmed. A este nível o farmacêutico possui um lugar privilegiado devido ao contacto 

frequente com o utente. O papel do farmacêutico passa por prevenir e/ou detetar 

precocemente algumas reações adversas e proceder à notificação de suspeitas destas 

reações.  

 Assim, todos os profissionais da farmácia devem estar particularmente atentos 

a reações adversas com consequências graves, reações adversas a fármacos 

recentes ou em estudo, e interações medicamentosas não conhecidas. Nestas 

situações, para ser notificado o Sistema Farmacovigilância do INFARMED deve-se 

proceder ao preenchimento de Ficha de Notificação de Reações Adversas, que se 

caracteriza:  

o Dados do doente;  

o Dados do notificante;  

o Reação adversa suspeita (descrição, local/tipo, intensidade/severidade, data de 

início, duração aproximada, evolução e tratamento da reação);  

o Fármaco suspeito (nome genérico/comercial), nº de lote e identificação 

terapêutica utilizada, dose diária, regime posológico, via de administração e 

duração do tratamento.  

 É através destas fichas de notificação, que os médicos, farmacêuticos, e outros 

técnicos de saúde podem registar as reações adversas e comunicá-las ao 

INFARMED, onde a informação é tratada por peritos nesta área. A informação 

recolhida, é depois analisada e avaliada através de contactos diretos com os 

notificadores e organizada em bases de dados. Também a indústria farmacêutica é 

legalmente obrigada a comunicar as reações adversas ao Ministério da Saúde.  

 O estudo de utilização de medicamentos não se esgota na avaliação das 

reações adversas, tendo-se desenvolvido nos últimos anos diversos estudos fármaco-

epidemiológicos que permitem um melhor conhecimento dos medicamentos, 

nomeadamente em áreas relacionadas com a adesão à terapêutica e estudos de 

eficácia comparativa. Estes estudos efetuados na fase de utilização dos 

medicamentos, permitem também detetar e avaliar as novas indicações terapêuticas 

de medicamentos que estão há vários anos no mercado. 
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9. VALORMED 

 A VALORMED é uma Sociedade Gestora do Sistema Integrado de Gestão de 

Resíduos de Embalagens e de Medicamentos consumidos fora de uso, que tem como 

sócios fundadores as principais associações representativas do sector farmacêutico: 

Apifarma (Associação Portuguesa de Indústria Farmacêutica), ANF (Associação 

Nacional de Farmácia), Fecofar (Federação das Cooperatarivas de Distribuição 

Farmacêutica) e Groquifar (Associação de Grossistas de Produtos Químicos e 

Farmacêuticos). 

 Por força da transposição da Diretiva 2004/12/CE, foi criada uma legislação 

específica sobre os resíduos de embalagens, que obriga todas as empresas ao 

cumprimento de normas de gestão de resíduos de embalagens. Com o intuito de 

estabelecer um sistema próprio para o sector farmacêutico, o Governo, através do 

Instituto Nacional de Resíduos, licenciou a VALORMED como a entidade que permite 

ao sector farmacêutico cumprir o estabelecido legalmente. 

 Em 2007, o âmbito de intervenção da VALORMED foi alargado não só para os 

resíduos de embalagens de medicamentos e produtos equiparados recolhidos em 

farmácias comunitárias, mas também para resíduos de embalagens de medicamentos 

separados em farmácias hospitalares, resíduos de embalagens de venda provenientes 

das devoluções das farmácias e distribuidores, bem como resíduos de embalagens de 

medicamentos e produtos de uso veterinário.  

 As farmácias são o rosto da VALORMED junto do público, uma vez que 

assumem um papel de primeira linha na recolha das embalagens e dos medicamentos 

fora de uso, bem como na sensibilização de todos os utentes para esta nova 

realidade. O material é entregue na farmácia, onde é colocado em contentores 

próprios, que posteriormente são fechados e selados, identificados com nome e 

número de inscrição da farmácia, peso do contentor, data e assinatura do responsável, 

sendo a sua recolha e envio acompanhados pela respetiva Ficha de Contentor, em 

papel autocopiativo de 4 vias com diferentes cores:  

o Branca: mantém-se no contentor até ao fim do processo;  

o Verde: arquivada na farmácia;  

o Azul e rosa: enviadas pelo armazenista para a VALORMED;  

o Amarela: arquivada pelo armazenista que recolheu.  
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 Após recolha, o material recolhido é objeto de um sistema de triagem, sendo 

reencaminhado para reciclagem todo o material de embalagem suscetível a este tipo 

de tratamento ambiental. [21] 

 

10. Considerações finais 

 O estágio em Farmácia Comunitária, ao longo destes três meses, representou 

a transição entre todo o conhecimento teórico adquirido no passado à realidade prática 

de uma farmácia comunitária. Contudo, quando confrontada com a prática, percecionei 

que a realidade vai muito mais além de tudo aquilo que os textos evidenciam. São 

imensas as situações práticas que surgem no dia-a-dia, que continuamente nos 

ajudam na construção gradual da nossa identidade profissional. O estágio representa 

a última etapa de um longo percurso de 5 anos e portanto, o período em que pude dar 

os meus primeiros passos de uma nova fase da minha vida. No contato com os 

utentes apercebi-me do papel fundamental que desempenhamos junto da nossa 

população. É em prol de cada um e zelando pela da Saúde Pública, que nos sentimos 

farmacêuticos por excelência.  

 Gostava de deixar o meu agradecimento a toda a equipa da Farmácia Falcão, 

e congratulá-los pelo exemplar profissionalismo, dedicação e bom ambiente de 

trabalho. Em especial ao Dr. Pedro Ferreira, por me ter acolhido e orientado durante 

esta etapa tão importante.  
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Anexos 

      Anexo 1 – Apresentação exterior da farmácia. 

 

         Anexo 2 – Área de atendimento ao público.   
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Anexo 3 - Área de atendimento personalizado.  

 

Anexo 4 - Móvel constituído por gavetas deslizantes 
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     Anexo 5 – Segundo setor da área de armazenamento. 

      Anexo 6 - Cartão individual de utente. 




