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PREÂMBULO  

 

A saúde, e os seus intervenientes têm, ao longo do tempo, sido alvo de grandes 

progressos. A inversão da pirâmide demográfica e o consequente aumento do acesso dos 

utentes aos cuidados de saúde, bem como as alterações na gestão do Sistema Nacional de 

Saúde (SNS) e a atual crise económica conduziram a uma adaptação das unidades de 

saúde e prestadoras de serviços de saúde, como as Farmácias, as entidades Médicas, e a 

Indústria Farmacêutica. Deste modo, as questões relativas á gestão, até então, tidas em 

conta de forma mais branda devido à favorável economia e ausência de concorrentes como 

as parafarmácias, têm vindo a ser melhor consideradas e evidenciadas, tendo o 

farmacêutico necessidade de se instruir nessa área e de apurar esses conhecimentos. No 

entanto a farmácia deve constituir um local de promoção da saúde e do bem-estar dos 

utentes. 

Assim, e tendo sido confrontada durante o meu estágio com este paradigma, a minha 

visão é de que para além das questões económicas que possam ser levantadas, a farmácia 

continua a ser, claramente, estabelecimento de saúde e de interesse público que deve 

assegurar a continuidade dos cuidados prestados aos doentes1, daí a importância dos 

Cuidados Farmacêuticos e da sua necessidade de aplicação continuada2. Hoje em dia 

assume-se que o conceito de Cuidados Farmacêuticos engloba um conjunto de processos 

clínicos tais como a cedência, a indicação, a revisão da terapêutica, a educação para a 

saúde, a farmacovigilância, o seguimento farmacoterapêutico e no âmbito geral o conceito 

designado como o uso racional do medicamento. 

Deste modo, com este relatório pretendo transmitir a minha experiência enquanto 

estagiária, descrever a constante dualidade entre economia favorável e preservação da 

saúde bem como os conhecimentos adquiridos e as atividades realizadas durante o estágio 

em farmácia comunitária que decorreu na Farmácia Silva Pereira, Suc., durante 6 meses, de 

1 de Junho a 30 de Novembro de 2013. 
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1. A FARMÁCIA SILVA PEREIRA, SUC. 

 

1.1. Localização e Utentes 

 A Farmácia Silva Pereira, Suc. localiza-se na Rua Costa Cabral n.º 293, na freguesia 

de Paranhos, concelho do Porto. Uma vez que está inserida numa zona bastante 

movimentada, circundada por enumeras casas comerciais, escolas, acessos de transportes 

públicos, zonas de restauração e residenciais, pude contactar com várias realidades e uma 

população bastante heterogénea e multifacetada, com predominância de utentes idosos 

frequentemente polimedicados. Conforme o preconizado nas Boas Práticas de Farmácia 

(BPF)3, a Farmácia Silva Pereira, Suc. apresenta um aspeto exterior característico e 

profissional, facilmente visível e identificável por uma placa de identificação e uma cruz 

luminosa verde, perpendicular à fachada do edifício, que permanece intermitente durante o 

horário de funcionamento. Na porta, encontram-se o nome da Farmácia, a Direção Técnica, 

o horário de funcionamento e a informação sobre as farmácias de serviço permanente. 

 

1.2. Horário de funcionamento 

A Farmácia Silva Pereira, Suc., encontra-se aberta ao público, ininterruptamente, de 

segunda a sexta-feira, das 8 horas e 30 minutos até às 19 horas e 30 minutos e, aos 

sábados, das 8 horas e 30 minutos às 13 horas. Nas datas designadas e segundo a escala 

da Administração Regional de Saúde4, faz serviço permanente, normalmente, uma vez por 

mês, mantendo-se a farmácia em funcionamento desde a hora de abertura até a hora de 

encerramento do dia seguinte.  

 

1.3. Organização do espaço físico interior (Anexo 1) 

 A Farmácia Silva Pereira de acordo com o Artigo 2º, do Anexo I, do Decreto-lei nº 

307/2007, de 31 de Agosto5, dispõe das seguintes divisões: 

 

a) Zona de atendimento ao público  

A zona de atendimento ao público de uma farmácia é o local onde a equipa contacta 

com o utente e, por isso, a área de maior importância. A Farmácia Silva Pereira apresenta 

um ambiente luminoso, calmo, agradável e apelativo. A entrada é ampla e sem degraus o 

que permite o acesso a pessoas portadoras de deficiência tal como refere a legislação em 

vigor, e apresenta uma antecâmara com um postigo lateral a partir do qual se realiza o 

atendimento noturno. 

Existem três postos de atendimento, dotados de um computador, uma caixa registadora 

e uma impressora, dispostos em balcões de madeira onde se encontram também alguns 

expositores de produtos pontuais e onde eu tive a oportunidade de iniciar o meu 

atendimento e aconselhamento ao público. 
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No decorrer das paredes e antes de chegar ao balcão principal encontram-se expostos 

em prateleiras de vidro, alguns medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), 

produtos de dermocosmética, puericultura, higiene oral, produtos dietéticos e alguns 

produtos sazonais permitindo-me uma maior facilidade de acesso e uma visualização mais 

rápida ao utente.  

Ao fundo da farmácia, e numa área mais recolhida existe um espaço preenchido por 

uma mesa, três cadeiras e um tensiómetro, sendo aqui que efetuo os testes bioquímicos 

mais á frente descritos.  

Atrás dos postos de atendimento e a separar esta zona do local de receção de 

encomendas encontra-se um armário com gavetas deslizantes, onde estão dispostos, por 

ordem alfabética, separados por genéricos e medicamentos de referência e ainda, por forma 

farmacêutica, os comprimidos e cápsulas, pós, soluções e suspensões orais, medicamentos 

de uso veterinário, higiene nasal, suplementos alimentares, ampolas bebíveis, pílulas, 

dispositivos para a diabetes e alguns medicamentos ginecológicos. 

 

b) Armazém 

Neste local são armazenados todos os produtos excedentes que não são praticáveis de 

armazenar na área de apoio ao atendimento. A reposição do stock para o local habitual de 

cada um dos produtos é efetuada diariamente.  

 

c) Laboratório  

O laboratório é o local destinado à preparação de manipulados sendo cumpridos os 

requisitos mínimos relativos ao espaço, mobiliário adequado e sistema de exaustão, 

impostos pela Deliberação n.º 1500/2004, de 7 de Dezembro6 que define ainda a lista do 

equipamento mínimo de existência obrigatória para as operações de preparação, 

acondicionamento e controlo de medicamentos manipulados. Uma vez que a solicitação de 

preparação de manipulados à Farmácia Silva Pereira, Suc. está em ascensão, o laboratório 

anteriormente utilizado apenas na realização de poucas preparações, tem vindo a ser 

equipado com material necessário e obrigatório para o efeito. 

 

d) Instalações sanitárias  

As instalações sanitárias compreendem duas casas de banho que se encontram 

também nas traseiras da zona de atendimento e são utilizadas quase exclusivamente pelos 

colaboradores da farmácia.  

 

e) Gabinete de atendimento personalizado 

Este espaço corresponde a um local cuidadosamente decorado de forma a conferir um 

ambiente harmonioso e confortável ao utente. Destina-se à realização de tratamentos 

dermocosméticos (mini-faciais), à demonstração de produtos e aconselhamento de forma 
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personalizada, exclusiva e privada e às consultas de nutrição que a farmácia propicia aos 

seus utentes. É ainda, utilizado sempre que se efetuam rastreios de forma a permitir uma 

maior cumplicidade e privacidade entre o utente e o colaborador da farmácia e nos dias de 

serviço, destina-se ao descanso do funcionário. 

É também neste espaço que se realizam, por pessoal especializado, alguns serviços 

farmacêuticos de promoção da saúde e bem-estar do utente, permitidos pela Portaria n.º 

1429/2007, de 2 de Novembro7, como por exemplo, a administração de vacinas não 

incluídas no Programa Nacional de Vacinação (PNV)8, campanhas de informação e 

programas de educação para a saúde. Serviços que tive a oportunidade de acompanhar ao 

longo do estágio.  

 

 Também e de acordo com Artigo 3º, do Anexo I, do Decreto-lei nº 307/2007, de 31 

de Agosto5, as farmácias podem dispor de outras divisões: 

 

f) Zona de receção de encomendas  

A zona de receção de encomendas compreende uma área de ligação entre a zona de 

atendimento ao público e as restantes áreas da farmácia e está equipada com um 

computador, um terminal de leitura ótica de código de barras, uma impressora de etiquetas 

e um modem que permite a realização de encomendas junto das empresas distribuidoras. 

Aqui é feita a receção diária de encomendas, provenientes dos diferentes distribuidores, 

atualização do stock, de preços e de prazos de validade de cada produto, tarefas com as 

quais iniciei o meu estágio. 

Nesta zona estão armazenados produtos de dermocosmética de menor rotação, 

produtos de alimentação infantil, dispositivos médicos, produtos de fitoterapia e 

homeopáticos, produtos de uso externo e produtos de higiene oral. Também, produtos de 

higiene íntima, ortopedia, dispositivos médicos, material de penso, meias elásticas e de 

descanso e produtos depilatórios. Existe ainda um armário de gavetas deslizantes, 

devidamente identificadas, onde se armazenam por ordem alfabética e grupo terapêutico as 

formas farmacêuticas semissólidas de uso cutâneo, de uso nasal e auricular, de uso 

oftálmico, de aplicação rectal e preparações injetáveis.  

No frigorífico, que também se encontra nesta zona, estão armazenados todos os 

produtos (alguns colírios, insulinas, probióticos ou vacinas) que necessitem de condições 

especiais de conservação, geralmente entre o 2º e 8ºC, sendo que, diariamente é feito o 

controlo manual da temperatura do frigorífico e a partir de um dispositivo (LogTaq®), apesar 

deste possuir um controlo interno que, no caso das temperaturas se afastarem do intervalo 

desejado, aciona um alerta.  

Existem, ainda, dois dispositivos de registo de temperatura, sendo que um permanece 

no armazém e outro no laboratório da farmácia permitindo o registo diário da temperatura e 
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humidade. Periodicamente (cerca de 3 em 3 meses) é feita a recolha (os dados são 

descarregados a partir do software do LogTaq®) destes registos para assegurar as corretas 

condições de armazenamento. 

 

g) Gabinete do Diretor Técnico 

O gabinete da direção encontra-se nas traseiras da Farmácia Silva Pereira, onde o Dr. 

David Casimiro e os demais funcionários, realizam todas as operações que asseguram o 

bom funcionamento e gestão da farmácia e onde se encontra a documentação legal e 

contabilística da farmácia, faturação diária e mensal dos fornecedores e notas de 

encomenda e devolução, bem como a biblioteca da farmácia, a que todos têm acesso.   

É neste local que é feito o receituário e, portanto, foi aqui que tive a oportunidade de lidar 

com a correção e fecho do receituário, bem como outras tarefas consequentes.    

 

1.4. Recursos Humanos 

A gestão de recursos humanos é uma das vertentes mais importantes para o bom 

funcionamento de uma farmácia. Uma equipa cooperante, dinâmica e profissional é a base 

de um bom atendimento e consequente produtividade e sucesso.  

Tal como exige a legislação em vigor5, está assegurada a permanência de um 

farmacêutico cinquenta e cinco horas por semana e também a identificação de todos os 

colaboradores que desempenham a função de atendimento ao público, mediante a 

utilização de um cartão contendo o título profissional e o nome dos mesmos. 

A Farmácia Silva Pereira é gerida em regime de sociedade e a equipa da Farmácia é 

constituída por sete elementos que garantem o bom funcionamento da mesma e que 

primam pelo bom ambiente entre si:  

Dr. David Casimiro – Diretor Técnico e Proprietário;  

Dr.ª Ana Rita Tavares – Farmacêutica Substituta;  

Dr.ª Carina Gaspar – Farmacêutica Substituta;  

Dr.ª Raquel Moreira – Co-Proprietária; 

Alberto Moreira – Co-Proprietário; 

Sr. António Pinto – Ajudante Técnico de Farmácia Grau A;  

Nuno Silva – Ajudante Técnico de Farmácia Grau A;   

D. Almesinda Soares – Trabalhadora Indiferenciada.  

Gabriel Silva – Técnico de Farmácia Grau III 

 

Os elementos constituintes desta equipa organizam-se por turnos de forma a garantir 

sempre a presença de um farmacêutico e de um técnico. Excluídos destes turnos estão os 

Co-proprietários, o Diretor Técnico e a Trabalhadora Indiferenciada, que cumpre um horário 

semanal das nove horas às dezoito horas, com interrupção para o almoço. 
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2. BIBLIOTECA E FONTES DE INFORMAÇÃO 

 

A disponibilidade de fontes de informação objetivas, atualizadas e independentes, assim 

como sua utilização apropriada, são requisitos indispensáveis para garantir o uso racional 

de um medicamento. Deste modo, é essencial saber e ter onde procurar a informação 

necessária à prestação de um aconselhamento adequado e coeso.  

Na Farmácia Silva Pereira Suc. pude consultar as fontes disponíveis como a 

Farmacopeia Portuguesa IX em formato eletrónico (publicação obrigatória de acordo com o 

Decreto de Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto5), Simposium Terapêutico 2013 (publicação 

obrigatória, para além da Farmacopeia, na preparação de manipulados na farmácia, de 

acordo com a Deliberação n.º 414/CD/2007, de 29 de Outubro9), o Prontuário Terapêutico, o 

Índice Nacional Terapêutico 2012, Regimento Geral de Preços, Dispositivos Médicos pela 

Ordem dos Farmacêuticos, Formulário Galénico Nacional, Farmacopeia Europeia, entre 

outros. 

Para além destas fontes é possível recorrer-se a Centros de Informação de 

Medicamentos (CIM), sendo que são serviços destinados a proporcionar informação 

objetiva, independente e em tempo útil, como o CIM da Ordem dos Farmacêuticos, o CIMI 

(Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde do INFARMED) e o CIAV 

(Centro de Informação Antivenenos do INEM).  

A nível online estão disponíveis outros centros, aos quais recorri sempre que necessário, 

de forma mais rápida e igualmente fidedigna, tais como: www.pubmed.com; www.cdc.gov; 

www.drugs.com; www.infarmed.pt (onde se encontram os Resumos das características do 

medicamento (RCM’s)); e www.medscape.com. 

 

 

3. GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA  

 

3.1. Gestão de stock 

Uma boa gestão de stock é de importância vital para manter o equilíbrio financeiro de 

uma farmácia. Se por um lado, stocks demasiado grandes, para além de comprometerem o 

capital investido, tornam difícil o armazenamento e o controlo de prazos de validade, por 

outro, a existência de stocks excessivamente pequenos pode levar à rotura de produtos, 

implicando não só a impossibilidade de venda mas também a eventual perda de um utente. 

A farmácia pode adquirir os seus produtos por intermédio dos distribuidores grossistas 

e/ou fazendo encomendas diretamente aos laboratórios, através de um representante que 

visita a farmácia (delegado de informação médica).  

http://www.infarmed.pt/
http://www.medscape.com/
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Para gerir eficazmente o stock de existências, o responsável tem de ter conhecimento do 

movimento que a farmácia suporta, devendo ter em conta alguns fatores: 

 

- A rotatividade e perfil de venda do produto;  

- O tipo de utentes da farmácia, faixa etária e nível socioeconómico;  

- Incidência de receituário; 

- Disponibilidade Financeira e condições comerciais oferecidas; 

- Espaço disponível para armazenamento; 

- Proximidade de dias de serviço;  

- Sazonalidade;  

- Produtos publicitados nos media.  

 

É de realçar que, como em todas as farmácias, o sistema informático representa uma 

ferramenta crucial no auxílio da gestão dos stocks e na verificação de rotação de cada 

produto. O software utilizado, o WinFar, elaborado pela SimPhar S.A. e certificado pelo 

INFARMED, de utilização fácil e intuitiva e com uma estrutura clara e homogénea, permitiu-

me diminuir perdas de tempo e probabilidades de erro, melhorar a prestação dos meus 

serviços, e incrementar a segurança das operações efetuadas. As atualizações deste 

sistema são constantes de modo a otimizar o próprio software por forma a facilitar a gestão 

de stocks e a agilizar o tratamento do receituário, bem como a base de dados dos 

medicamentos.  

  

3.2. Processamento de encomendas 

 3.2.1. Escolha de fornecedor e processamento de encomendas 

Como foi referido a aquisição dos produtos pela farmácia pode ocorrer por compra a 

distribuidores grossistas e/ou diretamente a laboratórios ou representantes de marcas. As 

vantagens de recorrer aos armazenistas compreendem na possibilidade de adquirir produtos 

em pequenas quantidades e na disponibilidade de todos os produtos que a farmácia 

dispensa sendo apenas necessário fazer o pedido através da plataforma online ou por 

telefonema. No caso de encomendas diretamente a laboratórios, apesar de oferecerem 

vantagens económicas (melhores condições de compra e bonificações em forma de 

produtos), o volume de produtos adquiridos tem de ser maior e o prazo de entrega é mais 

longo. A escolha dos distribuidores é feita tendo em conta as condições financeiras 

oferecidas (facilidades de pagamento, descontos e bonificações), a rapidez e qualidade das 

entregas, bem como a possibilidade de efetuar devoluções de produtos. A Farmácia Silva 

Pereira, Suc. tem como fornecedores a Cooperativa dos Proprietários de Farmácia, CRL 

(COOPROFAR) e a OCP Portugal às quais efetuo, geralmente, encomendas diárias, de 

manhã e/ou ao final da tarde através do programa informático, que na situação do stock 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | MICF 

Diva Maria Ferraz da Silva  11 

 

mínimo ser atingido, gera uma proposta dos produtos que precisam de ser repostos. A 

sugestão de encomenda é sujeita a análise e acerto, podendo acrescentar outros produtos, 

sendo depois enviada via modem ao fornecedor. Os medicamentos e produtos que não 

existam na farmácia devido à baixa rotatividade são encomendados pontualmente por 

telefone ao distribuidor grossista.  

Já as encomendas diretas aos laboratórios ou marcas são, normalmente, relativas a 

medicamentos genéricos, artigos de ortopedia, material de penso e linhas de 

dermocosmética e são realizadas pelas Farmacêuticas substitutas. 

No entanto, é de salientar que, atualmente, a Farmácia atravessa um período de 

delicadeza económica e, como tal, todos os dias são feitas encomendas de produtos de 

rutura ao armazenista, sendo necessárias consciência e agilidade de modo a satisfazer o 

utente sem prejudicar o seu bem-estar. Portanto, vi-me na posição de ter em conta todos os 

fatores anteriormente descritos na “gestão de stocks” diariamente e constantemente. 

 

3.2.2. Receção e verificação de encomendas 

As encomendas são acompanhadas de fatura numerada, original e duplicado, ou de guia 

de remessa. No caso das matérias-primas, estas vêm ainda acompanhadas por um Boletim 

de Análise que é arquivado. Estes boletins apresentam todas as informações necessárias 

do produto e assumem particular importância no preenchimento da Ficha de Preparação do 

Manipulado. 

A receção das encomendas é efetuada através do sistema informático por leitura ótica 

do código nacional de produto (CNP) ou pela sua introdução manual. E à medida que 

introduzo os produtos tenho de ter em atenção: i) o prazo de validade, sendo que no caso 

de o stock ser zero ou existir o mesmo produto com prazo de validade mais longo, o prazo é 

alterado; ii) à integridade da embalagem primária e secundária.  

Na eventualidade do produto ser novo na farmácia, no momento da sua receção, crio 

uma ficha onde constem o stock mínimo e máximo, o preço de custo ou Preço de Venda à 

Farmácia (PVF), o PVP (Preço de Venda a Público), o prazo de validade, o tipo de produto 

(ético, NETT ou serviço), o IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) correspondente e a 

emissão de etiquetas caso se trate de um produto em que o PVP é marcado pela farmácia. 

Comparo a encomenda com a fatura tendo em conta a quantidade rececionada e a que é 

referida como enviada na fatura. Verifico, também, o PVP dos produtos e o PVF. Sempre 

que o PVF de um produto NETT é alterado, altera-se também o respetivo PVP pela 

aplicação da fórmula:  

PVP = PVF x Margem de lucro + IVA 

  

Feitas todas as correções necessárias, finalizo a receção da encomenda, e as etiquetas 

dos produtos NETT são automaticamente imprimidas.  
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Mensalmente os fornecedores enviam à Farmácia uma fatura resumo das notas de 

encomendas respeitantes a esse mês. Esta fatura resumo é conferida com recurso às 

faturas arquivadas e em caso de concordância efetua-se, conforme os termos acordados, a 

liquidação ao fornecedor. 

 

3.2.3. Armazenamento 

Concluída a receção da encomenda, os medicamentos e produtos recebidos são 

armazenados nos devidos locais em condições apropriadas de humidade, temperatura e 

luminosidade. Os produtos que requerem um armazenamento entre os 2ºC e os 8ºC são 

rapidamente colocados no frigorífico de modo a evitar qualquer alteração. 

Os medicamentos psicotrópicos são armazenados num local separado dos restantes 

medicamentos, dado o seu rigoroso controlo. 

O armazenamento dos diferentes produtos quer na zona de armazém propriamente dita 

quer no local de atendimento é feito obedecendo ao princípio de FEFO (First expired, First 

out) assegurando que os artigos com menor prazo de validade sejam dispensados em 

primeiro lugar. Caso se recebam produtos com igual prazo de validade aos que já estão na 

farmácia, são dispostos de forma a serem vendidos primeiro aqueles que se encontram há 

mais tempo na farmácia, segundo uma lógica de FIFO (First In, First Out).  

 

Durante o meu estágio, mas sobretudo nos dois primeiros meses, aprendi e realizei 

todas estas etapas, o que me permitiu conhecer os locais de armazenamento dos 

medicamentos e outros produtos, bem como contactar com os mesmos por forma a otimizar 

bastante o meu tempo de atendimento. 

  

 3.2.4. Controlo de prazos de validade e devoluções 

O controlo dos prazos de validade é feito mensalmente. No início de cada mês tive a 

oportunidade de realizar controlos dos prazos de validade, o que mais uma vez me foi útil 

para um melhor conhecimento dos diversos produtos existentes na farmácia. 

Utilizando o programa informático, obtém-se uma listagem com todos os produtos cujo 

prazo de validade termina nos dois meses subsequentes (emitida de acordo com os prazos 

de validade introduzidos aquando a receção das encomendas) ou cinco meses, no caso de 

medicamentos veterinários ou produtos de protocolo diabetes. Caso existam produtos com 

prazo de validade a expirar, procedo à sua separação e posterior devolução. Se não 

existirem produtos com o prazo de validade indicado na listagem, atualizo na ficha do 

produto o prazo de validade mais curto dos produtos restantes. Os stocks são 

automaticamente atualizados em função das devoluções.  

Para além da expiração do prazo de validade, existem mais situações que justificam 

devolução, tais como: produto diferente do encomendado, prazo de validade curto ou fora 
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de prazo, embalagem em mau estado ou incompleta, produto enviado por engano pelo 

fornecedor ou ordem de recolha do produto do mercado por parte do INFARMED ou dos 

próprios laboratórios, através de uma circular. Após a emissão da Nota de Devolução e 

recolha do produto, o armazenista, avalia o motivo da mesma, e pode: i) emitir uma Nota de 

Crédito cujo valor é descontado na Fatura de Resumo Mensal; ii) enviar outro produto igual 

em conformidade e acompanhado da Guia de Transporte; ou iii) devolver o produto 

acompanhado da devida Guia de Transporte, o que se traduz numa perda de existências e 

numa quebra dos produtos no inventário. 

 

3.3. Aspetos e caraterísticas de compra, venda e exposição  

Embora a farmácia seja um estabelecimento comercial, deve ter-se em conta que é um 

espaço onde os utentes procuram a saúde e, por isso, devemos reger-nos pelo código 

deontológico a cumprir, sendo que deve ser colocado o utente e as suas necessidades “à 

frente dos nossos interesses pessoais ou comerciais”10, já que, cada vez mais, a farmácia 

centra-se na figura do utente e não no medicamento. Não obstante, podem ser exploradas 

várias estratégias de marketing para dinamizar os produtos existentes na farmácia e captar 

o interesse do utente.  

A montra da farmácia é um local privilegiado para a dinamização dos produtos. A 

Farmácia Silva Pereira Suc. tem uma montra ampla de vidro transparente cujo conteúdo é 

alterado regularmente tendo em conta a sazonalidade dos produtos, a publicidade nos 

meios de comunicação, a existência do produto na farmácia, etc. No interior da farmácia 

estão dispostos vários cartazes e pequenos expositores juntamente com alguns panfletos 

informativos com o objetivo de captar a atenção do utente e assim incitar a “necessidade 

espontânea” que leva o utente à compra. Não devem, no entanto, estar expostos 

medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) sob o risco de coima por parte do 

INFARMED e de risco para o utente. 

 

4. DISPENSA DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE
  

 

Na cedência de medicamentos o farmacêutico avalia a medicação dispensada, com o 

objetivo de, quando necessário, identificar e resolver problemas relacionados com os 

medicamentos (PRM), protegendo o doente de possíveis resultados negativos associados à 

medicação.  

De acordo com o Estatuto do Medicamento, Decreto-Lei n.º 176/2006, 30 de Agosto11, 

pode classificar-se a dispensa de medicamentos em duas categorias: dispensa de MSRM e 

a MNSRM normalmente feita segundo indicação farmacêutica.  
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4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

Os MSRM são todos os medicamentos que só podem ser dispensados mediante 

apresentação obrigatória de uma receita médica podendo classificar-se, de acordo com o 

Estatuto do Medicamento11, em:  

- Medicamentos de receita médica renovável: medicamentos para tratamento 

prolongado, ou doença específica, podendo ser adquiridos mais do que uma vez, sem 

necessidade de nova prescrição médica já que apresentam validade de 6 meses;  

- Medicamentos de receita médica não renovável: cuja prescrição é válida por 30 dias, a 

contar da data de prescrição;  

- Medicamentos de receita médica especial: como psicotrópicos ou estupefacientes e 

outras substâncias que pela sua natureza possam induzir toxicodependência ou serem 

utilizadas para fins ilegais; 

- Medicamentos de receita médica restrita: medicamentos que se destinam a uso 

hospitalar, que se destinam a patologias unicamente diagnosticadas nesse meio, ou que se 

designem a doentes em tratamento ambulatório e cuja utilização possa desencadear efeitos 

adversos muito graves.  

 

4.1.1. A receita médica: análise e validação  

O aviamento de uma receita médica implica uma análise detalhada, quer do ponto de 

vista legal, quer do ponto de vista farmacoterapêutico.  

Durante o meu estágio cumpri as regras de prescrição, validade e conformidade de 

receitas regulamentadas na Portaria n.º 137-A/2012 de 11 de maio12, em vigor a partir de 1 

de Agosto de 2011, que obriga a prescrição eletrónica para todos os MSRM, incluindo 

manipulados, estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, produtos para autocontrolo da 

Diabetes Mellitus e produtos dietéticos, independentemente do seu local de prescrição. A 

receita prescrita eletronicamente, de acordo com o modelo previsto na portaria mencionada, 

é imprescindível para que se possa beneficiar da comparticipação no preço de 

medicamentos no âmbito do SNS. Esta portaria para além de estabelecer o regime jurídico a 

que obedecem as regras de prescrição eletrónica prevê também um regime transitório da 

receita manual de medicamentos. Segundo este regime transitório não dependem de 

prescrição eletrónica para serem comparticipados os medicamentos receitados em 

circunstâncias de falência do sistema eletrónico; prescritos no domicílio; prescritos por 

profissionais com volume de prescrição até 40 receitas por mês ou em situações 

excecionais de inadaptação comprovada que terão de ser precedidas de registo e 

confirmação na ordem profissional respetiva. Os médicos que se encontrem numa das 

circunstâncias acima mencionadas podem realizar a prescrição manual, com utilização do 

modelo de receita manual de medicamentos, tendo que contudo identificar a situação de 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | MICF 

Diva Maria Ferraz da Silva  15 

 

exceção em que se encontram sob o logótipo do Ministério da Saúde, através da aposição 

da palavra «EXCEÇÃO» seguida da alínea do artigo 8º Portaria n.º 137-A/2012 de 11 de 

maio12 respetiva a essa mesma situação excecional. 

 

Para que a receita seja aceite e validada no Centro de Conferência de Fatura (CCF) são 

obrigatórios os seguintes pontos:  

 

- por receita médica apenas podem ser prescritos quatro medicamentos diferentes num 

máximo de duas embalagens por medicamento, e num total máximo de quatro embalagens 

por receita, excetuando-se os medicamentos vendidos em embalagens unitárias e 

psicotrópicos, que podem ser prescritos até quatro por receita;  

- poder de escolha do prescritor na permissão ou não da substituição do medicamento 

por um medicamento genérico (MG) devendo a opção estar assinalada no local adequado;  

- no caso do médico não escrever na receita a dose ou o tamanho da embalagem a 

dispensar, deve ser dispensada a apresentação do medicamento que contenha a menor 

dosagem e o menor número de unidades;  

- quando o médico não especifica o número de embalagens deve pressupor-se que seja 

a quantidade mínima, ou seja, uma única embalagem.  

- a validade da receita deve ser confirmada e estar em conformidade. 

 

Para além destas regras, a receita eletrónica só é válida se incluir o número da receita; a 

data e local de prescrição; a identificação do médico prescritor (nome profissional, 

especialidade médica, número da cédula profissional e contacto telefónico) e a sua 

assinatura manual; o nome do utente, número de utente e/ou número de beneficiário e 

indicação da entidade financeira responsável e do regime especial de comparticipação, se 

aplicável. Deve ainda incluir a designação do medicamento (denominação comum 

internacional (DCI) da substância ativa, a marca e o nome do titular da autorização de 

introdução no mercado), o código do medicamento representado em dígitos (CPN) ou o 

código referente ao grupo homogéneo, Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de 

Medicamento (CNPEM13) que compreende 7 dígitos + 1, sendo este último de controlo; a 

dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de embalagens e 

posologia e os códigos de barras legalmente previstos.  

A aplicação de comparticipação especial ao abrigo de uma portaria específica consta na 

linha abaixo de cada medicamento sujeito à mesma.  

Ainda, o novo modelo de receita médica, aprovado pelo Despacho n.º 11254/201314, 

deixou de conemplar na frente o espaço para o utente exercer o direito de opção, pelo que 

as receitas médicas, com data de prescrição a partir de 1 de Novembro de 2013, que ainda 

apresentem este espaço, devem ser recusadas. 
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4.1.2. Interpretação e avaliação farmacêutica  

No ato da dispensa, após a avaliação e validação da prescrição, procede-se à 

interpretação científica, tendo em conta os aspetos terapêuticos, adequação ao indivíduo, 

contraindicações e interações, e ainda os aspetos legais, sociais e económicos. 

No início do meu estágio tive a oportunidade de contactar com receitas por forma a me 

adaptar à sua linguagem, e despertar para os pormenores acima descritos a fim de evitar 

erros quando iniciasse o atendimento ao público, pelo que ao recolher os medicamentos e 

aquando da leitura ótica, comparo os CNP’s com os códigos presentes nas receitas, e, no 

caso dos CNPEM’s tento perceber qual o medicamento que o utente deseja, dentro do 

grupo homogéneo (mesmo DCI; forma farmacêutica; dosagem; e número de unidades). 

No caso de cedência de MG por troca de um medicamento de marca devo informar o 

utente sobre a sua vantagem económica, e também esclarecer dúvidas acerca da sua 

bioequivalência e semelhança. 

Depois de me ter certificado de que não existem erros, seguem-se as informações úteis 

necessárias para a toma correta dos medicamentos e duração do tratamento, sendo esta 

informação dada de forma oral e/ou escrita. A adesão à terapêutica assenta no diálogo com 

o doente, devendo por isso realçar a importância da medicação para o seu bem-estar e 

melhoria de qualidade de vida.  

 

4.1.3. Verificação de possíveis interações  

É muito importante que durante a dispensa, analise o conteúdo da receita médica sob o 

ponto de vista das interações medicamentosas. Portanto, quando necessário devo 

questionar o utente sobre a existência de doenças pré-existentes, como a diabetes ou a 

hipertensão, a toma de outros medicamentos, e sobre a possibilidade de existirem alergias 

conhecidas a algum medicamento. Por outro lado, recorrendo ao WinFar, ao Prontuário 

Terapêutico, aos RCM’s dos medicamentos, e ao site Medscape, posso informar-me sobre a 

existência de interações com alimentos ou outros medicamentos por forma a tomar a melhor 

decisão e sugestão para o utente. Deste modo, é possível identificar PRM’s, apesar de não 

ser a melhor estratégia já que a implementação de um Programa de Cuidados 

Farmacêuticos com a aplicação de um método de Cuidados Farmacêuticos (Método de 

Dader2 por exemplo) é o indicado para o efeito.  

 

4.1.4. Comparticipação de medicamentos  

Todos os utentes beneficiam de um regime de assistência médica, o qual comparticipa 

os medicamentos em determinada percentagem. A comparticipação dos MSRM baseia-se 

em acordos estabelecidos entre as entidades de saúde e os organismos comparticipantes, 

existindo a possibilidade de complementaridade entre alguns deles. A estas entidades 
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estão, informaticamente, atribuídos códigos identificativos sendo que na Farmácia Silva 

Pereira, Suc. surgem com mais frequência: SNS; Serviço de Assistência Médico-Social do 

Sindicato dos Bancários (SAMS); Caixa Geral de Depósitos (CGD); Assistência na Doença 

aos Militares (ADM); Medicina Apoiada, S.A./Energias de Portugal (SAVIDA/EDP); entre 

outros. 

Nos casos em que há complementaridade de dois organismos tiro fotocópia da receita e 

ao cartão de utente da entidade complementar. Assim, a receita original é encaminhada 

para o organismo primário e a fotocópia para o organismo secundário, como acontece por 

exemplo com o SNS e SAMS. 

No caso do SNS existe um regime geral que abrange todos os utentes do SNS e 

trabalhadores migrantes, mas também um Regime Especial de Comparticipação de 

Medicamentos (RECM) que prevê dois tipos de comparticipação: em função dos 

beneficiários. Este regime aplica-se assim a todos os pensionistas cujo rendimento total 

anual não exceda 14 vezes o salário mínimo nacional. A comparticipação de medicamentos 

para determinadas patologias crónicas especiais como Alzheimer, Parkinson, Psoríase, 

entre outras, depende do despacho que deve estar referenciado na receita para que o 

doente usufrua de uma comparticipação superior. 

A comparticipação do estado no preço de alguns MSRM é fixada de acordo com os 

seguintes escalões estabelecidos na Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro15 ou Decreto-Lei 

n.º48-A/2010 de 13 de Maio16: escalão A, a comparticipação do Estado é de 95% sobre o 

preço de referência; escalão B, a comparticipação do Estado é de 69% sobre o preço de 

referência do medicamento; escalão C, a comparticipação do Estado é de 37% sobre o 

preço de referência do medicamento; escalão D, o Estado comparticipa os medicamentos 

incluídos neste escalão em 15% do seu preço de referência. A comparticipação do Estado 

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

C e D é acrescida de 15% para os pensionistas cujo rendimento anual total não exceda 14 

vezes o salário mínimo nacional.  

De acordo com o Despacho n.º 18694/2010 de 18 de Novembro17, os medicamentos 

manipulados são passíveis de comparticipação, mantendo-se atualmente a 

comparticipação, pelo SNS, em 30% do seu preço para os preparados oficinais incluídos na 

Farmacopeia Portuguesa ou no Formulário Galénico Nacional e as fórmulas magistrais que 

constam da lista de medicamentos manipulados comparticipáveis. 

No final da dispensa, o utente ou adquirente, deve assinar o “Documento de Faturação”, 

comprovando que adquiriu os medicamentos e o número de embalagens indicadas e que 

lhe foi prestada a informação respeitante aos mesmos. Finalmente, dato, rubrico, carimbo a 

receita e forneço ao utente o documento de fatura/recibo onde estão discriminados os 
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medicamentos, o respetivo PVP, valor comparticipado e valor a pagar pelo utente, bem 

como a taxa de IVA correspondente, 6 ou 23%.  

 

  4.1.5. Processamento de Receituário e Faturação 

Para que a farmácia seja reembolsada, no valor a pagar pelos diversos organismos 

comparticipadores, é necessário efetuar uma série de procedimentos.  

Após conclusão da venda, arquivo a receita de acordo com o organismo correspondente, 

para que posteriormente se realize uma nova verificação do receituário e a respetiva 

faturação. Verifico o organismo comparticipante, os prazos legais, a presença do carimbo e 

a assinatura do farmacêutico, se apresenta a data de aviamento e se o medicamento 

dispensado é o prescrito (em caso negativo, deve estar justificar-se a razão da substituição).  

Cada vez que completo um lote de trinta receitas do mesmo organismo, este é fechado, 

imprimindo-se o “Verbete de Identificação do Lote”, que depois de assinado e carimbado é 

anexado às receitas do respetivo lote. Neste verbete estão incluídas informações como o 

tipo e número de lote, número de receitas, número de embalagens, importância total do lote 

e valor a pagar pela entidade comparticipadora para cada receita. O último lote de cada 

organismo pode não ter trinta receitas já que é composto pelas receitas remanescentes. No 

final, é emitida uma “Relação de Resumo de Lotes” referente a cada organismo e das 

“Faturas” às diferentes entidades comparticipadoras.  

As receitas relativas ao SNS e aos protocolos de diabetes são enviadas acompanhadas 

do respetivo Resumo de Lotes e da fatura, para o CCF da Maia, que atualmente reúne o 

receituário de 18 delegações de saúde de todo o país, com o objetivo de uniformidade de 

critérios de correção das receitas, via CTT (serviço disponibilizado pela Associação Nacional 

de Farmácias (ANF)), sendo faturadas à Associação Regional de Saúde do Norte, I.P. (ARS 

NORTE) até ao décimo dia do mês seguinte ao da faturação.  

Os lotes dos restantes organismos são enviados com a mesma documentação e no 

mesmo período à ANF – associação da qual faz parte a Farmácia Silva Pereira, Suc.  

Cerca de dois meses após o envio do receituário e respetiva faturação podem algumas 

receitas ser devolvidas à farmácia quer pela ARS quer pelos outros subsistemas de saúde. 

Esta devolução decorre da deteção de irregularidades ao nível da faturação, de anomalias 

na receita prescrita pelo médico, da perda de validade da receita, entre outros motivos. Nos 

casos em que é possível regularizar a situação existe a possibilidade de incluir as mesmas 

receitas na faturação do mês seguinte. No entanto, na eventualidade de algumas receitas 

ficarem retidas na ARS pode ser feito um pedido de apreciação da receita com reclamação 

no site da CCF embora constitua perda direta para a farmácia. 

De acordo com o género de utentes que frequenta a Farmácia Silva Pereira, Suc., no 

estágio pude constatar que os medicamentos destinados a doenças crónicas como 
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hipertensão arterial, diabetes ou dislipidémias apresentavam um valor de vendas mais ou 

menos constante. Por outro lado, os produtos dietéticos, para proteção solar, proteção e 

alívio das picadas de insetos, queimaduras solares, antigripais e anti-inflamatórios, entre 

outros, em virtude da época do ano, são também bastante vendidos.  

 

Em conformidade com o que foi descrito, pude participar em todas as fases do 

processamento de receituário e faturação, efetuando a conferência de receitas, separação 

das mesmas por entidade comparticipadora, fecho de lotes e emissão do verbete de 

identificação respetivo, resumo mensal de lotes e fatura mensal.  

 

4.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM)  

Estes medicamentos podem ser designados por “medicamentos de não prescrição”, 

“over the counter” (OTC’s),  medicamentos de escolha livre, medicamentos de 

automedicação ou medicamentos de venda livre”, e destinam-se ao tratamento, alívio ou 

prevenção de sintomas e síndromes menores, que não necessitam de observação médica 

prévia. Por isso, não devem provocar efeitos adversos significativos, nem colocar em risco a 

saúde da pessoa ou da comunidade, sendo que no caso de persistência ou agravamento 

dos sintomas, devo encaminhar o doente ao médico. O Despacho n.º 17690/2007, de 23 de 

Julho18 lista várias situações passíveis de automedicação, para as quais consulto as “Linhas 

de Orientação de Indicação Terapêutica”19 sob a forma de fluxogramas e os protocolos de 

atuação20 que me podem orientar no aconselhamento farmacêutico destas situações.  

A Portaria n.º1427/2007, de 2 de Novembro21 veio possibilitar às farmácias a dispensa 

de MNSRM, não só através da tradicional forma presencial, mas também ao domicílio 

(serviço disponível na Farmácia Silva Pereira, Suc.), passando também a ser admitido o 

pedido por telefone ou internet.  

Os MNSRM mais procurados na Farmácia Silva Pereira, Suc. são os antigripais, 

analgésicos e antipiréticos, antitússicos, expetorantes, laxantes, antiácidos, vitaminas e 

suplementos, sendo assim os principais grupos que indiquei e os mais utilizados na 

automedicação. 

É fundamental ter um cuidado especial na dispensa de MNSRM aos seguintes grupos de 

risco: crianças, idosos, grávidas ou mulheres em fase de amamentação, doentes crónicos e 

doentes polimedicados. Tenho, por isso, de me assegurar que o utente sai da farmácia com 

todas as informações necessárias (posologia, modo de administração, possíveis 

contraindicações, interações e efeitos adversos, precauções de toma, duração do 

tratamento, modo de conservação e esclarecimento das razões de adesão à terapêutica) ao 

uso correto do medicamento devendo esta informação ser verbalizada e/ou escrita, objetiva, 

clara e adaptada ao nível do utente.  
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 Assim, durante este estágio tenho tido a oportunidade de colocar em prática a minha 

formação académica e, sem dúvida, que a disciplina de Cuidados Farmacêuticos é muito 

importante e decisiva para a minha atuação face aos utentes. A cada atendimento esforço-

me por conceder todas as informações necessárias à boa utilização dos medicamentos 

dispensados, tento, por isso, adaptar a minha linguagem ao nível cultural de cada utente, 

escolhendo as melhores palavras e expressões para que a informação que eu transmito 

seja assimilada. 

 

4.3. Medicamentos Psicotrópicos e/ou Estupefacientes 

Os medicamentos psicotrópicos e/ou estupefacientes atuam diretamente sobre o 

sistema nervoso central, ao nível dos recetores depressores ou estimulantes e estão muitas 

vezes associados a atos ilícitos. Deste modo, devem ser alvo de redobrada atenção por 

parte das autoridades competentes, sendo por isso um dos tipos de substâncias mais 

controlados, pelo que todo o medicamento autorizado em Portugal que contenha este tipo 

de substâncias só pode ser dispensado pelo farmacêutico mediante apresentação de receita 

médica especial legalmente instituída segundo o Estatuto do Medicamento11. 

  

  4.3.1. Aquisição, Receção e Armazenamento 

A aquisição, pela farmácia, deste tipo de medicamentos ocorre através dos fornecedores 

habituais. O pedido de encomenda é gerado automaticamente pelo WinFar após a venda de 

um produto com a mesma referência ou é realizado por telefone.  

Estes medicamentos vêm acompanhados de uma fatura específica em duplicado 

juntamente com uma guia de registo de psicotrópicos e estupefacientes, onde são incluídas 

também as benzodiazepinas. A guia é carimbada, datada e assinada pelo diretor técnico ou 

legal substituto identificado com o número da ordem dos farmacêuticos, sendo uma das 

cópias enviada ao fornecedor e outra arquivada na farmácia, por um período de 3 anos. 

Neste documento devem constar o nome da substância ou especialidade farmacêutica, a 

quantidade, data do pedido, o número da fatura e o número de registo interno. Estes 

medicamentos são armazenados num local próprio, fechado e isolado tal como prevê o 

Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro22.  

  

4.3.2. Dispensa e Controlo de Receituário  

Com a entrada em vigor da Portaria n.º198/2011, de 18 de Maio12, deixou de existir a 

obrigatoriedade de uma receita médica especial para este tipo de substâncias, aplicando-se 

também nestes casos a receita eletrónica, sendo o controlo deste tipo de receituário 

também ele realizado eletronicamente. A farmácia envia esta receita juntamente com o 

restante receituário do mês ao CCF na Maia, cabendo à ACSS e não à farmácia o envio ao 

INFARMED da listagem dos dados referentes às receitas eletrónicas que incluam 
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medicamentos estupefacientes ou psicotrópicos. Se tal não for possível o modelo de receita 

especial manuscrita é aceite desde que seja mencionada a devida exceção. 

 

4.3.3 Ligação ao INFARMED e elaboração de mapas de controlo  

É da competência do INFARMED “fiscalizar as atividades autorizadas de cultivo, 

produção, fabrico, emprego, comércio por grosso, distribuição, importação, exportação, 

trânsito, aquisição, venda, entrega, e detenção de plantas, substâncias e preparações 

compreendidas nas tabelas I a IV”22. 

Assim, trimestralmente é emitida uma listagem das entradas e saídas de estupefacientes 

e psicotrópicos e enviada ao INFARMED, juntamente com as receitas do mês anterior, 

sendo uma cópia desta listagem arquivada na farmácia por um período de três anos. É de 

salientar que é feito um balanço das benzodiazepinas em separado dos restantes 

psicotrópicos. 

 

4.4. Medicamentos genéricos e Sistema de Preços de Referência  

De acordo com o Estatuto do Medicamento11, medicamento genérico é todo o 

“medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a 

mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência haja 

sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriado”. Por sua vez, medicamento 

de referência, pelo mesmo decreto, constitui um medicamento “que foi autorizado com base 

em documentação completa, incluindo resultados de ensaios Farmacêuticos, pré-clínicos e 

clínicos”.  

O Sistema de preços de referência envolve a disponibilidade de medicamentos 

genéricos no mercado. O Decreto-Lei n.º 270/2002, de 2 de Dezembro23, estabelece o 

sistema de preços de referência que se aplica aos medicamentos incluídos num grupo 

homogéneo (“um conjunto de medicamentos com a mesma composição qualitativa e 

quantitativa em substâncias ativas, forma farmacêutica, dosagem e via de administração, no 

qual se inclua pelo menos um medicamento genérico”) e que sejam prescritos e 

dispensados no âmbito do SNS. Atualmente, os grupos homogéneos são identificados pelo 

CNPEM que permite a identificação dos medicamentos mais baratos que cumprem a 

prescrição, sendo o seu preço de referência correspondente ao PVP mais elevado do 

medicamento genérico que integre cada grupo.  

Assim, “os medicamentos cujos PVP não excedam o preço de referência serão objeto de 

comparticipação do Estado, tendo como base o respetivo PVP em rigor”, ao passo que “os 

medicamentos cujos PVP excedam o preço de referência serão objeto de comparticipação 

do Estado, tendo como base o respetivo preço de referência”. 
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Deste modo, devo dispensar o medicamento genérico, sempre que o utente optar por 

este, no prazo máximo de doze horas, salvo em caso de rutura comprovada de stock do 

medicamento no mercado.  

 

4.5. Medicamentos e produtos manipulados 

Medicamento manipulado constituí “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico” que deve assegurar a 

qualidade da preparação, verificar a segurança do medicamento em relação às doses da(s) 

substâncias(s) ativa(s) e à existência de interações. É obrigatório que todas as Farmácias 

Comunitárias tenham uma área reservada à manipulação - o laboratório - e que o controlo 

seja realizado pelo farmacêutico diretor técnico ou sob a sua supervisão. 

O crescente número de requisições de manipulados a esta farmácia justifica a 

encomenda de várias matérias-primas e o melhoramento do local de trabalho já que a 

Farmácia Silva Pereira, Suc. tem vindo a ser contactada por enumeras entidades, que 

incluem clínicas de cosmética, outras farmácias e particulares.  

  

4.5.1. Matérias-Primas  

Segundo as Boas Práticas de Preparação de Medicamentos Manipulados, reguladas 

pela Portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho24, estabelecem que as matérias-primas usadas na 

preparação de medicamentos manipulados devem satisfazer as exigências da respetiva 

monografia. Quando receciono as matérias-primas devo então verificar a integridade da 

embalagem, a concordância com o encomendado, o faturado e o fornecido e armazená-las 

no laboratório por ordem alfabética e de acordo com o diagrama de toxicidade25 (Anexo 2).  

Por fim, fotocopia-se a fatura e o boletim analítico para arquivo e assim fazer o registo 

dos movimentos de matérias-primas após a realização de cada manipulado e calcular o seu 

preço.  

A Farmácia Silva Pereira Suc., para além de fazer outro tipo de manipulados (pomada 

de vaselina salicilada, solução de coaltar, suspensão de nitrofurantoína, entre outras), tem já 

um leque de manipulados correntes e “próprios” (Anexo 3). 

Em consequência disso, foi-me possibilitada a manipulação dessas preparações e de 

outras ocasionais (Solução de Minoxidil 5%, Champô de Alcatrão mineral, Pomada de 

Vaselina Salicilada a 1%, Suspensão oral de Nitrofurantoína, entre outras), ficando mesmo 

“responsável”, sobre supervisão do diretor técnico, por todos os manipulados e questões 

correspondentes, no período de férias do Técnico de Laboratório, o que me permitiu adquirir 

maior responsabilidade e autonomia na realização de manipulados, aprender sobre a sua 

aplicação e função dos seus constituintes (principalmente fitoterápicos), ter contacto com 

boletins de análise, fazer as respetivas fichas de preparação (Anexo 4), e familiarizar-me 

com os termos de comparticipação descritos no Despacho n.º 18694/2010 de 18 de 
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Novembro17. Ainda, sempre que solicitado faço a reconstituição de suspensões orais como 

Azitromicina 40mg/ml, pó para suspensão oral e Amoxicilina + Ácido clavulânico 400gm/5ml 

+ 57mg/5ml, pó para suspensão oral, uma vez que a sua estabilidade é de, no máximo, 7 

dias. 

 

4.5.2. Material de laboratório  

Relativamente às instalações e equipamentos, as operações de preparação, 

acondicionamento, rotulagem e controlo são efetuadas no laboratório. É importante que, 

antes de iniciar a preparação do medicamento manipulado, me assegure de alguns pontos: 

 

- A área de trabalho deve encontrar-se limpa e organizada;  

- Devem ser respeitadas as condições ambientais exigidas pela natureza do 

medicamento a preparar;  

- Devem estar disponíveis os documentos, matérias-primas, instrumentos e material de 

embalagem necessários à preparação do medicamento;  

- No rótulo deve constar:  

 Fórmula do medicamento manipulado prescrita pelo médico;  

 Forma Farmacêutica;  

 Prazo de validade do medicamento preparado;  

 Número do lote atribuído;  

 Condições de conservação;  

 Posologia;  

 Via de administração;  

 Identificação da farmácia e do diretor técnico. 

 

A Farmácia Silva Pereira Suc. está equipada com todo o material obrigatório e 

indispensável à manipulação6. Os aparelhos de medida são calibrados periodicamente e a 

farmácia é sujeita a controlo, sendo que para cada manipulado deve ser elaborada uma 

ficha de manipulação que é arquivada juntamente com fotocópia da receita médica. 

 

4.5.3. Regimento Geral de Preço de Medicamentos Manipulados  

O cálculo do preço de medicamentos manipulados está legislado na Portaria n.º 

769/2004, de 1 de Julho26 e existem várias parcelas a considerar:  

- O valor dos honorários – que depende de um fator F, atualizado todos os anos, da 

quantidade e forma farmacêutica preparada que varia consoante a complexidade da 

preparação;  
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- O valor das matérias-primas – que depende do PVF deduzido do IVA, da quantidade 

utilizada e de um fator legislado que varia consoante a maior unidade de massa das 

matérias-primas utilizadas;  

- O material de embalagem – neste campo tem-se em conta o valor do PVF deduzido do 

IVA, da embalagem multiplicado por 1,2.  

O valor resultante da soma destes fatores é multiplicado por 1,3, sendo posteriormente 

adicionado o IVA. 

 

4.6. Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário  

Apesar de a regulamentação dos medicamentos de uso veterinário ser feita pela Direção 

Geral de Veterinária segundo o Decreto de Lei n.º 209/2006, de 27 de Outubro27, a sua 

utilização deve ser sempre monitorizada por um profissional de saúde, seja o médico 

veterinário ou o farmacêutico. Temos assim um papel muito importante no aconselhamento 

dos utentes, devendo estar devidamente informada sobre a correta posologia dos 

medicamentos que varia com a idade e o peso do animal e manter-me atualizada quanto às 

zoonoses que podem afetar as diferentes espécies de animais de estimação ou de criação 

já que estes podem ser transmissores ou reservatórios de doenças que afetam o ser 

humano. 

Na Farmácia Silva Pereira, Suc, estes medicamentos estão armazenados 

separadamente dos medicamentos de uso humano e a sua dispensa pode ser efetuada 

mediante prescrição médica, aconselhamento farmacêutico ou solicitação do utente, não 

estando sujeitos a qualquer tipo de comparticipação.  

Uma vez que esta farmácia está situada numa zona urbana os medicamentos 

veterinários destinam-se sobretudo a animais domésticos, como cães e gatos. Uma vez que 

os produtos mais solicitados são os antiparasitários, antibióticos, anticoncepcionais e 

produtos de higiene e, por isso, são sobre estes que presto grande parte das informações. 

 

4.7. Produtos Fitoterapêuticos 

Os produtos de fitoterapia resultam do aproveitamento das propriedades curativas e 

preventivas das plantas, apresentando-se, na sua grande maioria, na forma de cápsulas e 

chás. Existem vários produtos de fitoterapia como chás, cápsulas, comprimidos e soluções 

direcionadas para diferentes problemas de saúde. É importante transmitir ao utente que 

estes produtos, apesar de serem naturais e terem geralmente menor incidência de efeitos 

adversos, não são completamente isentos de toxicidade e, portanto, devem ser utilizados de 

forma racional. Os produtos mais procurados na Farmácia Silva Pereira, Suc. são os que 

apresentam propriedades laxativas e drenantes. Como tal, várias vezes dou ao utente a 

opção de usufruir desses efeitos através de um produto manipulado, uma vez que grande 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | MICF 

Diva Maria Ferraz da Silva  25 

 

parte das fórmulas drenantes e de emagrecimento disponibilizadas pela farmácia assenta 

em extratos de plantas com esse efeito (Centella asiatica (Centelha asiática), Rhamnus 

purshiana (Cáscara Sagrada), Cassia angustifólia (Sene), entre outras).  

 

4.8. Produtos farmacêuticos homeopáticos  

O princípio da homeopatia tem como base o fato de uma substância farmacologicamente 

ativa ser passível de provocar sintomas na pessoa saudável e suprimir sintomas 

semelhantes na pessoa doente, quando empregue em dose fraca. Segundo Samuel 

Hahnemann, os princípios da homeopatia prendem-se com: a Similitude - semelhante cura 

semelhante; a Globalidade - atua no organismo como um todo; e a Infinitesimalidade - a 

tintura mãe é submetida a uma série de diluições sucessivas.  

Por não apresentar sobredosagem, a segurança é também uma característica da 

homeopatia. No entanto, devido ao fato de serem produtos pouco procurados no ambiente 

em que se insere o estabelecimento, existem em número reduzido na Farmácia Silva 

Pereira, Suc.. 

 

4.9. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal (PCHC) 

Os PCHC são regulamentados pelos Decreto-Lei n.º 115/2009, de 18 de Maio28 e 

Decreto-Lei. n.º 113/2010, de 21 de Outubro29. Na Farmácia Silva Pereira, Suc. existe uma 

enorme variedade de gamas de produtos dermocosméticos tais como Caudalie®, Lierac®, 

Vichy®, La Roche-Posay®, Uriage®, Avene®, Eucerin®, Phyto®, Klorane®, Bioderma®, 

SesDerma® , Roc®, Science et Mer®, entre outras. 

Enquanto os produtos cosméticos têm uma função essencialmente estética e decorativa, 

os produtos dermofarmacêuticos têm substâncias farmacologicamente ativas e com 

indicações terapêuticas específicas como a psoríase, eczemas, ou outras dermatoses. 

Perante a diversidade de marcas e produtos à disposição do utente, este vê em nós um 

profissional especializado que o pode orientar e aconselhar garantindo qualidade e 

segurança na sua utilização. Assim, nesta área o meu aconselhamento tem de ter em conta 

o estado fisiológico e histológico da pele (ou cabelo) a tratar, sensibilidade demonstrada 

pelo utente a produtos utilizados anteriormente, não podendo descurar da idade e da 

situação económica do mesmo.  

Por outro lado, existe o caso da prescrição pelos médicos dermatologistas, o que lhes 

confere, para além de uma componente estética, uma componente preventiva e/ou curativa.  

Sendo uma área que me suscita grande interesse, procurei sempre saber qual a 

composição de cada PCHC, quais as linhas de dermocosmética existentes mas, 

principalmente, quais os fatores de diferenciação entre marcas. Visando o descrito 

anteriormente peço sempre que necessário instruções aos colaboradores da farmácia e vou 
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a formações sobre o tema e sobre várias gamas e marcas, por forma a poder aconselhar e 

responder da melhor maneira a possíveis questões e situações deste caráter. 

 

 

4.10. Produtos para alimentação especial e dietéticos  

Segundo o Decreto-Lei n.º 227/99, de 22 de Junho30, produtos dietéticos são todos os 

“géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial que devido à sua composição 

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

consumo corrente, são adequados ao objetivo nutricional pretendido e são comercializados 

com a indicação de que correspondem a esse objetivo”.  

Dentro dos produtos para alimentação especial, para além dos destinados a indivíduos 

com perturbações metabólicas, como a Diabetes ou a Doença Celíaca, há que destacar os 

produtos de nutrição infantil, nomeadamente, leites, farinhas e papas. 

 Os leites distinguem-se de acordo com as necessidades e particularidades do lactente 

(produtos hipoalergénicos, anti obstipantes, anticólicas, isentos de lactose, anti regurgitação, 

específicos para prematuros, entre outros) e de acordo com a idade do bebé (dos 0 aos 6 

meses as fórmulas são desenhadas para que sejam o mais similares possível ao leite 

materno; a partir dos 4 a 6 meses os leites de transição são os indicados), sendo sujeitas a 

IVA 6%. As farinhas dividem-se de acordo com o modo de preparação e com a presença ou 

não de glúten e estão sujeitas a IVA de 6%. Por sua vez, os boiões de frutas e de refeições 

preparadas estão armazenados de acordo com as idades e estão sujeitas a IVA de 23%. 

A Farmácia Silva Pereira dispõe de vários destes produtos pelo que foi necessário 

inteirar-me sobre estas fórmulas de modo a satisfazer as necessidades do utente, que se 

traduz, grande parte das vezes, no pedido de aconselhamento da “mãe”. Por isso, e tendo 

em conta que são as mães as que mais procuram estes produtos, é fundamental algum tato 

e delicadeza na explicação dos mesmos. 

Por outro lado, esta farmácia também dispõe de uma quantidade significativa de 

produtos dietéticos, onde se destacam suplementos alimentares apresentados sob 

diferentes formas, nomeadamente cápsulas, ampolas bebíveis, soluções orais com ação 

drenante, e ainda adoçantes, barritas e tostas de baixo teor calórico.  

 

4.11. Produtos de puericultura  

Na farmácia Silva Pereira, Suc. existe uma gama bastante variada de produtos para 

bebé, criança e mamã (pré e pós-parto). Podem encontrar-se produtos de higiene, cintas e 

faixas para grávida e pós-parto, soutiens de amamentação e de sustentação, chupetas, 

biberões, tetinas, esterilizadores de biberões, nebulizadores, brinquedos e jogos didáticos.  
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Ainda que estes produtos se apresentem como uma considerável parcela dos produtos 

da farmácia, com a exceção dos produtos de higiene, foram raras as vezes em que prestei 

aconselhamento sobre os mesmos. 

 

 

4.12. Dispositivos médicos 

Os cuidados de saúde não passam exclusivamente pela utilização de medicamentos. Os 

dispositivos médicos revestem-se de importância na prevenção, diagnóstico, auxílio ou 

tratamento de determinada doença, melhorando a qualidade de vida do doente. Dividem-se 

em quatro classes: I, IIa, IIb e III de acordo com o Decreto-Lei nº 30/2003, de 14 de 

Fevereiro31, consoante os potenciais riscos inerentes à sua utilização e os possíveis 

incidentes relacionados com a suas características e/ou o seu funcionamento, bem como a 

duração do contacto do dispositivo com o corpo humano, a invasibilidade do corpo humano 

e a anatomia afetada pelo uso do dispositivo. É portanto essencial que, aquando da 

dispensa destes dispositivos, eu saiba aconselhar e explicar a sua correta utilização já que 

são muitas vezes os responsáveis pela boa recuperação de, por exemplo, cirurgias e 

cicatrização de feridas. 

A Farmácia Silva Pereira, Suc. dispõe de uma grande variedade destes produtos tais 

como material de penso e sutura; material ortopédico; material para ostomizados e 

urostomizados; sistemas de aplicação parentérica; material pediátrico; dispositivos para 

controlo da conceção e dispositivos para autodiagnóstico.  

 

 

5. OUTROS CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS NA FARMÁCIA 

 

A farmácia comunitária não pode ser considerada apenas um local de dispensa de 

medicamentos, já que também é um espaço de promoção de saúde e prevenção da doença. 

Portanto, devemos fornecer ao utente todos os conhecimentos técnicos e científicos de 

modo a prevenir ou mesmo resolver quaisquer PRM ou patologia. A educação da população 

é assim um dos objetivos a cumprir por forma a promover a adesão à terapêutica. 

A Farmácia Silva Pereira, Suc., para além do seguimento clínico de vários parâmetros 

fisiológicos e bioquímicos, tendo em vista a monitorização da terapêutica ou a manutenção 

de hábitos que promovam a saúde do indivíduo, tem também implementado outros projetos 

como o sistema VALORMED, recolha de radiografias e farmacovigilância. 
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5.1. Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

  5.1.1. Controlo de Peso Corporal e Altura  

Na Farmácia Silva Pereira, Suc. os utentes podem controlar o seu peso e altura, com o 

auxílio de uma balança que não só lhes fornece o cálculo do índice de massa corporal (IMC) 

baseando-se nesses dois parâmetros, como oferece sugere refeições com o objetivo de 

manter ou atingir o IMC ideal32. De acordo com os valores, devo informar o utente acerca da 

problemática da obesidade e promover hábitos alimentares saudáveis, bem como a prática 

de exercício físico. 

IMC (kg/m
2
) Estado 

< 18,5 Défice de peso 

18,5-24,9 Normal 

25-29,9 Excesso de peso 

> 30 Obesidade 

Quadro 1: Classificação do IMC
32

. 

 

  5.1.2. Determinação da Pressão Arterial (PA) 

A medição da PA é realizada com um aparelho de medição automático, o tensiómetro. 

Como seria de prever, constatei, ao longo do estágio, que a grande maioria das pessoas 

que mediam a PA era hipertensa ou vinha à farmácia já com suspeitas de hipertensão 

arterial (HTA), sendo os idosos o principal grupo etário. Sendo a HTA um fator de risco para 

doenças cardiovasculares, cabe-nos educar o doente, prestando aconselhamento sobre 

algumas medidas não farmacológicas que passam por alterações ao nível alimentar 

(redução do consumo de sal e gorduras insaturadas) e estilo de vida (prática de exercício 

físico, e evitar o consumo de bebidas alcoólicas, tabaco e café). Em consequência e para o 

efeito da redução do consumo de sal, a farmácia apostou nos produtos “Sal&Vida®” e 

“BonSalt®”, tendo o primeiro bastante aderência e sucesso entre os utentes com HTA. 

 

Categoria 
Tensão arterial 

Sistólica (TAS) mmHg 
 

Tensão Arterial 

Diastólica (TAD) mmHg 

Ótima <120 E <80 

Normal 120 – 129 e/ou 80 - 84 

Normal alto 130 – 139 e/ou 85 - 89 

Hipertensão 

Grau 1 
140 – 159 e/ou 90 - 99 

Hipertensão 

Grau 2 
160-179 e/ou 100-109 

Hipertensão 

Grau 3 
>=180 e/ou >=110 

Quadro 2: Classificação dos Grupos Tensionais
33

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | MICF 

Diva Maria Ferraz da Silva  29 

 

5.1.3. Medição do Colesterol Total, Triglicerídeos  

O controlo dos níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue ajuda a prevenir e a 

controlar a HTA, bem como a diminuir os riscos cardiovasculares.  

Na Farmácia Silva Pereira efetuei a determinação do colesterol total e de triglicerídeos 

usando o aparelho eletrónico Accutrend® GCT (limite de deteção inferior 70 mg/dl e superior 

600 mg/dl). Estes testes baseiam-se em reações enzimáticas utilizando para cada 

parâmetro tiras reativas adequadas a cada determinação e devem ser realizados após um 

jejum de 12h. No caso de o utente apresentar níveis de Colesterol Total e de Triglicéridos 

superiores aos normais, mas não demasiado elevados (valor normal ≤190mg/dl e 

≤150mg/dl, respetivamente) aconselho medidas não farmacológicas como uma alimentação 

isenta de gorduras saturadas, álcool e café, mas rica em fibras; a importância das seis 

refeições diárias; e sendo o caso, a necessidade de perda de peso, e a prática de exercício 

físico regular. Na situação de valores elevados ou muito elevados aconselho o utente a 

consultar um médico. 

  

5.1.4. Determinação da Glicemia capilar  

Através da determinação da glicemia capilar é possível saber se existem anomalias 

como: Diabetes Mellitus (DM), Anomalia da Glucose em Jejum (AGJ) ou Tolerância 

Diminuída à Glucose (TDG). Esta determinação deve ser feita em jejum ou duas horas após 

uma refeição (glicemia pós-prandial).  

DM 

Sintomas de diabetes + Glicemia Ocasional  > 200 mg/dL 

ou Glicemia em Jejum > 126 mg/dL 

ou Glicemia > 200 mg/dL às 2h após a PTGO 

TDG 
Glicemia em Jejum <126 mg/dL e 

Glicémia >140 mg/dL e < 200 mg/dL às 2h após a PTGO 

AGJ Glicemia em Jejum >110 e < 126 mg/dL 

Quadro 3: Classificação dos distúrbios metabólicos relativos à glicose. 

 

Uma vez que contacto diariamente com portadores da DM, devo apresentar um papel 

ativo na prevenção e controlo da doença, participando na educação do doente e 

monitorização. É muito importante realçar os sintomas (polidipsia, poliúria, vontade 

excessiva de comer, cansaço, entre outros) e a necessidade de verificar o teor de glicémia 

pelo menos 3 vezes seguidas e nas condições ideias, em caso de valores elevados, sendo 

que na persistência destes valores o utente deve ser encaminhado para o médico. 

Utentes com alguma destas formas de hiperglicemia, com antecedentes familiares ou 

cujo estilo de vida é sedentário devem fazer esta determinação com regularidade pois se 

não for controlada, a diabetes pode originar, retinopatias, nefropatias, neuropatias, entre 

outras complicações de saúde que devem ser evitadas. 
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Requisitos 
essenciais 

A) Pessoal 
habilitado  

B) 
Instalaçõ

es 

C) Material 

D) Registo 

5.1.5. Teste de gravidez 

Na Farmácia Silva Pereira, Suc., realizam-se e vendem-se testes de gravidez, cujo 

princípio se baseia numa análise imunológica com reação colorimétrica onde se deteta a 

hormona gonadotrofina coriónica humana (hCG - glicoproteína segregada pela placenta 

imediatamente após a fertilização) na urina da mulher a partir o 6º e 8º dia após a conceção.  

Se o teste for adquirido para ser realizado em casa alerto o utente para determinados 

pontos: o uso do teste ou da urina a baixas temperaturas pode reduzir a atividade 

enzimática inibindo a alteração da cor o que pode originar falsos negativos; se o tempo de 

espera for prolongado pode dar falsos positivos; a utilização de recipientes de recolha da 

urina não estéreis pode falsear os resultados; a hCG exógena, por exemplo, em tratamentos 

de fertilidade pode induzir falsos positivos; e o uso de elevadas concentrações de 

corticosteróides pode falsear os resultados. Se o resultado for positivo, aconselho uma visita 

ao médico, uma vez que deve ser confirmado por meio de outro exame de diagnóstico, e 

refiro os cuidados a ter durante a gravidez, nomeadamente no que diz respeito à 

alimentação, tabaco, ingestão de álcool e medicação.  

 

5.2. Administração de medicamentos injetáveis e Vacinação  

A Portaria n.º 1429/2007 de 2 de Novembro7 define os serviços que as farmácias podem 

prestar. Dois dos serviços contemplados nesta legislação consistem na administração de 

vacinas não incluídas no PNV8 e na administração de medicamentos injetáveis, sendo que 

não tive contato com este último durante o estágio. 

Para a administração de injetáveis e vacinas devem ser cumpridas as exigências 

necessárias constantes da Deliberação n.º 139/CD/2010, de 21 de Outubro34 e Deliberação 

n.º 145/CD/2010, de 4 de Novembro35 (Esquema 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1. Requisitos necessários na administração de vacinas na farmácia. A) O Farmacêutico 

deve ter o curso de administração de injetáveis reconhecido pela Ordem dos Farmacêuticos; B) 

Gabinete de atendimento personalizado, com marquesa ou cadeira reclinável, local de 

armazenamento do material e superfície de trabalho para a preparação da vacina; C) Deve estar 

presente no gabinete desinfetante de mãos e de superfície, álcool a 70º, compressas, luvas e pensos 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/LEGISLACAO/ACTOS_SUJEITOS_A_PUBLICACAO_NO_SITE_DO_INFARMED/139_CD_2010.pdf
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/LEGISLACAO/ACTOS_SUJEITOS_A_PUBLICACAO_NO_SITE_DO_INFARMED/Delibera%E7%E3o_145_CD_2010.pdf
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/LEGISLACAO/ACTOS_SUJEITOS_A_PUBLICACAO_NO_SITE_DO_INFARMED/Delibera%E7%E3o_145_CD_2010.pdf
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rápidos, bem como contentores para resíduos adequados à recolha de material cortante e 

contaminado; D) O registo deve ser feito a cada vacinação. 

 

O serviço de vacinação na farmácia promove o conforto, a conveniência e a garantia de 

que a temperatura ideal de conservação da vacina se mantém estável. Na prática apenas as 

vacinas contra a gripe, pneumocócicas, contra a varicela e contra o rotavírus são 

administradas na farmácia, ainda que a da gripe seja sem dúvida a mais comum de ser 

aplicada. 

Na Farmácia Silva Pereira, tive oportunidade de assistir ao ato da administração das 

vacinas contra a gripe e pneumococos e de fazer o registo das mesmas. Nesse registo, em 

suporte informático, constam a data, o nome, morada e contacto do individuo, o tipo de 

vacina que é administrada, o seu número de lote e prazo de validade, o nome do 

Farmacêutico a aplicá-la, o braço em que será administrada e qual a medicação de 

relevância que o individuo está a fazer. Ainda, é tido em conta se é a primeira vez que o 

utente toma a vacina, bem como a presença ou não de reação adversa.  

Entre Setembro e Novembro pude verificar o peso que a campanha a instigar a 

vacinação contra a gripe tem sobre os utentes, que depositam grande interesse e 

preocupação nesta vacina. 

 

5.3. Entrega ao domicílio  

Para melhorar o serviço aos utentes, a Farmácia Silva Pereira, Suc., desenvolveu um 

procedimento de entrega ao domicílio de acordo com a Portaria n.º 1427/2007, de 2 de 

Novembro7. Este serviço pode ser solicitado por telefone, fax ou e-mail. Em casos de 

incapacidade de deslocação do utente à farmácia ou em casos esporádicos de rotura de 

stock é utilizado este serviço para a entrega do medicamento. É um serviço supervisionado 

por um farmacêutico, e o transporte é realizado segundo as boas práticas de transporte de 

medicamentos, não havendo qualquer acréscimo na importância a pagar pelo utente.   

 

5.4. Farmacovigilância  
No Estatuto do Medicamento11 está instituído o Sistema Nacional de Farmacovigilância 

de Medicamentos para Uso Humano, na qual o INFARMED é a entidade responsável pelo 

seu acompanhamento e monitorização dos efeitos e reações adversas dos medicamentos, e 

pela avaliação dos seus riscos e benefícios de modo a tornar mais segura a sua utilização. 

O farmacêutico assume um papel preponderante a este nível, dado ser o profissional de 

saúde responsável pela dispensa de medicamento e a quem o utente recorre com mais 

frequência no caso de dúvidas ou problemas com a medicação. Também, temos como 

dever notificar as reações graves, reações não graves inesperadas, reações não graves 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | MICF 

Diva Maria Ferraz da Silva  32 

 

conhecidas mas que apresentem intensidade e frequência incomuns e reações resultantes 

de interações com outros medicamentos e alimentos. Quando existe alguma suspeita de 

reação adversa grave ou que ainda não tenha sido estudada para a medicação em questão, 

esta deve ser notificada através do preenchimento da Ficha de Notificação de Reações 

Adversas, pelos profissionais de saúde, nomeadamente o farmacêutico, ao Centro Nacional 

de Farmacovigilância. No caso da Farmácia Silva Pereira, Suc., esta é comunicada à 

Unidade de Farmacovigilância do Norte. Ainda, o seguimento da medicação de utentes com 

ficha de cliente, pode ser feito com recurso ao WinFar já que é uma das suas 

funcionalidades verificar as interações entre a medicação e proporcionar o 

acompanhamento farmacêutico. 

 

5.5. Recolha de Radiografias 

A Farmácia Silva Pereira, Suc. participa no Programa de Recolha de Radiografias e no 

meu estágio decorreu a 18ª Campanha de Reciclagem de Radiografia cujo objetivo é 

recolha radiografias antigas ou sem interesse para diagnóstico, com o propósito final de, 

para além de proteger o ambiente, recolher a prata existente nas películas de radiografia 

que posteriormente é destinada a angariar fundos para o financiamento dos projetos de 

ajuda médica e humanitária da Assistência Médica Internacional (AMI).  

 

5.6. VALORMED – Programa de recolha de medicamentos fora de uso  

A VALORMED constitui uma sociedade gestora do Sistema Integrado de Gestão de 

Resíduos de Embalagens e de Medicamentos fora de uso, após o consumo. O papel da 

farmácia, e o meu, é, numa primeira etapa, informar os utentes sobre este programa e 

alertar para os perigos de colocar os medicamentos no lixo doméstico e posteriormente, 

rececionar os medicamentos fora de uso (Anexo 5). Uma vez entregues na farmácia, estes 

medicamentos e outros produtos são colocados num contentor específico que é entregue à 

distribuidora farmacêutica, que o reencaminha para a empresa que procede à sua 

eliminação segura, sendo que os medicamentos perigosos serão encaminhados para 

inceneração, os restantes associados ao lixo comum e eliminados pelas vias normais, e os 

materiais de embalagem reciclados. 

Na Farmácia Silva Pereira, Suc., este esquema de reciclagem é sólido, já que a maioria 

dos clientes habituais entrega os medicamentos inutilizados à farmácia.  
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6. FORMAÇÃO CONTÍNUA 

 

Tendo em conta a constante evolução que se verifica em ciências farmacêuticas e 

médicas, é minha obrigação requerer e incrementar uma permanente atualização dos seus 

conhecimentos.  

Durante o meu estágio tive a oportunidade de participar em várias formações: 

 Conferência “Drogas de Abuso - do legal ao irreal”, 12 de Junho, ANF; 

 Formação Geral A-Derma, 23 de Setembro, Pierre-Fabre®; 

 Conferência: “Últimas tendências e inovação capilar”, 24 de Setembro, Vichy® e 

Innéov®; 

 Formação “Avène - Couverance Maquilhagem Corretiva”, 02 de Outubro, Pierre-

Fabre®; 

 Formação “Avène - O cuidado essencial das peles sensíveis”, 08 de Outubro, Pierre-

Fabre®; 

 Formação “Antienvelhecimento Caudalie®”, 15 de Outubro, Hotel Yeatman, V.N. de 

Gaia; 

 Formação “Cuidados Dermatológicos e Específicos Oficinal”, 28 de Outubro 

organizado pela ANF e Escola de Pós-Graduação em Saúde e Gestão; 

 Formação “Inovação Anti-Age Eucerin: Volume-Filler” e “Como dinamizar as vendas 

de dermocosmética em Farmácia”, 30 de Outubro, Hotel Tiara 

 Curso “Programa Expert de Nutrição”, 12 de Novembro, 10h organizado pela ANF e 

Nestlé. 

 Formação Ducray, 14 de Outubro, Pierre-Fabre®; 

 Formação PharmaNord® “Suplementos alimentares e problemas circulatórios”, 14 de 

Outubro, Hotel Holidat Inn, V.N. de Gaia; 

 Conferência “Hiperatividade, défice de atenção e dislexia”, 21 de Novembro, 

organizado pela ANF. 
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7. CONCLUSÕES 

 

O estágio em Farmácia Comunitária permitiu que tomasse consciência da realidade da 

profissão farmacêutica e da responsabilidade que é necessária para exercer corretamente o 

ato farmacêutico.  

De fato, este é o início de um longo processo de aprendizagem, que me permitiu integrar 

na realidade de uma Farmácia Comunitária. Na Farmácia Silva Pereira, Suc. pude contactar 

com profissionais experientes e dedicados o que contribuiu muito para o meu processo de 

aprendizagem, tendo também encontrado um ambiente de entreajuda e cooperação que 

facilitou a minha integração. 

Considero que os conhecimentos adquiridos ao longo do meu estágio servem apenas de 

preparação para o futuro profissional, uma vez que tenho a noção de que ainda existe um 

longo caminho a percorrer, sendo fundamental uma procura constante e centrada de 

atualização dos meus conhecimentos. 

Estes seis meses de estágio foram uma experiência muito enriquecedora, que superou 

as minhas expectativas e que, sem dúvida, foram essenciais para a minha formação 

enquanto futura Farmacêutica. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: A organização do espaço físico interior da Farmácia Silva Pereira, Suc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zona de entrada;  
2. Zona de atendimento ao público (≥ 50 m

2
);  

3. Zona de receção de encomendas;  
4. Instalações sanitárias (≥ 5 m

2
);  

5. Gabinete de atendimento personalizado (≥ 7 m
2
);  

6. Gabinete Diretor Técnico;  
7. Espaço exterior;  
8. Armazém (≥ 25 m

2
);  

9. Laboratório (≥ 9 m
2
) e Biblioteca; 

 

 

ANEXO 2: Armazenagem de produtos químicos (Regulamento Europeu (CE) 1272/2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Balcão de atendimento;  

 Posto informático;  

 Zona de exposição e 
armazenamento. 

(-): Armazenar 

separadamente; 

(+): Podem ser 

armazenados em 

conjunto; 

(0): não armazenar em 

conjunto, exceto se 

implementadas as 

medidas de segurança 

adequadas. 
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ANEXO 3: Manipulados elaborados na Farmácia Silva Pereira, Suc. 

 

ANEXO 4: Ficha de Preparação do Manipulado 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fórmulas de Emagrecimento 

- Fórmula Forte (60cáps) 

- Fórmula Base (60cáps) 

- Orlistat (120mg; 84cáps) 

- Orlistat (60mg; 120cáps) 

- Fórmula drenante (60cáps) 
 

Estética e bem-estar 

- Creme Anti-rugas (c/resveratrol – 50ml) 

- Gel anti-celulítico (c/lipossomas – 125ml) 

- Gel despigmentante (c/ Hidroquinona+Tretinoína – 

30g) 

 - Gel anestésico (Lidocaína+Prilocaína – 30g) 

Medicamentos 

- Espuma de Minoxidil 5% (200ml) 

- Solução Hidroalcoólica Minoxidil 5% 

(100ml) 

- Leite de Magnésia (250ml) 

- Betametasona 0,5mg/g, Claritromicina 

10mg/g, gentamicina 1mg/g (creme - 30g) 

- Fórmula osteoregeneradora (60cáps) 

- Champô Alcatrão Mineral 40mg/g (125ml) 
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ANEXO 5: Folheto da VALORMED 

 


