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INTRODUÇÃO 

 

 

 A Farmácia Comunitária é uma entidade cuja principal missão consiste na assistência, 

nomeadamente a assistência medicamentosa, à comunidade que a ela diariamente recorre. 

Genericamente, nas farmácias preparam-se e dispensam-se produtos farmacêuticos testados e 

autorizados pelas instituições superiores responsáveis, regendo-se pelas normas e legislação 

em vigor. Muito além da simples preparação e dispensa de medicamentos, a função de 

Farmacêuticos e Técnicos de Farmácia prende-se a outros tipos de serviços prestados à 

comunidade. O próprio acto de dispensa implica o estabelecimento de um relacionamento 

próximo entre profissionais de saúde e utentes. A doença não afecta apenas a componente 

física da pessoa, pelo que, esta debilidade também se faz sentir a nível intelectual, psicológico 

e emocional. É vital que a comunicação estabelecida com o doente seja adequada a cada um, 

pelo que vários factores influenciam a compreensão do outro sobre a informação que lhe é 

transmitida, daí que seja necessária uma boa observação e avaliação do utente, por parte do 

profissional de saúde.  

Os utentes recorrem ao Farmacêutico e ao Técnico de Farmácia (TF) em busca de 

aconselhamento não só no que concerne à medicação prescrita pelo médico, mas também em 

algumas situações em particular em que procuram auxílio para resolução de pequenos 

problemas. Daí a necessidade de formação profissional, que permita a correcta avaliação e 

diagnóstico do doente, de modo a proporcionar-se o melhor aconselhamento e orientação 

possíveis. É, portanto, parte integrante da nossa responsabilidade, consciencializar a 

população para o uso racional do medicamento (assim como de todos os produtos de saúde 

disponíveis) e a prestação da informação necessária que possa contribuir para a maximização 

dos resultados da terapêutica instituída. 

O estágio é uma oportunidade de aplicar a teoria aprendida em sala de aula à prática 

do quotidiano na vida profissional; tem por objectivo proporcionar aprendizagem e treino 

especificamente direccionados para o exercício da actividade profissional e facilitar a inserção 

profissional. Como objectivo adicional, o estágio visa reforçar o relacionamento dos 

estabelecimentos de ensino com os profissionais e Instituições que acolhem os estudantes. 

  O estágio é denominado curricular quando está vinculado a um curso, seja superior, 

de ensino médio ou profissionalizante. Os estágios curriculares são actividades programadas, 
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orientadas e avaliadas que oferecem ao aluno, aprendizagem profissional, social e cultural, 

por participarem em acções ligadas a sua área de formação académica. 

Os relatórios de estágio são documentos formais que tem como finalidade a 

apresentação descritiva do local do estágio, destacando-se as actividades realizadas, o período 

de tempo do estágio e os conhecimentos envolvidos. 

Assim sendo, o presente relatório visa expor a experiência prática pela qual passei no 

Posto de Medicamentos da Farmácia Marinho (PMFM) no âmbito da unidade curricular 

Estágio Profissional I. O Estágio Profissional I, de frequência, realização e objecto de 

avaliação é parte integrante do plano de estudos do primeiro semestre, do quarto ano de 

licenciatura em farmácia, do Instituto Politécnico da Guarda, nomeadamente da Escola 

Superior de Saúde. 

Este estágio decorreu de 26 de Setembro de 2011 a 16 de Dezembro de 2011 no 

PMFM perfazendo um total de 455 horas.  

A coordenação e supervisão do Estágio Profissional I foram da competência do 

docente André Araújo, assim como no local de estágio do Técnico de Farmácia César Ribeiro 

e restante equipa de profissionais da farmácia. 

Com a unidade curricular de Estágio Profissional I propus-me a objectivos quer gerais, 

quer específicos para que orientasse o meu estágio de modo a atingi-los. Passo a citar os 

objectivos gerais:  

 Desenvolver competências comportamentais transversais tais como: relacionamento 

interpessoal, autoconfiança, disciplina, métodos de trabalho, capacidade de cumprir 

prazos e horários e capacidade de integração em equipas de trabalho; 

 Aplicar princípios éticos e deontológicos subjacentes à profissão; 

 Responder aos desafios profissionais com inovação, criatividade e flexibilidade;    

 Adquirir experiência organizacional e profissional na área da Farmácia;  

 Favorecer, em contexto real, a integração das aprendizagens que foram desenvolvidas 

ao longo do curso, de modo que o meu perfil de estudante vá ao encontro das 

competências necessárias no âmbito da minha formação;  

 Avaliar e analisar de forma crítica os resultados obtidos; 

 Aplicar normas de higiene/limpeza e desinfecção. 

 

Como objectivos específicos saliento os seguintes:    
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 Reconhecer a Farmácia como entidade prestadora de cuidados de saúde;  

 Caracterizar a estrutura da farmácia em termos de espaço, equipamento e recursos 

humanos; 

 Caracterizar a aplicação informática utilizada e relacionar com as áreas funcionais da 

farmácia;  

 Conhecer todos os processos realizados desde a aquisição até à recepção de 

encomendas; 

 Valorizar a importância de uma correcta arrumação de medicamentos; 

 Distinguir medicamentos de outros produtos de saúde; 

 Distinguir medicamentos de acordo com a sua classificação de dispensa; 

 Interpretar prescrições médicas; 

 Promover a saúde e bem-estar da população; 

 Assegurar que as receitas não possuem inconformidades não detectadas aquando da 

dispensa dos medicamentos, que levem à devolução das mesmas, e salvaguardar o 

doente de algum erro que possa ter ocorrido. 

 Promover o correcto e racional uso do medicamento. 

  Ao longo do desenvolvimento do relatório utilizei uma metodologia descritiva 

baseada em pesquisa online e nas evidências, questões levantadas, actividades realizadas e 

observações feitas ao longo do Estágio Profissional I. Posteriormente será defendido em sala 

de aula perante um grupo de júris e restantes colegas de turma. 

O actual relatório está estruturado abordando os seguintes itens: caracterização do 

PMFM e dos produtos e medicamentos nele existentes, abordagem descritiva das diferentes 

etapas do circuito do medicamento dentro do PMFM, análises críticas e descritivas e para 

encerrar elaborei uma conclusão seguida das referências bibliográficas e  dos anexos. 

É importante referir que a redacção do relatório não está em concordância com o novo 

acordo ortográfico. 
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 1 - ACTIVIDADES PLANEADAS 

 

Para o Estágio Profissional I foram definidas as actividades mencionadas abaixo com 

vista a dar resposta aos objectivos estipulados: 

 Visita aos diferentes espaços físicos da farmácia; 

 Analisar e verificar a articulação do sistema informático com as áreas funcionais da 

farmácia (vendas, encomendas, dicionários, facturação); 

 Realizar encomendas; 

 Efectuar transferências de produtos entre a Farmácia Marinho (FM) e o PMFM;  

 Proceder à recepção e conferência de encomendas; 

 Verificar stocks, preços e prazos de validade (PV); 

 Participar na arrumação técnica dos medicamentos e produtos farmacêuticos; 

 Participar no controlo de prazos de validade e conferência de stocks; 

 Distinguir medicamentos de outros produtos de saúde; 

 Distinguir medicamentos de acordo com a sua classificação de dispensa; 

 Interpretar as prescrições médicas; 

 Aviar receitas médicas;  

 Dispensar medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM); 

 Efectuar procedimentos de dispensa de medicamentos com receita médica e sem 

receita médica através do sistema informático; 

 Efectuar procedimentos de dispensa de medicamentos com receita médica especial;  

 Acompanhar os utentes nos vários serviços prestados na farmácia, tais como 

determinação da glicose, medição da pressão arterial, determinação dos níveis de 

colesterol e triglicerídeos, assim como prestar aconselhamento farmacológico e não 

farmacológico para a melhoria da qualidade de vida do utente; 

  Recolher medicamentos para devolução à VALORMED; 

  Recolher radiografias;  

  Verificar receituário; 

  Aconselhar os utentes e fornecer-lhes as informações necessárias para uma 

terapêutica eficaz. 
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 2 - O CONTEXTO DA FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

 

O sector farmacêutico assumiu desde sempre que a comunidade é o verdadeiro motivo 

da sua actividade e que o maior de todos os objectivos é garantir que os medicamentos sejam 

fabricados e entregues, com a adequada segurança e qualidade, a quem deles necessita. Deste 

modo, a função primordial das farmácias comunitárias é garantir uma melhor qualidade de 

vida aos utentes, sendo por isso que o Técnico de Farmácia não se centra apenas na dispensa 

de medicamentos, mas também na promoção do correcto e racional uso do medicamento, seja 

a nível individual ou a nível da comunidade a que presta os seus serviços, tendo um papel de 

extrema importância na promoção da saúde pública. 

 Para conseguir os seus objectivos, o Profissional de Farmácia deve ter bons 

conhecimentos sobre a arte de comunicar, para que haja uma adequada interacção entre ele e 

o utente. A relação com o utente é um processo dinâmico, em que o Farmacêutico e/ou TF 

deve investir permanentemente para que ele se mantenha. Um gesto, um sorriso, um olhar 

podem representar uma motivação acrescida e um estímulo salutar no processo de 

recuperação do utente. É de evitar paternalismo, autoritarismo ou agressividade.  

Para se conseguir uma boa comunicação devem ser eliminadas as barreiras, 

evitando‐se confusões e mal entendidos, usando designações compreensíveis e adaptadas ao 

nível sociocultural do doente, orientando-o em função do seu nível sócio económico, 

mantendo a confidencialidade exigida.  

A farmácia inserida na comunidade é um espaço de saúde de fácil acesso, onde o 

utente sabe que encontra aconselhamentos e informações de confiança. O TF Comunitário 

deve primar o seu lugar como ponte, sempre acessível, entre o médico e o doente, procurando 

enobrecer a sua Farmácia como um indubitável espaço de saúde.  

Em suma, inserido numa equipa de saúde, o técnico de farmácia encontra-se apto a 

intervir nas diferentes etapas do circuito do medicamento, onde se incluem interpretação de 

receitas e fórmulas farmacêuticas, distribuição, armazenamento de medicamentos e de outros 

produtos, informação e aconselhamento sobre os mesmos, aquisição de matérias-primas, 

medicamentos e produtos afins, produção e/ou manipulação de medicamentos, controlo da 

qualidade e conservação, e gestão de stocks de modo a rentabilizar os recursos humanos e 

económicos, minimizando os custos e desperdícios. 
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 3 - CARACTERIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO POSTO DE MEDICAMENTOS 

DA FARMÁCIA MARINHO 
 

3.1 -  LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

O Posto de Medicamentos da Farmácia Marinho localiza-se na Alameda do Mosteiro, 

nº 33, na freguesia de Requião, do concelho de Vila Nova de Famalicão. 

Embora o PMFM já exista há aproximadamente quarenta anos, este só foi adquirido 

pela Dr.ª Paula Marinho, actual directora técnica da Farmácia Marinho, a 1 de Abril de 1992. 

A sua localização é privilegiada, uma vez que se encontra próximo da cidade de Vila 

Nova de Famalicão, e a poucos metros do centro de Saúde de Requião, sendo um importante 

mediador de saúde indispensável para vários utentes. 

Além do referido precedentemente, o facto do PMFM se encontrar num meio onde 

existem muitos idosos também é uma mais-valia para o seu sucesso. 

 

3.2 -  HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 

O PMFM encontra-se aberto ao público de Segunda a Sexta das 8:30h às 12:30h e das 

14h às 19:30h. Aos sábados o horário de funcionamento é das 9h às 12:30h. Aos sábados à 

tarde, domingos e feriados o PMFM está encerrado, no entanto a Farmácia Marinho encontra-

se aberta. 

 

3.3 -  RECURSOS HUMANOS 

 

Para que haja um bom funcionamento e um bom ambiente de trabalho numa farmácia 

é necessário que haja uma correcta gestão dos recursos humanos. Apenas com os meios 

humanos adequados quer em número, quer em qualidade é que se pode almejar à condução de 

uma actividade profissional que preencha todas as expectativas e objectivos estipulados. 

A Farmácia Marinho é composta por um grupo de colaboradores onde impera o 

espírito de entreajuda e de cooperação, que é indispensável para a boa actividade da empresa. 

Assim, todas as actividades desempenhadas nesta farmácia são asseguradas por uma vasta 

equipa constituída por diferentes grupos profissionais.  
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É da responsabilidade da Directora Técnica da farmácia supervisionar, responsabilizar, 

verificar e avaliar as tarefas do seu pessoal de apoio e garantir a estes a formação adequada e 

actualizada face às tarefas que desempenham. Na sua ausência, a farmacêutica substituta, 

assume as funções necessárias para a completa gestão da farmácia.  

Todos os funcionários que fazem parte da equipa técnica encontram-se devidamente 

identificados. A cada um deles compete determinadas funções, que ajudam a uma maior 

organização quer a nível da Farmácia Marinho, quer do PMFM. A equipa de profissionais que 

assegura a actividade farmacêutica do PMFM é composta pelo Técnico de Farmácia César 

Duarte Costa Ribeiro e pela Técnica de Farmácia Dora Alexandra Marques Rocha. 

 

3.4 -  ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL  

 

Para o exercício da boa prática farmacêutica é indispensável haver o aproveitamento e 

organização do espaço físico disponível. 

 

3.4.1 - Organização do exterior da farmácia 

 

Segundo as Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária (BPF) (2009) 

“O aspecto exterior da farmácia deve ser característico e profissional, facilmente visível e 

identificável”. É certo que em termos legais um posto de medicamentos não é o mesmo que 

uma farmácia, no entanto, o PMFM evidencia-se dos restantes empreendimentos comerciais, 

tendo um “aspecto moderno, característico e profissional,” como sugerem as BPF.
1
  

O PMFM localiza-se numa loja rés-do-chão de uma habitação e na entrada apresenta 

uma placa identificativa de PMFM e a sua direcção técnica. Possui uma porta de entrada e 

duas montras, periodicamente decoradas consoante a época do ano, que se destinam a 

transmitir informação sobre medicamentos e produtos farmacêuticos, facilitando desta forma 

uma boa comunicação com os utentes. Numa das montras está afixada uma lista com as 

farmácias que se encontram de serviço permanente em cada dia da semana (anexo A) e na 

porta principal têm mencionados os testes realizados no PMFM, o horário de funcionamento, 

a existência do livro de reclamações e o contacto do Técnico de Farmácia responsável pelo 

PMFM. 
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No exterior do PMFM este é identificado através da cruz verde de sinal luminoso e 

com o identificativo das farmácias portuguesas. 

É de referir ainda que, o PMFM não possui parque de estacionamento próprio, no 

entanto, a via pública que faz frente com este é ampla o que permite um estacionamento fácil. 

Em termos de acessibilidade, o PMFM é acessível a todos os utentes mesmo aqueles que 

possuem deficiências motoras e utentes que se façam acompanhar com carrinhos de bebé, 

uma vez que exteriormente ao mesmo existem plataformas apropriadas e o pavimento é de 

livre circulação sem quaisquer tipos de obstáculos (figura 1). 

 

 

Figura 1 – Aspecto exterior do PMFM 

 

3.4.2 - Organização do Espaço Interior 

 

A organização do espaço interior de uma farmácia é fundamental para que se possa 

prestar um bom serviço ao utente e para que o trabalho da equipa seja facilitado e realizado de 

forma harmoniosa. Compete aos profissionais de farmácia fazer uma correcta gestão do 

espaço físico disponível de forma a tornar a farmácia num local atractivo e funcional. 

No PMFM, todo o espaço está organizado para que a atmosfera seja profissional, 

acolhedora e competente, conservando sempre um estado de asseio e higiene que oferece um 

padrão de confiança e satisfação aos seus utentes. 

As áreas funcionais em que se encontra dividido o PMFM são nomeadamente a área 

de atendimento ao público (A), a área de atendimento personalizado (B), a área de recepção e 

armazenamento de encomendas (C), escritório e laboratório (D), e instalações sanitárias (E) 

(figura 2). 

 

  



 

 

17 

 

 

Figura 2 – Planta do interior do PMFM 

 

 Área de Atendimento ao público 

A área de atendimento é ampla, dotada de luminosidade, ambiente calmo e com 

sistema de ar condicionado, o que a torna muito acolhedora, proporcionando uma sensação de 

bem-estar a quem entra (figura 3). 

A nível funcional é bastante eficiente, sendo provida de dois postos de atendimento, 

cada um com o que é necessário para que se consiga um atendimento direccionado e sem 

perturbações, ou seja, computadores equipados com o programa SIFARMA 2000, 

impressoras, caixas registadoras, leitores de códigos de barras e um terminal de multibanco. 

Além do referido anteriormente, na parte interior e ao centro dos balcões existem duas gavetas 

de acesso rápido, a primeira com material de apoio ao atendimento como os sacos para 

colocação dos produtos adquiridos, já na segunda colocam-se as receitas, entre outros 

documentos relacionados com as vendas. Sobre os postos de atendimento tem revistas e 

folhetos informativos alusivos aos produtos de venda livre, tal como por vezes expositores. 

Ainda na zona lateral aos postos de atendimento encontram-se produtos ortopédicos e alguns 

dispositivos médicos. 
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 Por sua vez, por detrás dos postos de atendimento existem lineares onde se expõem 

uma grande variedade de medicamentos não sujeitos a receita médica e outros produtos com 

muita procura por parte dos utentes, estando estes organizados por temas tais como, produtos 

de veterinária, descongestionantes nasais, antigripais, laxantes, pastilhas para a garganta, 

repelentes de insectos, pomadas para assaduras dos bebes, batons, cremes de mãos, meias de 

compressão, entre outros. Contudo, a exposição de produtos não se limita à área posterior aos 

postos de atendimento, isto porque desde o momento da entrada do utente na farmácia este 

encontra-se “envolvido” por uma vasta gama de produtos de puericultura, brinquedos, 

produtos de emagrecimento, produtos capilares, de higiene íntima, leites e papas e produtos 

de dermocosmética organizados por marcas comerciais de modo a facilitar a sua identificação 

tornando o atendimento e a sua selecção mais simples.   

 

 

Figura 3 – Área de atendimento ao público 

 Área de Atendimento personalizado 

As BPF (2009) mencionam que “os utentes têm o direito de comunicar de forma 

confidencial com o farmacêutico, pelo que as instalações da farmácia devem ter isto em 

conta.”.
1
 

A fim de atender às normas estabelecidas, tal como numa farmácia comunitária, no 

PMFM existe uma sala de atendimento privado, de modo a garantir o bem-estar, a 

comodidade e a confidencialidade entre o utente e os profissionais de farmácia quer quando 

estes solicitam uma conversa confidencial com o profissional de farmácia, quer quando são 

medidos os parâmetros físicos e bioquímicos (figura 4). 
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Figura 4- Área de Atendimento Personalizado 

 

 Instalações Sanitárias 

O PMFM dispõe de instalações sanitárias para uso dos profissionais que trabalham no 

posto de medicamentos e dos utentes que o frequentam. É de referir que estas possuem as 

condições necessárias para o acesso de utentes com necessidades especiais e dificuldades 

motoras, tornando assim possível a sua utilização por qualquer utente. 

 

 Área de Recepção, Verificação e Armazenamento de encomendas 

A área de recepção de encomendas e armazenamento é uma área mais restrita ao 

público, sendo espaçosa para permitir a circulação dos funcionários após a recepção das 

encomendas e sua posterior arrumação (figura 5). 

Nesta secção do PMFM encontra-se um balcão equipado com um computador que tem 

instalado o programa SIFARMA 2000, um sensor de leitura óptica, uma impressora 

multifunções, um telefone e um rádio. Na zona superior ao balcão existem prateleiras para 

arrumação por ordem alfabética de produtos excedentes.  

É nesta secção que são recepcionadas todas as encomendas, ou seja, é o local onde é 

possível receber e validar a encomenda, verificando todos os produtos de forma a averiguar a 

inexistência de erros relacionados com quantidades recepcionadas, validades e preços 

acordados. Ainda nesta área processa-se a gestão de stocks, consultam-se informações sobre 

os medicamentos, faz-se o atendimento telefónico e a recepção electrónica do PMFM e o 

armazenamento de alguns produtos. 
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Figura 5 - Área de recepção e verificação de encomendas 

 

 Laboratório  

Como o próprio nome indica, é uma zona destinada à manipulação de fórmulas 

magistrais e oficinais, devendo, por isso, assegurar a máxima qualidade, segurança e eficácia 

do medicamento.  

O PMFM possui um laboratório com boas condições, contendo boa iluminação, um 

exaustor que permite a eliminação de gases e vapores, um balcão com lavatório, e armários 

com gavetas e prateleiras que servem para guardar todo o material e todas as matérias-primas 

necessárias, de forma a garantir uma boa execução de todo o processo de manipulação.  

Actualmente o laboratório no posto de medicamentos está inactivo sendo que quando 

são solicitadas determinadas preparações estas são pedidas ou à Farmácia Marinho ou aos 

fornecedores. 

 

 Escritório  

Este espaço é destinado às tarefas de gestão e organização de documentação do 

PMFM, dispõe assim de uma secretária e respectiva cadeira, tal como estantes. É no escritório 

que se guardam alguns documentos e material imprescindíveis ao PMFM bem como, 

bibliografias indispensáveis, como a Farmacopeia Portuguesa, o Formulário Galénico 

Português, Prontuário Terapêutico, Simposium Terapêutico, Índice Nacional Terapêutico, 

entre outras. 
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 4 - SISTEMA INFORMÁTICO 

 

A informática assume, actualmente, uma importância na sociedade que há alguns anos 

atrás seria difícil de conceber. Presentemente, difícil é imaginar o desempenho da maioria das 

tarefas sem recorrer à informática, e a FM e o PMFM não fogem à regra. O sistema 

informático que existe na FM e no PMFM é o SIFARMA 2000. No PMFM, o SIFARMA 

2000 está instalado em três computadores, sendo indispensável na gestão diária da entrada e 

saída de medicamentos e produtos farmacêuticos e todas as tarefas com eles relacionadas, 

para que haja uma correcta gestão de stocks (figura 6). 

 

 

Figura 6 – “Janela” principal do SIFARMA 2000 

 

 

O SIFARMA 2000 pertencente à Associação Nacional de Farmácias (ANF) permite às 

farmácias a prestação de um melhor serviço aos seus utentes, através de uma intervenção mais 

segura e adequada por profissionais de farmácia, apoiados em informação permanentemente 

actualizada, uma vez que o programa fornece um suporte de informação no aconselhamento, 

emite avisos de segurança e permite um controlo da terapêutica prescrita. 
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O SIFARMA 2000 como todos os outros sistemas baseia-se numa aplicação para 

controlo de vendas de produtos farmacêuticos (tendo em conta as comparticipações das 

respectivas entidades), gestão de stocks, tratamento de encomendas, gestão de contas 

correntes de clientes e fornecedores, entre outros. Este sistema informático apresenta 

vantagens, uma vez que é um software que se apresenta de uma forma bastante intuitiva e 

simplista, com menus lógicos. Por outro lado apresenta uma grande flexibilidade, porque tem 

a possibilidade de processar no mesmo acto de atendimento várias receitas, devoluções, 

regularizações e ainda aceder às fichas de produtos, às suas contra-indicações, interacções, 

clientes, entidades e fornecedores.  
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 5 - CIRCUITO DO MEDICAMENTO NA FARMÁCIA DE OFICINA 

 

Dentro de uma farmácia comunitária o circuito do medicamento (figura 7) torna-se 

mais curto, ou seja, é iniciado pela realização da encomenda, que aquando da sua entrada na 

Farmácia é recepcionada e conferida, e consequentemente procede-se à arrumação técnica dos 

medicamentos. Face ao pedido do utente procede-se, então, à dispensa do medicamento.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Circuito do medicamento na farmácia de oficina 

 

 

5.1 -  ENCOMENDAS  

 

5.1.1 - Fornecedores e Normas de Aquisição 

 

As aquisições devem ter por base um conjunto de factores, que são preponderantes 

para que a gestão dos stocks seja feita de forma eficaz. Desta forma, na FM tem-se sempre em 

consideração a sazonalidade dos produtos, o aparecimento e retirada de produtos do mercado, 

a área disponível para o armazenamento, as características dos utentes da farmácia, as 

campanhas de promoção ou bonificações, a incidência do receituário, a rotação dos produtos, 
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a facilidade com que os distribuidores fazem a entrega e, por fim, a disponibilidade financeira 

da farmácia.  

São variadíssimos os fornecedores disponíveis, podendo a aquisição dos produtos da 

farmácia ser feita por grossistas ou directamente aos laboratórios produtores ou seus 

representantes legais. A escolha dos fornecedores depende do serviço que se procura e que é 

oferecido. Salvo raras excepções, a farmácia opta por fornecedores que dispõem de 

medicamentos em quantidade e variedade, satisfaz com prontidão as suas necessidades, 

apresenta boas bonificações e as melhores condições de pagamento e possui qualidade no 

serviço prestado. Desta forma, o fornecedor “ideal” é aquele que consegue aliar 

profissionalismo, óptimas condições de transporte, quantidade, rapidez de entrega, 

bonificações de produtos, descontos financeiros, facilidades nos pagamentos e devoluções. É 

de igual modo importante que a farmácia tenha mais do que um distribuidor grossista como 

fornecedor, de forma a colmatar as falhas e rupturas de stock de um deles. Para além disto, os 

fornecedores, por vezes contribuem para a formação contínua dos profissionais de farmácia, 

através de acções de formação e congressos. 

As principais empresas de distribuição a que a FM recorre são:  

 Cofanor; 

 Botelho & Rodrigues; 

 Alliance Healthcare.  

Para além destes fornecedores, a FM por vezes recorre a outros como por exemplo à 

OCP e directamente aos laboratórios, fabricantes ou seus representantes, quando estes 

apresentam maiores benefícios financeiros. 

O fornecimento de produtos ao PMFM é feito pela FM, constituindo esta o seu 

principal fornecedor. 

 

 

5.1.2 - Gestão de Stocks e Ponto de Encomenda  

 

Para existir um funcionamento eficaz é essencial que haja uma boa gestão de stocks e 

para isso é importante a existência de um “stock ideal”. O “stock ideal”, deverá ser aquele que 

assegure uma rotação dos produtos, que garanta um fluxo de consumo de medicamentos, de 

forma a garantir que não ocorra ruptura do stock. 
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Um excesso de stock numa farmácia poderá corresponder a um desperdício financeiro 

e empate de capital, podendo haver risco de ultrapassar o prazo de validade e/ou se deteriorar. 

Se o espaço físico de armazenamento da farmácia for limitado, um excesso de stock poderá 

ser uma agravante. Por outro lado, se a farmácia tiver constantemente uma falta de produtos, 

pode correr o risco de perder utentes, ou não fidelizar potenciais utentes. Desta forma, esta 

situação não deve ser desvalorizada uma vez que pode levar a um prejuízo económico. Para 

uma correcta gestão de stocks torna-se importante a definição de um “stock mínimo” e de um 

“stock máximo” para cada produto, sendo feita com base na sua rotação e variações sazonais. 

Os stocks mínimos e máximos para cada produto, permitem que haja um maior rigor no 

controlo de stocks e ainda uma orientação mais precisa relativamente à geração de 

encomendas, atentando às reais necessidades e à urgência da comunidade directamente 

assistida, o que permite à farmácia ter sempre disponíveis os produtos, não sendo assim 

necessário conter stocks elevados, uma vez que, o sistema de distribuição permite a aquisição 

de produtos no próprio dia. Os produtos com maior rotatividade podem ser alvo de aquisição 

directa ao laboratório ou indústria, visto que as vantagens financeiras são melhores. 

Pelo contrário, se um produto apresenta pouca rotatividade, o stock mínimo e máximo 

são actualizados para quantidades mais pequenas. Deste modo, a gestão racional de stocks é 

conseguida, mantendo assim um stock económico e equilibrado que atende às expectativas 

dos utentes e que não prejudica financeiramente a farmácia. 

Em suma, uma gestão adequada do stock é crucial para o bom funcionamento de uma 

farmácia, no sentido de racionalizar os custos de investimento e rentabilizar a sua 

comercialização. Também traz benefícios para os utentes, fazendo com que usufruam de um 

atendimento mais eficaz e com qualidade. 

 

5.1.3 - Realização de Encomendas  

 

Uma vez que o PMFM funciona como um posto pertencente à FM, este efectua 

diariamente a sua encomenda à FM. É de salientar que não é uma encomenda normal mas 

transferências de produtos entre postos, isto é, transferem-se produtos do stock da FM para o 

stock do PMFM. 

A informatização trouxe uma maior simplicidade e facilidade no aprovisionamento. 

Assim, sempre que há alteração de stock relativamente à entrada ou saída de qualquer produto 
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farmacêutico, o sistema SIFARMA procede à actualização de dados. Se o stock mínimo é 

atingido, o produto é lançado numa proposta de encomenda. Se necessário, na proposta de 

encomenda podem ser adicionados ou removidos produtos. Após aprovação da encomenda, o 

seu envio é feito à FM, como já foi referenciado anteriormente.  

Aquando da necessidade de obtenção de um produto com urgência que a FM não 

possui, no PMFM procede-se a um pedido via telefone para um dos fornecedores principais 

da FM, sendo este pedido adicionado à última encomenda transmitida da FM. No caso de o 

produto estar esgotado em todos os fornecedores, contacta-se as farmácias da zona com as 

quais se possui uma boa relação a fim de estas fazerem um empréstimo e, assim o cliente não 

ficar prejudicado e não ter de se deslocar a outras farmácias. 

   

5.2 -  RECEPÇÃO E CONFERÊNCIA DE ENCOMENDAS  

 

A recepção de encomendas é uma tarefa prioritária. Após a chegada de uma 

encomenda ao PMFM, é fundamental confirmar se esta vem acompanhada pela respectiva 

factura/guia de transporte (anexo B). 

A recepção de encomendas é efectuada na área de recepção de encomendas, sendo 

todos os produtos colocados sobre o balcão para facilitar a sua identificação e verificar-se o 

número de embalagens de cada produto e fazer-se conferência pelo guia. 

O sistema informático representa nesta área, mais uma vez, um papel fulcral pois é 

através dele que se procede à recepção. Assim, procede-se à leitura óptica de todos os 

produtos conferindo o respectivo preço, prazo de validade, quantidade encomendada e 

recepcionada, e estado de conservação das embalagens. Se a ficha informática do produto não 

estiver actualizada é necessário actualizá-la de imediato, para que haja uma entrada correcta 

do produto no stock da farmácia. No caso de produtos com stock a zero deve ser alterado o 

prazo de validade. 

No caso de novos produtos que não estejam no dicionário é necessário criar a ficha do 

produto, uma vez que o SIFARMA 2000 não o vai reconhecer e como tal, é necessário 

recorrer à criação de uma ficha de produto nova, onde se introduzem os dados, nomeadamente 

o código do produto, o nome comercial, o stock mínimo e máximo, o preço de custo, o preço 

de venda, o Imposto de Valor Acrescentado (IVA) aplicado, o titular de Autorização de 

Introdução no Mercado (AIM), fabricante e código alternativo. 
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5.3 -  ARRUMAÇÃO TÉCNICA/ ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS E 

OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE  

 

Após a encomenda ser validada, procede-se ao seu armazenamento. Todos os 

medicamentos devem ser armazenados tendo em atenção a validade, ou seja, o primeiro a 

expirar a validade deve ser o primeiro a ser vendido, aplicando-se a regra “First-Expired First-

Out” (FEFO). Assim sendo, os produtos com prazo de validade mais curto encontram-se 

arrumados em locais mais acessíveis, de modo a serem dispensados em primeiro lugar, 

evitando perdas e inutilizações dos mesmos. 

Os primeiros produtos a serem armazenados são os que necessitam de temperaturas de 

conservação mais baixas nomeadamente entre os 2ºC e os 8ºC, e uma percentagem de 

humidade inferior a 60%, como as vacinas, insulinas e outras hormonas, sendo portanto 

armazenados no frigorífico que se localiza junto ao armário dos medicamentos sujeitos a 

receita médica (MSRM) (figura 8).  

 

Figura 8 - Frigorífico 

 

O armazenamento de medicamentos, maioritariamente sujeitos a receita médica, é 

feito num armário grande com gavetas e portas de correr que se localiza na área de recepção e 

verificação de encomendas (figura 9). Este é feito por forma farmacêutica (comprimidos, 

supositórios/ óvulos, gotas e colírios, pós e aerossóis, pomadas, cremes e géis, soluções e 

suspensões, pós e carteiras e ampolas e injectáveis) e por ordem alfabética, respeitando ainda 

o prazo de validade. Ainda nesta área de recepção de encomendas são armazenados em 
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prateleiras alguns produtos de venda livre por falta de espaço na área de atendimento ao 

público, como é o caso de chás, fraldas para bebés, produtos inseridos no protocolo da 

diabetes, entre outros. 

 

 

Figura  9 – Armário de armazenamento de MSRM 

 

Na zona de atendimento ao público, as zonas de exposição são, frequentemente, zonas 

de armazenamento, sobretudo a nível das diversas linhas de cosméticos e produtos de higiene 

corporal, suplementos alimentares e puericultura. Os medicamentos e produtos de uso 

veterinários são guardados numa prateleira localizada atrás dos balcões, estando separados 

dos medicamentos de uso humano. Os dispositivos médicos, também bastante solicitados no 

PMFM, encontram-se organizados em gavetas, expositores próprios e em prateleiras (figura 

10). 

 

Figura 10 – Expositores de produtos de venda livre 
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Os estupefacientes e psicotrópicos requerem um armazenamento mais específico 

devido às normas que os regem. Estes devem estar fora do alcance de qualquer pessoa, 

devendo encontrar-se num local específico fechado. No entanto, no PMFM não há 

estupefacientes e psicotrópicos. 

Na área de armazenamento existem condições controladas, ambientais e físicas, como 

a temperatura que deve ser inferior a 25ºC, luminosidade, humidade inferior a 60% e 

sanidade, de forma a garantir a qualidade dos produtos armazenados.  

Quer na área de armazenamento, quer no frigorífico existe um termohigrómetro que 

fazem um registo diário da temperatura e humidade, para que seja possível haver um controlo 

destes parâmetros. Mensalmente ligam-se os termohigrómetros ao computador e a partir dos 

mesmos obtêm-se gráficos da variação da temperatura e da humidade de cada local durante o 

mês (anexos C e D). Para assegurar as condições de armazenamento dos produtos e a sua 

qualidade quer no frigorífico, quer fora dele, o ambiente envolvente deve manter-se a uma 

temperatura e humidade uniformes. 

Em suma, os produtos devem ser armazenados de forma a racionalizar o espaço do 

PMFM, de forma organizada e de fácil localização e obedecendo a características particulares 

geralmente inscritas nas respectivas embalagens, salvaguardando o estado de conservação dos 

mesmos. Este procedimento, quando bem executado, permite uma optimização de tempo e 

espaço garantindo a eficiência do atendimento. 

 

5.3.1 - Prazos de Validade 

 

O prazo de validade de um medicamento é o período durante o qual as suas 

características químicas, microbiológicas, galénicas, terapêuticas e toxicológicas não se 

alteram nem sofrem eventuais modificações dentro de limites aceitáveis e bem definidos, isto 

é, é o período de tempo durante o qual um determinado medicamento pode considerar-se 

estável.
20

 

Deste modo, o controlo do prazo de validade dos produtos existentes na farmácia é 

uma preocupação e uma função de primordial importância dos profissionais de farmácia, uma 

vez que não podem ser dispensados produtos cuja validade tenha expirado ou produtos em 

que a validade cesse durante o período de tratamento do utente.  
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É muito importante na altura da conferência e do armazenamento das encomendas 

verificar se a validade do produto é inferior à que consta na ficha do produto. Caso seja 

inferior deve-se proceder à sua alteração. Assim, aquando da recepção dos produtos se 

procede à confirmação dos prazos de validade e na altura da sua arrumação se procede de 

forma a obedecer à regra “FEFO”, a expiração dos prazos de validade fica de algum modo 

salvaguardada, no entanto, este procedimento não é suficiente.  

Para além do controlo efectuado na recepção de encomendas, no PMFM os prazos de 

validade são também controlados mensalmente através de listagens impressas a partir do 

menu PV existente no programa SIFARMA 2000, nas quais constam os produtos cujo prazo 

validade termine nos 3 meses seguintes (anexo E).  

Caso aquando da verificação de cada produto constante na lista, se encontre algum 

produto com validade a expirar dentro dos três meses estipulados, este é retirado do stock e 

colocado de parte com a indicação de produto com PV a expirar, permanecendo à parte 

durante um mês para que sempre que possível sejam vendidos prioritariamente. Após esse 

mês os produtos que não foram vendidos são transferidos para a FM para serem devolvidos ao 

fornecedor segundo as normas de devolução.  

Os prazos são manualmente verificados e, sempre que o prazo de validade inscrito nas 

embalagens não corresponda ao indicado na lista, o PV mais curto é anotado para depois ser 

introduzido no computador. 

 

5.4 -   DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 

O circuito do medicamento pode muitas vezes ser alterado quando se verifica alguma 

anomalia no medicamento ou produto farmacêutico, ou mesmo na factura. Deste modo, em 

vez de se proceder à validação dos medicamentos e proceder-se ao seu armazenamento, faz-se 

a devolução dos mesmos.  

Existem muitos motivos que justificam a devolução do medicamento, dos quais se 

destacam: 

 Produtos com embalagem incompleta (embora seja pouco frequente); 

 Produtos com embalagem danificada; 
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 Existe um pedido de recolha de produtos por indicação da Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED) ou do laboratório que o comercializa 

(anexo F); 

 Os prazos de validade encontram-se em vias de expirar. 

O fornecedor, ao receber a nota de devolução, avalia o motivo da devolução e, em 

caso afirmativo, envia um produto igual em boas condições para a farmácia ou envia outros 

produtos no mesmo valor ou emite uma nota de crédito, que é descontado ao valor da factura 

mensal. 

A devolução pode, ainda, ser recusada e, neste caso, os produtos são devolvidos à 

farmácia, sendo eliminados do sistema informático e colocados no contentor da 

VALORMED. 

 

5.5 -  DISPENSA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS EM FARMÁCIA 

COMUNITÁRIA  

 

5.5.1 - Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica  

 

De acordo com o Estatuto do Medicamento são considerados MSRM aqueles que 

constituam um risco para a saúde do doente, directa ou indirectamente, mesmo quando usados 

para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; constituam um 

risco, directo ou indirecto, para a saúde, quando sejam utilizados com frequência em 

quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam; contenham 

substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja actividade ou reacções adversas 

seja indispensável aprofundar e cuja administração seja feita por via parentérica.
2
 

Para a dispensa deste tipo de medicamentos é necessário que o utente apresente uma 

receita médica, que consiste num documento elaborado pelo médico e através do qual este 

comunica com os profissionais de farmácia.  

A dispensa de medicamentos prescritos é uma actividade que deve ser desempenhada 

garantindo critérios de qualidade, segurança e eficácia. Esta actividade carece, face à receita, 

de uma atitude crítica, por parte do farmacêutico e/ou técnico de farmácia, no sentido da sua 

correcta interpretação e avaliação, quer nos aspectos legais, quer nos aspectos profissionais, 

para que o doente obtenha o máximo benefício da terapêutica que lhe foi instituída. 
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Prescrição Médica e Validação  

A receita médica estabelece a comunicação entre o médico e o farmacêutico, 

assegurando de forma segura e responsável, a dispensa dos medicamentos. 

O actual modelo de receita médica por prescrição electrónica foi aprovado pela 

Portaria n.º 198/2011 de 18 de Maio (anexo G) e: 

Aplica -se a todos os medicamentos de uso humano sujeitos a receita médica, 

incluindo medicamentos manipulados e medicamentos contendo estupefacientes ou 

substâncias psicotrópicas, dispensados em farmácias de oficina que se destinem a ser 

comparticipados pelo Estado no seu preço, independentemente do seu local de 

prescrição, sem prejuízo da sua aplicação por outros subsistemas de saúde. 
3
 

 

Tornou-se importante a introdução de um novo modelo de receita médica, com 

características uniformes, de forma a racionalizar, principalmente, a prescrição de 

medicamentos. 

A lei actual consagra a obrigatoriedade de prescrição por denominação comum 

internacional (DCI) de determinadas substâncias activas, bem como a permissão do utente 

optar por um medicamento genérico, caso o médico prescritor não se oponha. 

Existem vários tipos de receitas: 

 Receita médica renovável (anexo H), que facilita o acesso dos doentes aos 

medicamentos de que necessitam para tratamentos prolongados, de uma forma igualmente 

controlada, com as vantagens da diminuição dos custos sociais e do descongestionamento dos 

serviços prestadores de cuidados de saúde. Este tipo de receita apresenta uma validade 

máxima de 6 meses, podendo apresentar no máximo 3 renovações e tem de ser colocada na 

receita a indicação «1.ª via», «2.ª via» e ou «3.ª via»; 

 Receita médica não renovável (anexo I), que se destina habitualmente a terapias de 

curta ou média duração e têm a validade de 30 dias a contar da data da emissão da receita. 

Contudo, existem excepções que permitem ser prescritas receitas manualmente (anexo 

J), nomeadamente se os profissionais prescrevem cinquenta receitas ou menos por mês, se a 

prescrição for feita no domicílio do utente, caso hajam problemas com o sistema informático, 

e salvo outras situações excepcionais, de inadaptação comprovada. Nestas situações tem de 

vir mencionada na receita a palavra “excepção” e respectiva alínea da portaria (anexo K). 

De acordo com a referida portaria, a receita médica só é validada, se estiverem 

dispostos os seguintes propósitos: 

 O número da receita e respectiva representação em código de barras; 
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 O local de prescrição e sua representação em código de barras, sempre que aplicável. 

No caso de unidades do SNS, é obrigatória a aposição da vinheta identificativa do 

local de prescrição. No caso dos consultórios/médicos particulares, a aposição da 

vinheta não é obrigatória; 

 A identificação do médico prescritor, estando indicado o seu nome, especialidade 

médica, número da cédula profissional e respectivo código de barras; 

 A identificação do utente, nomeadamente, o nome do utente, número de utente e/ou 

número de beneficiário, indicação da entidade de comparticipação responsável e do 

regime especial de comparticipação, se aplicável. Caso seja em suporte informático, 

o número de utente e o número de beneficiário deverão estar em código de barras; 

 A designação do medicamento, sendo esta efectuada através da DCI para as 

substâncias activas em que existam medicamentos genéricos autorizados; 

 A dosagem, forma farmacêutica, número de embalagens, dimensão das embalagens e 

posologia; 

  A data de prescrição e a assinatura do médico. 

Para além dos propósitos anteriormente citados, cada receita pode conter um limite 

máximo de quatro medicamentos prescritos, com um limite máximo de quatro embalagens. 

No caso de se tratar do mesmo medicamento o número máximo de embalagens prescritas é de 

duas embalagens, excepto em medicamentos com embalagem unitária que podem ser 

prescritos um máximo de quatro embalagens. 

Se existirem dúvidas na prescrição e não forem esclarecidas na conversa com o utente 

deve-se recorrer ao auxílio dos colegas da farmácia ou a fontes bibliográficas, contactando-se 

em último caso, o médico prescritor no sentido de as solucionar. 

As receitas que não são consideradas válidas não são aceites e por isso são devolvidas 

ao utente, ao qual serão explicados os motivos e os procedimentos a tomar para a 

regularização da receita. 

 

Interpretação/Avaliação da Prescrição e Dispensa  

 
Após a validação da receita médica, o farmacêutico/ TF deve proceder à sua 

interpretação e avaliação, para assim assegurar de forma correcta o processo do uso do 

medicamento. 
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Assim, para que haja uma segura e eficiente dispensa de prescrições, é importante, 

com base nas BPF: 

 Identificar o utente, o médico e a entidade responsável pelo pagamento; 

 Identificar o medicamento e confirmar a forma farmacêutica, posologia, apresentação, 

via de administração e duração do tratamento; 

 Verificar a autenticidade da prescrição; 

 Interpretar o tipo de tratamento e as intenções do prescritor; 

 Assegurar que o utente recebe e compreende a informação oral e escrita de modo a 

retirar o máximo benefício do tratamento; 

 Garantir a qualidade dos medicamentos e outros produtos de saúde no momento em 

que são dispensados ao utente, como a estabilidade, o estado da embalagem e o prazo 

de validade.
1
 

No PMFM o processo de aviamento (figura 11) de uma receita é o seguinte: 

a. A prescrição médica é submetida a uma rigorosa análise; 

b. O profissional da farmácia vai buscar os medicamentos e verifica se efectivamente 

o medicamento que está a ser dispensado corresponde ao prescrito na receita; 

c. O profissional da farmácia procede à leitura óptica dos códigos de barras dos 

medicamentos. Aparece então no ecrã do computador os respectivos medicamentos, a sua 

designação, dosagem e preço; 

 

Figura 11 – “Janela” de dispensa de medicamentos 
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d. Introduz-se de seguida o organismo de comparticipação correspondente, e caso se 

aplique introduz-se a portaria/despacho no computador (figura 12); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – “Janela” de selecção dos planos de comparticipação 

 

e. Após registar todos os medicamentos que vão ser adquiridos pelo utente, o 

profissional de farmácia finaliza a venda e coloca a receita na impressora, para imprimir o 

documento de facturação com identificação da Farmácia, identificação da Directora Técnica, 

data da dispensa e código do operador responsável pela venda, código informático do 

organismo de comparticipação, número da receita, de zero a trinta, e número de lote atribuído 

pelo computador, nome do medicamento e código de barras, preço unitário, percentagem de 

comparticipação e a quantidade de cada medicamento, valor a pagar pelo utente e pela 

entidade comparticipadora e uma linha para assinatura do utente (anexo L); 

f. O utente deverá assinar a receita, onde declara que recebeu os medicamentos e toda 

a informação necessária; 

g. O computador emite a factura/ recibo ou talão e o profissional de farmácia carimba-

o antes de entregar ao utente, seguindo-se o acto de pagamento dos medicamentos (anexo M). 

h. O profissional de farmácia coloca a data, carimba e assina a receita, e guarda-a 

juntamente com todas as receitas aviadas no mesmo dia. 

i. No final da dispensa são fornecidos alguns conselhos relativamente ao modo de 

tomar a medicação e a duração do tratamento. Geralmente essa informação é escrita nas 

caixas dos medicamentos. 
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Comparticipações  

 

O sistema nacional de saúde português é constituído por um conjunto de subsistemas 

(ADSE, por exemplo) e modelos de comparticipação, sendo, no entanto, o SNS a principal 

entidade de saúde da população. Cabe a cada entidade definir os requisitos para a validação 

do beneficiário, a validade da receita e as condições de dispensa e principalmente o modelo de 

comparticipação.  

A “entidade responsável”, como vem mencionada no modelo de receita médica, 

corresponde ao subsistema de saúde do qual o utente é pertencente. Assim, aquando da 

dispensa de uma receita médica, é necessária a correcta identificação da entidade de 

comparticipação, sendo deste modo, importante efectuar a certificação entre o organismo 

expresso na receita médica e o respectivo cartão de utente. A comparticipação para cada 

subsistema de saúde está definida pelo sistema informático bem como a comparticipação para 

cada medicamento.  

Para o SNS e ADSE, a comparticipação actual do Estado no preço dos medicamentos 

está fixada de acordo com os seguintes escalões (Decreto-Lei n.º 129/2005 alterado 

recentemente para Decreto-Lei n.º 48-A/2010, de 13 de Maio):  

 Escalão A - a comparticipação do estado é de 95% do PVP dos medicamentos;  

 Escalão B - a comparticipação do estado é de 69% sobre o PVP do medicamento;  

 Escalão C - a comparticipação do estado é de 37% sobre o PVP do medicamento;  

 Escalão D - a comparticipação do estado é de 15% sobre o PVP do medicamento. 
4
 

No entanto, existem determinadas doenças que são objecto de um regime especial de 

comparticipação e para isso têm de estar identificadas nas receitas através das portarias 

correspondentes à doença (anexo N).
5
 

 

5.5.2 - Dispensa de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica  

 

Os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica são aqueles que não preenchem 

qualquer das condições supramencionadas exigidas para os MSRM. De acordo com o 

Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto “os medicamentos não sujeitos a receita médica 

não são comparticipáveis, salvo nos casos previstos na legislação que define o regime de 

comparticipação do Estado no preço dos medicamentos.”.
2
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A aquisição de MNSRM pode ser solicitada pelo utente ou sugerida pelo profissional 

de farmácia. Assim, nesta área, o farmacêutico e/ou TF devem ter uma atenção reforçada para 

aconselhar devidamente os utentes que se automedicam. Regra geral, estes medicamentos 

possuem uma janela terapêutica bastante alargada, sendo por isso, considerados seguros e 

eficazes, assim, se forem bem utilizados não envolvem riscos graves para a saúde. 

Segundo o Despacho n.º 17 690/2007, 10 de Agosto: 

A automedicação é a utilização de medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM) de forma responsável, sempre que se destine ao alívio e tratamento de 

queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a assistência ou aconselhamento 

opcional de um profissional de saúde.
6
 

 

A automedicação é uma prática frequente nos dias de hoje e, pela importância que 

desempenha na saúde pública, pode ser considerada como parte integrante dos sistemas de 

saúde, nos diferentes países. É uma solução rápida e cómoda para a resolução dos problemas 

de saúde do doente, evitando a deslocação ao médico, por recurso a medicamentos não 

sujeitos a receita médica.  

Os MNSRM não deixam de ter associadas determinadas acções farmacológicas bem 

como efeitos adversos, interacções e contra-indicações pelo que a sua cedência deve ter 

sempre em conta a razão risco/benefício. O farmacêutico e o técnico de farmácia adquirem 

neste contexto, uma posição fundamental uma vez que para além de prestar informação sobre 

os produtos dispensados, cabe-lhe decidir qual ou quais os produtos mais adequados a cada 

caso.  

O primeiro passo será sempre identificar a situação do doente: sintomas; causas; 

tempo de persistência dos sintomas; história familiar; hábitos de vida; existência de outras 

doenças e/ou tratamentos concomitantes; toma de medicação e quais os resultados. O 

farmacêutico ou TF deve averiguar muito bem todas as situações pois, existe um grupo de 

doentes que requer cuidados especiais, ou pode até mesmo ser desaconselhada a 

automedicação, como é o caso de idosos, mulheres grávidas ou em fase de amamentação e 

doentes crónicos.  

Após estar na posse de toda a informação necessária, procede-se então, à decisão de 

aconselhar ou não algum medicamento, ou se for caso disso, de encaminhar o utente para o 

médico. No caso da dispensa do MNSRM é necessário recomendar que o utente consulte um 

médico no caso da persistência dos sintomas. Além disso, o profissional de farmácia deve 

ainda esclarecer todas as dúvidas do utente relativamente à acção do medicamento, 
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administração e posologia, efeitos secundários, contra-indicações e interacções, bem como a 

duração do tratamento.  

No PMFM os MNSRM mais solicitados destinam-se ao tratamento de tosse, gripes e 

constipações, alergias, situações de prisão de ventre, dores musculares, menstruais ou de 

cabeça e inflamações de grau leve a moderado.  

 

5.5.3 - Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

 

A pele é a primeira barreira que o nosso organismo apresenta em relação à agressão de 

agentes externos, apresentando por isso, uma vital importância para o corpo humano.  

Segundo Decreto-Lei n.º 189/2008, de 24 de Setembro, produto cosmético e de 

higiene corporal é: 

Qualquer substância ou preparação destinada a ser posta em contacto com as 

diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas 

piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as 

mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, 

perfumar ou corrigir odores, modificar o seu aspecto, proteger ou manter em bom 

estado.
7
 

 

Os produtos usados no âmbito da Dermofarmácia e Cosmética contêm as substâncias 

apropriadas de desenvolver uma acção adequada para manter, aperfeiçoar ou corrigir a 

estética da pele. Estes produtos representam uma significativa percentagem dos stocks das 

farmácias devido a uma crescente preocupação com questões relacionadas com a higiene e a 

imagem pessoal, e o PMFM não é excepção. Assim, no PMFM existe uma grande variedade 

de produtos de cosmética de modo a conciliar os desejos dos utentes com as linhas adequada 

às suas possibilidades económicas, existindo produtos apropriados a todos os tipos de pele, 

direccionados para diferentes faixas etárias, para os dois géneros e de sortidas marcas das 

quais se destacam a Lierac
®
, Avène

®
, Vichy

®
, Uriage

®
, A-derma

®
 Roche Posay

®
, Chicco

®
, 

Klorane
®

, Mustela
®
, Babe

®
, D’ Aveia

® 
e Ducray

®
. 

Devido à abundância deste tipo de produtos no mercado, é então indispensável, que os 

profissionais de farmácia estejam bem informados de forma a poderem aconselhar quando 

forem solicitados ou possam apelar ao uso destes produtos quando considerarem necessário. 

Igualmente essencial é o conhecimento da composição, qualidade e potencialidade de cada 

produto, para assim poderem adequá-los às necessidades dos utentes. 
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No PMFM, grande parte dos produtos estão expostos na zona de atendimento ao 

público, tornando-se assim, mais visíveis e acessíveis ao utente. A procura destes produtos é 

condicionada não só pela exposição mas, também, pelas campanhas publicitárias e pela época 

do ano. Podemos constatar que no Inverno são muito procurados sticks, hidratantes labiais e 

cremes hidratantes para mãos e rosto, já na Primavera e Verão os protectores solares e os 

produtos anti-celulíticos e de emagrecimento adquirem grande relevância. 

 

5.5.4 - Produtos de Puericultura  

 

Os produtos de puericultura (produtos para bebé) são extremamente procurados nas 

farmácias apesar de poderem ser encontrados noutras áreas comerciais.  

O PMFM apresenta uma vasta gama de artigos pediátricos como: chupetas, biberões, 

tetinas, fraldas pediátricas e produtos de higiene da criança. Também ostenta material 

acessório e produtos de conforto quer para o bebé, quer para a mãe. 

 

5.5.5 - Medicamentos e Produtos Veterinários 

 

O medicamento de uso veterinário, tal como o medicamento de uso humano está 

sujeito a padrões de qualidade, segurança e eficácia.  

O PMFM tem em stock diversos produtos de uso veterinário quer para animais de 

pequeno porte, como cães, gatos, aves e coelhos, quer para animais de grande porte, 

designadamente cavalos, vacas e porcos. Estes medicamentos / produtos estão separados dos 

medicamentos de uso humano, sendo que os mais solicitados são produtos como 

desparasitantes e anticoncepcionais. A aquisição no PMFM de outros medicamentos, tais 

como antibióticos, anti-inflamatórios, anti-sépticos, e ainda produtos de uso veterinário como 

champôs, suplementos nutricionais também é possível. Apesar deste tipo de medicamentos 

serem destinados aos animais, muitos deles contêm princípios activos comuns aos 

medicamentos de uso humano, sendo somente ajustados na sua formulação, dosagem e forma 

de apresentação. 

Apesar da baixa procura destes produtos, o profissional de saúde deve possuir 

formação nesta área que lhe permita informar e aconselhar o utente relativamente ao correcto 

uso destes medicamentos, não se esquecendo de alertar sobre as condições de higiene do 

animal e de prevenção da doença, promovendo assim o bem-estar da saúde pública. 
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De salientar que os medicamentos de uso veterinário são pagos pelo utente na sua 

totalidade, não beneficiando de qualquer tipo de comparticipação, embora, em alguns casos, 

somente com prescrição médico veterinária seja possível fazer a dispensa destes, como é o 

caso dos antibióticos. 

 

 

5.5.6 - Medicamentos e Produtos Fitoterapêuticos 

 

A fitoterapia consiste numa terapêutica profiláctica, curativa ou paliativa, baseada na 

utilização de plantas ou seus extractos, para aproveitamento dos efeitos causados pelas 

substâncias nelas encontradas.
8
 

As plantas utilizadas em fitoterapia são inúmeras, bem como as situações clínicas em 

que se utilizam. No entanto, não é por serem considerados produtos naturais que se abstêm de 

contra-indicações que têm que ser consideradas. A análise crítica destes medicamentos e da 

sua composição deve ser sempre observada pelo farmacêutico e técnico de farmácia de modo 

a detectar as suas contra-indicações, interacções e efeitos adversos. Os utentes devem ser 

alertados para os perigos do uso indiscriminado e abusivo deste tipo de produtos e possíveis 

reacções adversas que podem originar, quando tomados em excesso.  

No PMFM os produtos fitoterapêuticos mais procurados são para fins de 

emagrecimento como os chás de efeito laxante e purgativo, também usados como chás de 

emagrecimento, a par de cápsulas, carteiras e comprimidos com indicação de perda de peso 

ou celulite, bem como produtos para problemas gastrointestinais e circulatórios, e para o 

cansaço físico e psicológico como é o caso de chás, comprimidos e cápsulas, com extractos de 

valeriana, para a insónia e ansiedade. 

 

5.5.7 - Medicamentos e Produtos Homeopáticos 

 

A Homeopatia tem por base uma terapêutica natural que se baseia na lei da 

semelhança ou da similitude: toda a substância aplicada para o tratamento do ser humano, em 

doses referenciadas ou tóxicas provoca uma doença, quando utilizada em doses diluídas 

curará essa mesma doença, ou seja, “semelhante cura semelhante”.
 8

 

Os produtos homeopáticos são todos aqueles que contêm uma ou mais substâncias 

obtidas a partir de “matérias-primas homeopáticas”, de acordo com o processo de fabrico 
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homeopático descrito na Farmacopeia Europeia ou nas farmacopeias de qualquer Estado 

membro da Europa. 

Segundo Decreto-Lei n.º 94/95, de 9 de Maio, os produtos homeopáticos são 

classificados como medicamentos homeopáticos e produtos farmacêuticos homeopáticos. 

Assim sendo, e segundo as suas características, um medicamento homeopático é: “qualquer 

produto homeopático que possua propriedades curativas ou preventivas das doenças do 

homem, e dos seus sintomas, com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou a restaurar, 

corrigir ou modificar as suas funções orgânicas”, e um produto farmacêutico homeopático é, 

“qualquer produto homeopático que é de administração por via oral ou tópica, tenha um grau 

de diluição que garanta a inocuidade do produto, e a ausência de indicações terapêuticas 

especiais no rótulo ou em qualquer informação relativa ao produto.” 
9
 

Este tema é ainda, para muitos profissionais de saúde, uma controvérsia, pois é difícil 

de compreender que medicamentos em diluições tão baixas tenham actividade farmacológica. 

Desta forma e como não há ainda muita divulgação sobre este tipo de produtos, no PMFM a 

procura e comercialização de produtos homeopáticos é muito escassa, no entanto durante o 

período de estágio assisti à procura por parte de um utente de uma solução nasal homeopática. 

 

5.5.8 - Dispositivos Médicos  

 

Segundo o INFARMED (2011), dispositivos médicos são 
 

Qualquer instrumento, aparelho, equipamento, material ou artigo utilizado 

isoladamente ou combinado, incluindo os suportes lógicos necessários para o seu 

bom funcionamento, 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 e seja destinado pelo fabricante a ser 

utilizado em seres humanos para fins de diagnóstico, prevenção, controlo, 

tratamento ou atenuação de uma doença, de uma lesão ou de uma deficiência, 

estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico e 

controlo da concepção.
10

 

 

No PMFM existem vários produtos que se enquadram com a definição de dispositivo 

médico, como por exemplo: material de penso e sutura, algodão hidrófilo, seringas e 

termómetros, produtos higiénicos (pensos higiénicos, por exemplo), artigos de drenagem, 

frascos e sacos colectores de urina e fezes, produtos pré e pós-operatório, material ortopédico, 

aparelhos para determinação de pressão arterial e aparelhos de nebulização, preservativos, 

testes de gravidez, entre outros.  
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A classificação dos dispositivos médicos é feita em várias classes, baseada no risco 

inerente à utilização do dispositivo, que é dependente da finalidade do dispositivo, da duração 

do contacto com o organismo, área corporal ou tecido biológico, da invasibilidade do corpo 

humano e a zona anatómica implicada. Desta forma, é dividida em várias classes, tais como: 

 Dispositivos Médicos de Classe I (baixo risco); 

 Dispositivos Médicos de Classe IIa e IIb (médio risco); 

 Dispositivos Médicos de Classe III (alto risco).
10

 

Estes materiais não são de dispensa exclusiva a farmácias comunitárias, sendo deste 

modo importante o aconselhamento farmacêutico de forma a diferenciar o serviço prestado 

em relação a outros locais onde podem ser adquiridos. 

 

5.5.9 - Produtos Alimentares Infantis e Produtos para Alimentação Especial  

 

É importante ter um regime alimentar adequado e variado de forma a fornecer ao ser 

humano os nutrientes necessários nas quantidades estabelecidas e recomendadas. Todavia em 

vários casos é essencial complementar ou substituir com outro tipo de géneros alimentícios, 

como suplementos alimentares e produtos para alimentação especial.  

Os géneros alimentícios pretendem corresponder a determinadas necessidades 

nutricionais de pessoas cujo processo de assimilação ou metabolismo se encontre perturbado, 

pessoas que se encontram em condições fisiológicas especiais e que, por esse facto, podem 

retirar particulares benefícios da ingestão controlada de certas substâncias contidas nos 

alimentos, assim como, grávidas, idosos e lactentes ou crianças de tenra idade.  

Todos estes géneros alimentícios, destinados a alimentação especial, são então 

divididos em:  

 Preparados para lactentes;  

 Leites de transição e outros alimentos de complemento;  

 Alimentos para bebés;  

 Alimentos sem glúten;  

 Alimentos para esforços musculares intensos;  

 Alimentos para diabéticos; 

 Géneros alimentícios destinados ao controlo do peso;  

 Alimentos dietéticos destinados a fins medicinais específicos;  
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 Alimentos pobres em sódio.  

No PMFM, os produtos alimentares são bastante procurados. Na maioria das vezes, 

são procurados produtos dietéticos para crianças, desde leites normais, muito semelhantes ao 

materno, a leites especiais, farinhas com e sem glúten e papas de frutas. Os suplementos de 

vitaminas e minerais são dispensados a grupos bastante heterogéneos tais como: desportistas, 

mulheres na menopausa, estudantes, doentes deprimidos, já que são indicados para o cansaço 

físico, psíquico, irritabilidade e stress. Deste modo, o profissional de farmácia deve possuir 

conhecimentos que lhe possibilite proporcionar o aconselhamento correcto aos seus utentes.  

 

5.5.10 -  Psicotrópicos e Estupefacientes  

 

O PMFM não possui psicotrópicos nem estupefacientes, e como tal não se procede à 

sua dispensa. 

 

Aquisição e Recepção  

 

A aquisição de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes é em tudo igual aos 

restantes medicamentos, no entanto a sua recepção é um pouco diferente. 

No momento da recepção, é identificada uma guia de entrada, em duplicado, que é 

enviada pelo fornecedor, e identifica o envio de medicamentos psicotrópicos e/ou 

estupefacientes. Neste documento deve existir informação relativa à identificação do 

fornecedor e da farmácia, à data e número da requisição, bem como conter a designação do(s) 

medicamento(s), a quantidade pedida e enviada. Estes medicamentos vêm na encomenda 

normal. 

A entrada no sistema informático é efectuada através de leitura óptica do código de 

barras, verificando sempre o conteúdo do medicamento. Após a recepção ser confirmada é 

necessário inserir o número da factura. 

 

 

 

Prescrição Médica e Dispensa 
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As receitas de estupefacientes e psicotrópicos seguem as mesmas regras de prescrição 

dos restantes medicamentos.  

É obrigatório, no acto da dispensa, verificar a identidade do adquirente.  

Ao fazer-se a venda destes medicamentos o computador pede, automaticamente, o 

registo do nome, morada número e data do bilhete de identidade do adquirente e os dados 

médicos e só depois permite finalizar a venda.  

Deve-se recusar o aviamento se existirem dúvidas sobre a sua autenticidade, se tiver 

ocorrido mais de dez dias sobre a data de prescrição ou se o adquirente seja doente mental ou 

menor.  
 

5.5.11 -  Manipulados 

 

Ao longo dos anos, devido ao desenvolvimento da Indústria Farmacêutica, a 

preparação de medicamentos à pequena escala foi perdendo o papel central que ocupava 

outrora, pois a relação qualidade/preço que esta (Indústria Farmacêutica) apresenta é 

imbatível. No entanto, em áreas como pediatria, dermatologia, geriatria e oncologia os 

manipulados constituem uma alternativa terapêutica vantajosa em relação a medicamentos 

preparados em grande escala, pois permitem uma terapêutica personalizada. Assim, com a 

prescrição de manipulados há a possibilidade de adequar a sua composição a nível qualitativo 

e quantitativo, bem como a forma galénica, ao perfil fisiopatológico específico de cada 

doente. Estes apresentam ainda, a possibilidade de um ajuste de dose em determinados 

doentes e de promoverem associações de substâncias activas não disponíveis no mercado dos 

medicamentos industrializados. 

Segundo o Decreto-Lei n.º 95/2004, de 2 de Junho: 

Um preparado oficinal é um medicamento preparado segundo as indicações 

compendiais, de uma farmacopeia ou de um formulário, numa farmácia de oficina 

ou nos serviços hospitalares, destinado a ser dispensado directamente aos doentes 

assistidos por essa farmácia ou serviço.
 11

 

 

No PMFM não se preparam medicamentos manipulados, no entanto são dispensados 

após serem pedidos ou à FM ou aos fornecedores. 

Antes da execução do manipulado, deve ter-se conhecimento do fim a que este se 

destina, o objectivo terapêutico que se pretende alcançar, quais as particularidades do doente, 

qual a posologia e período de tratamento estabelecidos e se há medicação concomitante. 
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Nas receitas de medicamentos manipulados, o médico indica as substâncias a usar, 

assim como as respectivas quantidades ou percentagens. Estas deverão ter a indicação, 

expressa pelo médico, da palavra “Manipulado”, não sendo permitida a prescrição nestas 

receitas de qualquer outro tipo de medicamento (anexo O).  

A rotulagem dos medicamentos manipulados deve fornecer toda a informação 

necessária ao doente e deve explicitamente indicar: nome do doente, fórmula galénica, nº de 

lote, prazo de validade, condições de conservação, instruções especiais («agitar antes de usar» 

ou «uso externo»), via de administração, posologia, nome da farmácia e o nome do 

profissional de farmácia.   
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 6 - OUTROS CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS NO POSTO DE 

MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA MARINHO  

 

6.1 -  DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS FÍSICOS E FISIOLÓGICOS  

 

Para além da medição do peso corporal, no PMFM os utentes podem solicitar aos 

profissionais a medição da pressão arterial (PA) e a realização de diferentes determinações 

analíticas, tais como medições da glicose, do colesterol total, dos triglicerídeos (figura 13). 

Além disso, também são realizados testes de gravidez.  

 

 

 

Figura 13- Material utilizado na medição 

de parâmetros físicos e fisiológicos 

 

 

 

 

 

Uma vez que um diagnóstico não é feito com base em valores isolados, aquando das 

primeiras medições feitas no PMFM é fornecido ao utente um boletim onde se registam os 

valores obtidos em cada medição que o utente faça e a data da determinação, para o controlo 

da evolução do estado do utente e posterior análise dos resultados obtidos nas várias 

determinações por parte dos profissionais de saúde, o que permitirá inferir se a medicação 

realizada tem surtido, ou não, eficácia e além disso, informar e aconselhar o doente sobre 

medidas não farmacológicas que este deve adoptar e quando deve consultar o médico. 

 

6.1.1 - Determinação da Pressão Arterial  

 

Pode definir-se PA como a pressão exercida pelo sangue nas artérias. Esta pressão é 

produzida pelo bombeamento do sangue por intermédio do coração para todas as partes do 

corpo transportando oxigénio e nutrientes.  
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A hipertensão arterial (HTA) constitui, hoje em dia, um problema clínico, terapêutico 

e epidemiológico de extraordinária importância, responsável por um elevado número de 

complicações cardiovasculares. É o problema de saúde mais importante em Portugal, pois 

afecta um elevado número de cidadãos, com consequências que, frequentemente, conduzem à 

invalidez ou mesmo morte. 
12

 

É uma patologia crónica em que PA encontra-se aumentada e em conjugação com 

outros factores como excesso de peso, pouca actividade física, antecedentes familiares, 

tabagismo, idade superior a 55 anos nos homens e 65 anos nas mulheres (ou após a 

menopausa), colesterol elevado e diabetes, constitui um grande risco de ocorrência de 

acidentes cardiovasculares (acidentes vasculares cerebrais ou enfartes de miocárdio). Mas a 

HTA pode surgir sem que se registem nenhum desses factores de risco independentemente da 

idade, pelo que há necessidade de a vigiar regularmente. 

A determinação da PA é fundamental para o autocontrolo da HTA e para identificar 

precocemente indivíduos suspeitos de HTA, de modo a prevenir ou a atrasar as complicações 

da doença. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa a hipertensão não tem 

habitualmente sintomas e a única forma de saber se o valor da pressão arterial está dentro dos 

valores normais é medindo-a.  

A PA é quantificada através de dois valores. O primeiro é mais elevado e diz respeito 

à pressão que o sangue exerce nas paredes das artérias quando o coração está a bombear 

sangue. É a chamada pressão arterial sistólica, habitualmente chamada “máxima”. Por sua 

vez, o segundo valor indica-nos a pressão que o sangue exerce nas artérias, quando o coração 

está relaxado. É a chamada pressão arterial diastólica, habitualmente chamada “mínima”.
12

 

Segundo a Fundação Portuguesa de Cardiologia, a PA ideal deve ser inferior a 120/80 

mmHg (figura 14). Acima destes valores acresce o risco de doença coronária ou acidente 

vascular cerebral. 
13
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Figura 14 – Valores de pressão arterial e respectiva classificação 

Fonte: Fundação Portuguesa de Cardiologia 

 No PMFM a determinação da pressão arterial é um serviço muito requisitado pelos 

utentes, sendo realizada de forma gratuita. Para isso, a farmácia dispõe de um tensímetro que 

se encontra na área de atendimento personalizado (figura 15). Após a medição o profissional 

de farmácia interpreta o resultado obtido e se necessário, aconselha o utente a procurar ajuda 

médica e a adoptar medidas não farmacológicas. 

 

 

Figura 15 - Tensímetro 

O primeiro passo quer para prevenir a hipertensão, quer no tratamento da hipertensão 

arterial passa pela adopção de estilos saudáveis de vida: 

 Não fumar; 

 Reduzir a ingestão de sal, bebidas alcoólicas e cafeína; 

 Procurar atingir o peso ideal; 

 Praticar exercício físico de forma regular; 
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 Praticar uma alimentação rica em fruta, vegetais e pobre em gorduras. 

Também é muito importante: 

 Cumprir correctamente a medicação, seguindo as indicações do médico; 

 Não faltar às consultas de vigilância; 

 Não tomar outros medicamentos por iniciativa própria, pois podem alterar os valores 

da PA; 

 Se for diabético, então é ainda mais importante um bom duplo controlo: da diabetes e 

da hipertensão arterial. 

 

6.1.2 - Medição do Peso Corporal  

 

O PMFM dispõe nas suas instalações de uma balança para a população em geral 

efectuar a medição do peso corporal. Este serviço é solicitado frequentemente no PMFM 

permitindo aos utentes aceder à sua constituição física sem qualquer custo.  

A avaliação do peso é muito importante, tornando-se pertinente registar os valores e 

ponderar medidas a tomar perante uma evolução desfavorável. Sendo que a obesidade assume 

uma incidência e prevalência cada vez maior, é fundamental aconselhar os utentes no sentido 

do cumprimento de uma alimentação variada e equilibrada aliada à prática de exercício físico.  

Considera-se que há excesso de peso quando o Índice de Massa Corporal (IMC) é ≥ a 25 e 

que há obesidade quando o IMC é ≥ 30. No entanto, em certos casos, o IMC não é uma 

determinação fiável da obesidade, pois não permite distinguir a causa do excesso de peso. 

 

6.2 -  DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS  

 

6.2.1 - Determinação dos Triglicerídeos  

 

Os triglicerídeos são a substância lipídica mais abundante no organismo, sendo 

maioritariamente provenientes da alimentação. São armazenados no tecido adiposo e 

músculos, como reserva energética. Não fornecem energia imediata (como a glicose), mas de 

acordo com as necessidades do organismo são gradualmente libertos e hidrolisados a glicerol 

e ácidos gordos livres. Parte dos triglicerídeos são sintetizados no fígado a partir dos hidratos 

de carbono, a restante é proveniente da alimentação (em particular da manteiga, queijos e 

gorduras animais). Como não são hidrossolúveis, são transportados no sangue pelas proteínas, 

como os quilomicrons.
14
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Os triglicerídeos elevados são um factor de risco da doença cardiovascular tal como o 

colesterol, pelo que a determinação dos triglicerídeos é fundamental como medida de controlo 

e para identificação precoce de indivíduos com risco de doença cardiovascular. 

A determinação dos triglicerídeos, na farmácia, é efectuada a partir de uma amostra de 

sangue capilar total, obtido facilmente por picada no dedo. 

Os níveis de triglicerídeos no plasma variam ao longo do dia, sendo afectados pela 

ingestão de alimentos. Assim, recomenda-se que a determinação deste parâmetro seja 

efectuada após um jejum de 12 horas. Idealmente os níveis de triglicerídeos deverão estar 

abaixo de 150 mg/dL. 
15

 

  

6.2.2 - Determinação da Glicemia  

 

A determinação da glicemia é fundamental para o controlo da diabetes e para 

identificar precocemente indivíduos com diabetes, de modo a prevenir ou atrasar as 

complicações da doença. 

Os valores de glicemia recomendados são: em jejum abaixo de 110 mg/dL e uma a 

duas horas após as refeições abaixo de 140 mg/dL. Considera-se diabetes quando em duas 

medições separadas surgem valores de glicemia em jejum superiores a 126 mg/dL ou 

glicemias pós prandeais superiores a 200 mg/dL.
16 

A determinação dos níveis de glicemia no PMFM é simples, rápida e fiável, sendo 

efectuado em condições de assepsia para evitar possíveis contaminações. Consiste em picar o 

dedo do doente e colocar a gota de sangue na tira de teste. Neste caso, quando a amostra é 

aplicada na tira de teste, a glicose existente no sangue reage com os produtos químicos 

existentes na tira, produzindo uma pequena corrente eléctrica. Esta corrente é medida, sendo 

seguidamente apresentado o resultado pelo monitor do aparelho portátil (figura 16). O 

resultado é obtido em fracções de segundo. A intensidade da corrente depende da quantidade 

de glicose existente na amostra de sangue. 
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Figura 16 – Medidor de glicemia 

 

O papel do profissional de farmácia assume grande importância tendo como 

objectivos: a sensibilização dos utentes para o cumprimento estrito da medicação 

correspondente, a sua responsabilização na adopção de hábitos de vida saudáveis e abandono 

de factores de risco, bem como consultar regularmente o Médico, a promoção da auto-

vigilância e dos respectivos registos. A cedência de todas as informações necessárias relativas 

às eventuais complicações da diabetes que podem surgir é absolutamente necessária, uma vez 

que sendo a diabetes uma doença na maioria das vezes silenciosa, nem sempre é 

correctamente valorizada, e assim promove-se a sua valorização. 

 

6.2.3 - Medição do colesterol 

 
O colesterol é um esteróide (substância lipídica), presente apenas nos animais e é 

indispensável à vida. Faz parte da maioria das funções biológicas vitais: é necessário para 

formar e manter as membranas celulares, é o maior precursor na síntese da vitamina D, sais 

biliares e variados esteróides e hormonas sexuais. É também essencial para o crescimento e 

divisão celular, e é fundamental para o desenvolvimento embrionário.
 15

 

Nos humanos, a maior parte do colesterol total é sintetizado endogenamente, 

maioritariamente no fígado. Uma pequena parte é proveniente da alimentação, sendo esta 

quantidade extremamente variável, dependendo dos hábitos alimentares. É também de ter 

atenção o facto do valor de colesterol poder ser influenciado por medicamentos, tais como: 
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corticosteróides, contraceptivos orais que o aumentam ou o alopurinol e eritromicina que o 

diminuem. 
14, 15

 

O colesterol, tal como todas as substâncias gordas, não se dissolve na água, e para 

circular no sangue combina‐se com as proteínas para formar lipoproteínas (lipoproteínas de 

alta densidade (HDL), lipoproteínas de baixa densidade (LDL, VLDL).
 15

 

O colesterol LDL, conhecido como o “mau” colesterol, é transportado a vários locais 

por todo o organismo, onde é usado na reparação de membranas celulares ou na síntese de 

hormonas. Pode acumular‐se ao longo das paredes das artérias de forma localizada.
15

 

O colesterol HDL, conhecido como o “bom” colesterol, mobiliza o colesterol dos 

tecidos periféricos, transportando‐o de volta ao fígado. Este transporte reverso faz diminuir a 

quantidade de colesterol nas paredes das artérias. 
15

 

A hipercolesterolémia está relacionada com doenças graves, em particular com as 

cardiovasculares de base aterosclerótica, nomeadamente enfarte do miocárdio e episódio 

isquémico. A hipercolesterolémia constitui um factor de risco cardiovascular e é fortemente 

agravada pela hipertensão e pelo tabaco. Os rastreios precoces, principalmente se há um 

compromisso do perfil lipídico completo, são fundamentais na prevenção e monitorização de 

doenças cardiovasculares e suas consequências.  

Deste modo, as recomendações gerais para os utentes na gestão e prevenção de 

doenças devem incluir a realização de um perfil lipídico completo, com determinação do 

colesterol total, HDL, LDL e triglicerídeos. A monitorização do metabolismo lipídico permite 

obter informação útil para outros procedimentos de diagnóstico, instituição de terapêutica e 

seu controlo.  

Segundo, a Fundação Portuguesa de Cardiologia (Carrageta, 2008),  

 
as sociedades científicas europeias recomendam, como valores normais um 

colesterol inferior a 190 mg/dl quando se trata da população em geral. No caso dos 

doentes com patologia coronária, ou outra doença aterosclerótica (acidente vascular 

cerebral, doença vascular periférica, etc.), diabetes ou insuficiência renal, que são 

considerados doentes de alto risco, recomendam-se valores de colesterol inferiores a 

175 mg/dl.
15

 

 

No PMFM só se efectua o teste de avaliação do colesterol total. É efectuado com um 

medidor portátil e tiras reagentes específicas. A determinação do teor de colesterol no PMFM 

é simples, rápida e fiável, sendo efectuado em condições de assepsia para evitar possíveis 

contaminações. Consiste em picar o dedo do doente e colocar a gota de sangue na tira de teste. 

Aquando da colocação do sangue na tira tem de ter-se em conta que o campo destinado à 
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colocação da amostra sanguínea fique totalmente preenchido, caso contrário poderá haver 

interferência no resultado obtido, não correspondendo à realidade. 

No caso de estarmos perante um utente medicado este deve ser sensibilizado no 

sentido do cumprimento da medicação. Relativamente a utentes não medicados existem 

algumas recomendações que poderão ser úteis no intento da diminuição do colesterol total, 

sendo estas recomendações igualmente válidas para os utentes medicados. São elas: reduzir a 

ingestão de gorduras saturadas, fritos e leite gordo; ingerir peixe cozido, carnes magras, fruta, 

vegetais e leite magro; evitar passar longos períodos de tempo sentado; praticar algum tipo de 

desporto para controlar o peso; evitar o tabaco. Se estas recomendações não forem suficientes 

para baixar o colesterol para valores normais o utente deve ser reencaminhado para uma 

consulta médica.  

  

6.2.4 - Testes de gravidez  

 

Os testes de gravidez podem ser realizados no PMFM ou podem ser dispensados, 

devendo o profissional de saúde, em qualquer uma das situações, prestar o devido 

aconselhamento para que sejam obtidos resultados fiáveis. Os testes de gravidez feitos no 

PMFM são uma forma rápida e eficaz para saber se a utente está grávida.   

O Teste de Gravidez é feito pela detecção da hormona gonadotrofina coriónica 

humana (HCG) na urina. O teste deve ser feito com a primeira urina da manhã, por ser esta 

que tem as maiores concentrações desta hormona (no caso de haver uma gravidez). O 

resultado deste tipo de teste demora entre 5 a 10 minutos. 

A comunicação do resultado deste teste é muito delicada pois pode oscilar entre uma 

tremenda alegria e satisfação e uma enorme frustração e desânimo podendo até mesmo 

originar pânico. Cabe ao Farmacêutico e/ou TF tentar aperceber‐se da expectativa da utente 

no tempo de espera do resultado para melhor saber lidar no momento da comunicação. Por 

outro lado, há sempre que sublinhar o facto de poderem ocorrer falsos negativos, 

nomeadamente, quando a gravidez é extremamente recente uma vez que a HCG pode ainda 

não se encontrar na urina em concentração suficiente para poder ser detectada pelo teste. 
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6.3 -  ADMINISTRAÇÃO DE VACINAS  

  

A administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação encontra-se 

na lista de novos serviços farmacêuticos, ao abrigo do novo regime jurídico.  

No PMFM existe pessoal técnico devidamente qualificado para a sua administração, 

havendo desta forma a possibilidade dos utentes recorrerem a este serviço, sendo a vacina da 

gripe, uma das mais administradas. 

 

6.4 -  SISTEMA VALORMED  

 
A VALORMED tem por objectivo a gestão de um sistema que leve a uma cada vez 

maior recolha e valorização energética de embalagens e medicamentos fora de uso, bem como 

materiais conexos (folheto informativo, colher, copo). Procura-se assim, minimizar o impacto 

ambiental negativo destes resíduos, processando a sua recolha e respectivo tratamento. 

Os cuidados especiais exigidos na manipulação dos medicamentos aconselham a que os 

respectivos resíduos tenham um sistema seguro de recolha, em contentores devidamente 

identificados e invioláveis. No sistema VALORMED, o material recolhido é objecto de um 

processo de triagem, sendo reencaminhado para sistemas de reciclagem e tratamento 

adequados para valorização energética. Através do sistema de incineração os resíduos 

contribuem para a produção de energia, não sendo um simples sistema de eliminação dos 

mesmos. No entanto, para que este processo aconteça, os utentes devem entregar na farmácia 

as embalagens de medicamentos fora do prazo ou que já não são utilizados.  

As Farmácias funcionam como intermediárias entre este projecto e o público, cabendo aos 

Farmacêuticos e Técnicos de Farmácia o dever de aconselhar e sensibilizar os utentes para a 

importância desta iniciativa como forma de todos contribuírem para a segurança da saúde 

pública. 
17

 

Os medicamentos fora de uso e respectivas embalagens são entregues no PMFM sendo 

introduzidos num contentor, produzido para o efeito. 

Quando o contentor atinge a capacidade máxima, procede-se à pesagem, sendo 

posteriormente fechado e selado com fita própria. Na parte superior do contentor é colocada a 

ficha do contentor, onde se identifica a farmácia, o peso do contentor cheio e o nome do 

responsável pela selagem. O armazenista responsável pela entrega do contentor à 

VALORMED deve assinalar a data de recolha e rubricar (figura 17).     
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Figura 17 – Contentores VALORMED fechados e respectiva ficha de fecho 

 

6.5 -  RECOLHA DE RADIOGRAFIAS  

 
 

A Assistência Médica Internacional (AMI) desenvolve anualmente uma campanha 

chamada “Campanha de Recolhas de Radiografias” à qual o PMFM adere. 

A campanha baseia-se na recolha por parte das farmácias de radiografias antigas sem 

qualquer valor de diagnóstico para o utente, isto porque, por cada tonelada de radiografias 

extraem-se dez quilos de prata. A venda da prata ajuda a AMI a partir para aqueles pontos do 

mundo em que aconteçam catástrofes naturais ou onde a ajuda humanitária seja premente, e a 

melhorar ainda mais a assistência que prestamos aos mais desfavorecidos em Portugal.
18

 

Cabe aos profissionais de saúde informar a população desta campanha e incentivar à 

sua adesão, assim como recolher as radiografias, assim sendo, o PMFM apela aos seus utentes 

a entrega das radiografias com mais de 5 anos ou que já não tenham qualquer valor de 

diagnóstico, recolhendo-as durante todo o ano e guardando-as em local apropriado para 

posterior envio no final de cada campanha de recolha realizada pela AMI. 

Participar nesta campanha é ajudar quem necessita e a proteger o ambiente, evitando 

que as radiografias sejam atiradas para o lixo poluindo e perdendo-se para sempre a prata que 

contêm. 
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6.6 -  FARMACOVIGILÂNCIA 

 
Farmacovigilância segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) é a “a detecção, 

o registo, a avaliação e a notificação sistemática de reacções adversas a medicamentos, 

dispensados com ou sem receita médica”.
19

 

Durante a fase de desenvolvimento dos medicamentos, não é possível recolher todas 

as informações referentes às reacções adversas devido a limitações inerentes aos ensaios 

clínicos (número de participantes e o tipo de participantes nesses ensaios), daí a necessidade 

de continuar a apurar todas as reacções adversas após a introdução no mercado.
 19

 

Assim, um sistema de farmacovigilância permite uma integração eficiente de toda a 

informação do medicamento, contribuindo desta forma para a promoção da qualidade, 

segurança e eficácia deste.
 
 

A notificação espontânea de Reacções Adversas Medicamentosas (RAMs) por 

profissionais de saúde é um método simples e eficaz de promover a vigilância de todos os 

medicamentos após a sua introdução no mercado. 

Em Portugal o Sistema Nacional de Farmacovigilância é assegurado pelo Centro 

Nacional de Farmacovigilância do INFARMED e pelas Unidades Regionais de 

Farmacovigilância (Açores, Norte, Centro e Sul).
 19

 

O profissional de farmácia, como elemento importante no contacto com o doente, deve 

avaliar a situação e sempre que se tenha conhecimento de reacções adversas provocadas por 

determinada medicação deve notificar. 

O modelo para a notificação de RAMs, apresenta diferentes campos para a 

identificação do notificador, do doente, da reacção adversa, da gravidade, do medicamento 

suspeito e de outros medicamentos que o utente toma. Antigamente, existiam vários modelos, 

de cores diferentes, para a notificação de RAMs, consoante a classe profissional de saúde, 

hoje em dia apenas existe um modelo (anexo P) comum a todos os profissionais de saúde. 

Este boletim depois de preenchido é enviado às Unidades Regionais (Norte, neste caso) ou 

directamente ao Serviço de Farmacovigilância do INFARMED.
 19
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 7 - CONTABILIDADE E GESTÃO NA FARMÁCIA 

 

7.1 -  PROCESSAMENTO DE RECEITUÁRIO E FACTURAÇÃO  

 

O programa SIFARMA 2000 no acto de venda agrupa automaticamente as receitas da 

mesma entidade comparticipadora em lotes de trinta receitas (figura 18).  

 

Figura 18 – Lotes do organismo de comparticipação do SNS para facturação 

 

No aviamento de MSRM, com a identificação organismo comparticipador, é impresso 

no verso da receita o documento de facturação, onde constam informações como a 

identificação da Farmácia, identificação da Directora Técnica, data da dispensa e código do 

operador responsável pela venda, código informático do organismo de comparticipação, 

número da receita, de zero a trinta, e número de lote atribuído pelo computador, nome, preço 
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unitário, percentagem de comparticipação e a quantidade de cada medicamento, valor a pagar 

pelo utente e pela entidade comparticipadora.  

Após o fecho do dia, o receituário é conferido de forma a verificar aspectos 

fundamentais, tais como:  

 Conformidade dos medicamentos prescritos com os dispensados, como a 

designação, forma farmacêutica, dosagem, tamanho e número de embalagens;  

 Nome e nº de beneficiário, regime de comparticipação, validade da receita, 

assinatura do Médico e respectiva vinheta médica, ausência de rasuras e carimbo da farmácia, 

data de aviamento e rubrica do Profissional de Farmácia;  

 Conformidade do prazo de validade da receita.  

A conferência permite a detecção de possíveis falhas que levem à devolução das 

receitas e permite, também, salvaguardar o doente de algum erro que possa ter ocorrido. 

Sempre que é detectado um erro é contactado de imediato o utente (se necessário, é 

contactado o médico ou clínica onde foi passada a receita por forma à obtenção do contacto 

do utente) para de imediato se proceder ao esclarecimento da situação e rectificar o erro em 

questão.  

Feita a conferência do receituário as receitas são ordenadas e agrupadas, segundo o 

organismo a que pertencem e procede-se ao “fecho de lotes”. Para cada lote são necessárias 

trinta receitas. Em cada lote é impresso um Verbete de Identificação (anexo Q), ficando 

anexado às receitas respectivas. É de salientar que por vezes os lotes não ficam completos 

como é o caso do último lote de cada organismo e nos organismos menos comuns.  

No verbete de identificação deverá constar: 

  A identificação da farmácia, respectivo número fornecido pelo INFARMED e 

carimbo; 

 O organismo de comparticipação; 

 O mês e ano a que se refere a facturação; 

 O número sequencial do lote; 

 O número de receitas existentes no lote,  

 O valor total do preço de venda ao público (PVP) dos medicamentos do lote; 

 O valor total subdividido em valor pago pelos utentes e valor total das 

comparticipações.  
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Os lotes vão sendo armazenados até ao último dia do mês. No final de todos os meses, 

emite-se o verbete do último lote e faz-se o fecho de todos os lotes. Por fim, e após a 

organização da remessa de receitas, a Farmácia emite a Relação Resumo de Lotes e a Factura 

Mensal de Medicamentos (ambos em triplicado), e o Mapa comprovativo de entrega/envio do 

receituário, para deste modo enviar os lotes à Associação Regional de Saúde do Norte no caso 

do receituário referente ao SNS, ou para a Associação Nacional de Farmácias (ANF) no caso 

das restantes entidades comparticipadoras, no início do mês.  

A ANF funciona como intermediário entre as Farmácias e os organismos do sistema 

de saúde, sendo esta associação a responsabilizar-se pela cobrança dos valores das 

comparticipações às diversas entidades e a assumir o seu pagamento às Farmácias associadas, 

permitindo que estas recebam o dinheiro que lhes cabe a curto prazo, para benefício da sua 

economia.  

Embora sejam conferidas todas as receitas antes de enviar para a entidade 

comparticipadora, pode acontecer de estas não conterem todas as exigências estabelecidas. 

Nestas situações as receitas são devolvidas, acompanhadas do respectivo motivo de 

devolução. Se possível a farmácia corrige o erro e reenvia a receita ou então assume o erro 

tomando-o como prejuízo. Algumas destas exigências podem ser: 

 Troca de organismos; 

 Cartão de beneficiário caducado; 

 Medicamento não comparticipado pelo organismo; 

 Validade da receita caducada; 

 Ausência de vinhetas ou assinatura do médico; 

 Medicamentos trocados; 

 Não esteja indicado de forma legível o nome do utente. 

No PMFM os profissionais de farmácia procedem à correcção de receituário, no 

entanto como funciona como um posto pertencente à FM, as receitas são agrupadas 

juntamente com as da FM, sendo que o fecho de lotes só se efectua na FM e o posterior envio 

às entidades competentes. 

 

 

 

 



 

 

60 

 

DISCUSSÃO 

 

Com o intuito de realizar uma apreciação justa e consciente, de todo o meu 

desempenho ao longo do estágio de Farmácia Comunitária, que decorreu no PMFM, surge no 

presente relatório esta avaliação crítica. 

Tendo em consideração os critérios relativos à avaliação dos componentes gerais, devo 

dizer que acho que de um modo geral estive relativamente bem.  

Todas as actividades que me propunham fazer eu aceitava-as com todo o gosto 

tentando executá-las com empenho, entusiasmo e alguma calma para não realizar muitos 

erros.  

O PMFM está muito bem organizado apesar das limitações de espaço que possui. 

Neste contexto é notável a arrumação e o armazenamento dos medicamentos e outros 

produtos de saúde que facilita o seu acesso. Isto é, a organização por ordem alfabética tal 

como por gamas e especialidades farmacêuticas ajuda a encontrar facilmente os 

medicamentos necessários. 

O contacto com os utentes e a dispensa de MSRM, MNSRM e outros produtos de 

saúde foram as actividades que maior impacto tiveram durante o estágio. Foi o meu primeiro 

contacto directamente com os utentes e senti-me embaraçada com os mesmos, talvez por não 

conhecer ao certo os produtos que se encontravam no PMFM e por ter receio de não os saber 

informar devidamente. Os profissionais do PMFM sempre me auxiliaram e considero que foi 

uma actividade muito gratificante pois permitia um contacto humano com os utentes 

revelando o quanto eles confiam em nós e também o quanto apreciam falar connosco da sua 

vida, indo por vezes ao PMFM apenas à procura de um pouco de carinho e atenção que lhes 

possamos dar. 

 De um modo geral, este estágio serviu para me aperceber que é de extrema 

importância conhecer os medicamentos para que se tenha capacidade de prestar ao utente um 

atendimento e informações adequadas e conscientes. Mencionei esta situação porque 

considero uma das tarefas mais importantes que um TF desempenha numa farmácia 

comunitária, isto porque muitas vezes, o utente não tem percepção da função dos 

medicamentos, não sabem as doenças de que padecem, estão a tomar vários medicamentos 

para o mesmo efeito sem que os médicos tenham conhecimento, assim como tomam 

medicamentos que têm interacções entre eles. Além disso, durante o estágio verifiquei que a 

tendência é para que os genéricos sejam cada vez mais prescritos pelos médicos o que deixa 
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os utentes desconfiados e descontentes por vezes. Na minha opinião este descontentamento e 

desconfiança devem-se ao facto de não haver comunicação entre o médico prescritor e o 

utente, isto é, o receio dos utentes de fazerem perguntas e de pedirem esclarecimentos aos 

médicos, ao facto de não prestarem atenção quando estes estão a explicar o tratamento, bem 

como devido aos médicos muitas das vezes não informarem os utentes em relação às doenças 

de que padecem e das terapêuticas instituídas são as principais razões que eu menciono. 

Outra das dificuldades que encontrei aquando da dispensa dos medicamentos foi em 

decifrar as receitas manuscritas pelos médicos o que tornava a sua interpretação mais difícil, 

tal como o seu aviamento. 

O facto de o estágio ter decorrido num posto de medicamentos pertencente a uma 

farmácia limitou-me em algumas actividades como é o caso dos manipulados, recepção, 

armazenamento e dispensa de psicotrópicos e estupefacientes, fecho de lotes para facturação, 

construção de fichas técnicas de entrada de matérias-primas, entre outras actividades nas quais 

um técnico de farmácia pode participar. 
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CONCLUSÃO 

 

Este estágio profissional I realizado no PMFM foi uma experiência muito 

enriquecedora e proveitosa não só para a minha formação profissional, mas também a nível 

pessoal. Permitiu-me um contacto mais directo com a realidade de uma farmácia comunitária 

e com todas as actividades profissionais exercidas pelo TF neste meio.  

A Farmácia Comunitária tem, actualmente, um papel importante na prestação de 

cuidados de saúde, devendo o Técnico de Farmácia exercer a sua actividade com o máximo 

de profissionalismo e ética.  

É no estágio que contactamos pela primeira vez com o utente, que nos deparamos com 

a realidade do mercado farmacêutico, que surgem as primeiras dúvidas e se fazem os 

primeiros aconselhamentos. Esta transição oferece-nos muita aprendizagem e é, na minha 

opinião, fundamental para a adequada formação académica e humana.  

Ao fim de 455 horas de estágio no PMFM apercebi-me do quão importante é o papel 

do técnico de farmácia como profissional de saúde, e da enorme responsabilidade que tem nas 

suas mãos. É de notar o respeito e o carinho que existe entre utente e o técnico de farmácia, 

sendo visível a total confiança que este deposita no nosso trabalho.  

Os objectivos deste estágio de um modo geral foram atingidos com sucesso, uma vez 

que este estágio permitiu conhecer em geral o perfil profissional do TF. Todas as actividades 

planeadas foram realizadas com êxito, sentindo-me realizada por tudo ter corrido conforme o 

delineado. 

Durante este período sinto que aprendi imenso e apercebo-me, ao mesmo tempo, da 

imprescindível necessidade de actualização e formação contínua que a minha futura 

actividade profissional exigirá. Para terminar, gostava de salientar que foi também uma 

experiência muito positiva, sobretudo pelo esforço da equipa do PMFM. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Farmácias de Serviço 
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ANEXO B – Guia de Transporte 
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ANEXO C – Termohigrómetro Frigorífico 
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ANEXO D – Termohigrómetro Armazém 
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ANEXO E – Listagem Mensal de Controlo dos Prazos de Validade 
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ANEXO F – Circular Externa de um Grossista 
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ANEXO G – Circular da ANF sobre Prescrição Electrónica 
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ANEXO H – Receita Médica Renovável 
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ANEXO I – Receita Médica Não Renovável 
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ANEXO J – Receita Médica Manual 

 

 

 

 



 

 

75 

 

ANEXO K – Receita Médica Manual Prescrita Incorrectamente 
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 ANEXO L – Documento de Facturação Impresso na Receita 
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ANEXO M – Factura/recibo Entregue ao Utente 
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ANEXO N - Despachos e Portarias Especiais de Comparticipação 

Dispensa em Farmácia Oficina 

Patologia Especial Âmbito Comp. Legislação 

PARAMILOIDOSE 
Todos os 

medicamentos 
100% 

Desp. 4 521/2001 (2ª série),  

de 31/1/2001 

LÚPUS 
Medic. 

comparticipados 
100% Desp. 11 387-A/2003 (2ª Série), de 23/5 

HEMOFILIA 
Medic. 

comparticipados 
100% Desp. 11 387-A/2003 (2ª Série), de 23/5 

TALASSEMIA 

(hemoglobinopatia) 

Medic. 

comparticipados 
100% Desp. 11 387-A/2003 (2ª Série), de 23/5 

DEPRANOCITOSE 

(hemoglobinopatia) 

Medic. 

comparticipados 
100% Desp. 11 387-A/2003 (2ª Série), de 23/5 

DOENÇA DE 

ALZHEIMER 

Lista de 

medicamentos 

referidos no anexo ao 

Despacho 

nº 13020/2011 (2ª 

série), de 20 de 

Setembro 

37%  

(quando 

prescrito  

por 

neurologistas  

ou psiquiatras) 

Despacho nº 13020/2011, de 20/09 

PSICOSE 

MANIACO- 

DEPRESSIVA 

Priadel 

(carbonato de lítio) 
100% Desp. 21 094/99, de 14/9 

DOENÇA 

INFLAMATÓRIA 

INTESTINAL 

Lista de 

medicamentos 

referidos no anexo ao 

Despacho nº 

1234/2007 (2ª série), 

de 29 de Dezembro de 

2006 

90% (quando 

prescrito por 

médico 

especialista 

Despacho n.º 1234/2007, de 29/12/2006, 

alterado pelo Despacho n.º 19734/2008, de 

15/07, Despacho n.º 15442/2009, de 01/07, 

Despacho n.º 19696/2009, de 

20/08 e  Despacho n.º 5822/2011, de 25/03 

ARTRITE 

REUMATÓIDE E  

ESPONDILITE 

ANQUILOSANTE 

Lista de 

medicamentos 

referidos no anexo ao 

Despacho n.º 

14123/2009 (2ª série), 

de 12 de Junho 

69% 

Despacho n.º 14123/2009 (2ª série), de 12 

de Junho 

(substitui o anterior Despacho n.º 

21249/2006 (2ª série), de 27 de Setembro) 

 

 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Farmacia_oficina_alzheimer_moderada
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Farmacia_oficina_alzheimer_moderada
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Farmacia_oficina_alzheimer_moderada
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Farmacia_oficina_inflamatoria_intestinal
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Farmacia_oficina_inflamatoria_intestinal
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Farmacia_oficina_inflamatoria_intestinal
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Farmacia_oficina_artrite_reumatoide
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Farmacia_oficina_artrite_reumatoide
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Farmacia_oficina_artrite_reumatoide
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DOR ONCOLÓGICA 

MODERADA A 

FORTE 

Lista de 

medicamentos 

referidos no anexo ao 

Despacho nº 

10279/2008 (2ª série), 

de 11 de Março de 

2008 

90% 

Despacho nº 10279/2008, de 11/03, alterado 

pelo Despacho n.º 22186/2008, de 19/08, 

Despacho n.º 30995/2008, de 21/11, 

Despacho n.º 3285/2009, de 19/01, 

Despacho n.º 6229/2009 de 17/02, 

Despacho n.º 12221/2009 de 14/05, 

Declaração de Rectificação n.º 1856/2009, 

de 23/07, Despacho n.º 5725/2010 de 18/03, 

Despacho n.º 12457/2010 de 22/07 e 

Despacho n.º 5824/2011 de 25/03 

DOR CRÓNICA 

NÃO 

ONCOLÓGICA 

MODERADA A 

FORTE 

Lista de 

medicamentos 

referidos no anexo ao 

Despacho nº 

10280/2008 (2ª série), 

de 11 de Março de 

2008 

90% 

Despacho nº 10280/2008, de 11/03, alterado 

pelo Despacho n.º 22187/2008, de 19/08, 

Despacho n.º 30993/2008, de 21/11, 

Despacho n.º 3286/2009, de 19/01 e 

Despacho n.º 6230/2009, de 17/02, 

Despacho n.º 12220/2009, de 14/05, 

Despacho n.º 5726/2010 de 18/03, 

Despacho n.º 12458/2010 de 22/07 e 

Despacho n.º 5825/2011 de 25/03 

PROCRIAÇÃO 

MEDICAMENTE 

ASSISTIDA 

Lista de 

medicamentos 

referidos no anexo ao 

Despacho n.º 

10910/2009, de 22 de 

Abril 

69% 

Despacho n.º 10910/2009, de 22/04 alterado 

pela Declaração de Rectificação n.º 

1227/2009, de 30/04, Despacho n.º 

15443/2009, de 01/07, Despacho n.º 

5643/2010, de 23/03 e Despacho n.º 

8905/2010, de 18/05 

PSORÍASE 
Medic. psoriase 

lista de  medicamentos 
90% Lei n.º 6/2010, de 07/05 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Farmacia_oficina_Dor_Oncologica
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Farmacia_oficina_Dor_Oncologica
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Farmacia_oficina_Dor_Oncologica
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Farmacia_oficina_Dor_nao_Oncologica
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Farmacia_oficina_Dor_nao_Oncologica
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Farmacia_oficina_Dor_nao_Oncologica
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/PROCRIACAO_MEDICAMENTE_ASSISTIDA
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/PROCRIACAO_MEDICAMENTE_ASSISTIDA
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/PSORIASE
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ANEXO O – Receita de um Manipulado 
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ANEXO P - Modelo de Notificação de Reacções Adversas 
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ANEXO Q – Verbete Identificação de Lotes 

 

 


