


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

R E L A T Ó R I O  D E  E S T Á G I O  

PROFISSIONAL I  

 

 

 

 

 

 

CRIS T IA NA  ISA BEL EZE QUIE L V ICENTE  

RELATÓRIO PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE LICENCIADO EM FARMÁCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Janeiro/2012  

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA 

ESCOLA SUPERIOR DE SÁUDE 



2 
 

AGRADECIMENTOS 

 

  A realização deste estágio, o cumprimento dos seus objectivos e a elaboração deste 

relatório só foram possíveis graças à contribuição de diversas pessoas, às quais passo a 

agradecer.  

Agradeço aos Docentes André Ricardo Tomás dos Santos Araújo Pereira e Fátima 

Roque, que permitiram a realização deste estágio. Agradeço também a toda a equipa da 

Farmácia Moderna, em Figueira de Castelo Rodrigo, pela forma como me receberam, pelo 

apoio, atenção e disponibilidade que sempre mostraram ter para comigo. Agradeço 

especialmente à Dra. Filipa Gouveia que autorizou a realização do estágio nesta Farmácia, 

assim como a sua disponibilidade na orientação do meu estágio. Por fim, agradeço a todos 

profissionais que trabalham na Farmácia pelo apoio, explicações e conhecimentos que me 

foram transmitindo ao longo do estágio pelas dúvidas e dificuldades que me iam surgindo ao 

longo das actividades por mim desempenhadas.   



3 
 

ABREVIATURAS 

 

ACSS – Administração Central do Centro de Conferências de Facturas 

ANF – Associação Nacional de Farmácias 

ARS – Administração Regional de Saúde 

AT – Ajudante Técnico 

DT – Directora Técnica 

FA – Farmacêutico Adjunto 

FC – Farmácia Comunitária 

TF – Técnico de Farmácia 

FM – Farmácia Moderna 

IMC – Índice de Massa Corporal 

INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde 

IVA – Imposto de Valor Acrescentado 

MNSRM – Medicamento não Sujeito a Receita Médica  

MSRM – Medicamento Sujeito a receita médica  

MSRME - Medicamento Sujeito a Receita Médica Especial 

PF – Produtos Farmacêuticos  

PVP – Preço de Venda ao Público 

RAM – Reacção Adversa a Medicamentos 

SI – Sistema Informático 

SNS – Sistema Nacional de Saúde 

  



4 
 

ÍNDICE DE TABELAS 

 

Tabela 1: Exemplos de subsistemas de saúde e respectivos códigos no SI .......................... 28 

Tabela 2: Exemplos de alguns organismos/subsistemas e respectivas entidades de 

facturação ................................................................................................................. 31 

Tabela 3: Exemplos de informação prestada no dia-a-dia da Farmácia que contribuem para 

a promoção da saúde. ................................................................................................. 46 

Tabela 4: Classificação da tensão arterial ...................................................................... 48 

Tabela 5: Fontes de informação – classificação e principais características ........................ 53 

 

  

file:///E:/RFM.docx%23_Toc315094407
file:///E:/RFM.docx%23_Toc315094407
file:///E:/RFM.docx%23_Toc315094408
file:///E:/RFM.docx%23_Toc315094409


5 
 

ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES 

 

Ilustração 1: Armazém de stock activo e organização dos medicamentos. .......................... 14 

Ilustração 2: Exemplo de uma ficha de um medicamento................................................. 18 

Ilustração 3: Exemplo de proposta de encomenda ........................................................... 19 

Ilustração 4: Confirmação de entrega de encomenda no SI............................................... 20 

Ilustração 5: Confirmação e alteração de preços e prazos de validade ................................ 21 

Ilustração 6: Exemplo de receita médica electrónica e parâmetros a verificar ..................... 27 

Ilustração 7: Notificação electrónica de RAM ................................................................ 47 

 

  

file:///E:/RFM.docx%23_Toc315095495
file:///E:/RFM.docx%23_Toc315095496
file:///E:/RFM.docx%23_Toc315095497
file:///E:/RFM.docx%23_Toc315095498
file:///E:/RFM.docx%23_Toc315095499
file:///E:/RFM.docx%23_Toc315095500
file:///E:/RFM.docx%23_Toc315095501


6 
 

ÍNDICE TEMÁTICO 

 

INTRODUÇÃO .................................................................................................................................... 9 

1.CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DE ESTÁGIO .......................................................................... 11 

1.1.HISTÓRIA E LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA ..................................................................... 11 

1.2.HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E ESCALAS DE SERVIÇO ........................................... 11 

1.3.CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO UTENTE ............................................................... 12 

1.4.RECURSOS HUMANOS ...................................................................................................... 12 

1.5.CARACTERIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ......................................................................... 13 

1.6.SISTEMA INFORMÁTICO E EQUIPAMENTOS .................................................................. 16 

2.APROVISIONAMENTO ................................................................................................................. 17 

2.1.PROCESSAMENTO DE ENCOMENDAS ............................................................................. 17 

2.1.1.Encomendas aos armazenistas.................................................................................. 18 

2.1.2.Encomendas aos laboratórios ................................................................................... 19 

2.2.RECEPÇÃO DE ENCOMENDAS ......................................................................................... 20 

2.2.1.Marcação de preços................................................................................................. 21 

2.3.ARMAZENAMENTO .......................................................................................................... 22 

2.3.1.Gestão e Controlo dos prazos de validade ................................................................. 23 

2.3.2.Devoluções ............................................................................................................ 23 

3.RECEITUÁRIO, DISPENSA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS ........... 25 

3.1.DISPENSA DE MSRM ......................................................................................................... 26 

3.1.1.Modelos de receitas médicas e regimes de comparticipação de medicamentos ............. 28 

3.1.2.Processamento da receita ......................................................................................... 29 

3.1.3.Conferência diária do receituário e facturação às entidades comparticipantes .............. 29 

3.2.DISPENSA DE MNSRM....................................................................................................... 32 

3.3.DISPENSA DE MSRME ....................................................................................................... 32 

3.3.1.Circuito dos medicamentos psicotrópicos/estupefacientes na FC ................................ 33 

3.3.2.Processamento da receita e facturação ...................................................................... 34 

3.4.DISPENSA DE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS .................................................. 34 

3.4.1.Produtos dietéticos e suplementos alimentares .......................................................... 34 

3.4.2.Dispositivos médicos .............................................................................................. 35 

3.4.3.Produtos de cosmética e dermocosmética.................................................................. 36 

3.4.4.Fitofarmácos .......................................................................................................... 37 

3.4.5.Produtos e medicamentos homeopáticos ................................................................... 38 

3.4.6.Medicamentos de uso veterinário ............................................................................. 38 

3.5.MODELOS DE VENDAS ..................................................................................................... 39 

3.6.PREPARAÇÕES EXTÊMPORANEAS.................................................................................. 39 

3.7.PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS ..................................................... 40 

3.7.1.Matérias-primas ...................................................................................................... 40 



7 
 

3.7.2.Dispensa de medicamentos manipulados  .................................................................. 41 

3.7.3.Documentação e outras formalidades a observar na preparação e dispensa .................. 41 

3.7.4.Regimento de preços dos medicamentos manipulados  ............................................... 42 

4.ASPECTOS BÁSICOS DA INTERACÇÃO ENTRE O UTENTE, PROFISSIONAL E 

MEDICAMENTO............................................................................................................................... 44 

4.1.EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE ............................................................................................. 45 

4.2.FARMACOVIGILÂNCIA .................................................................................................... 46 

5.OUTROS CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS PELA FARMÁCIA ........................................... 48 

5.1.DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS E FISIOLÓGICOS .......................... 48 

5.1.1.Determinação da tensão arterial ............................................................................... 48 

5.1.2.Determinação da glicemia  ....................................................................................... 49 

5.1.3.Determinação do colesterol e triglicerideos ............................................................... 50 

5.1.4.Determinação do peso e índice de massa corporal (IMC) ........................................... 51 

5.1.5.Testes de gravidez................................................................................................... 52 

5.2.DISTRIBUIÇÃO DOMICILIÁRIA DE MEDICAMENTOS .................................................... 52 

6.INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO CIENTÍFICA ................................................................... 53 

7.AUTOMEDICAÇÃO ....................................................................................................................... 55 

8.VALORMED ................................................................................................................................... 56 

9.ANÁLISE CRÍTICA ........................................................................................................................ 57 

CONCLUSÃO .................................................................................................................................... 59 

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................................ 61 

ANEXOS ............................................................................................................................................ 62 

ANEXO I – OBJECTIVOS E ACTIVIDADES PLANEADAS ............................................................ 63 

ANEXO II – FACTURA/GUIA DE REMESSA .................................................................................. 67 

ANEXO III – MODELO DE REQUISIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS DE CARÁCTER ESPECIAL ....... 68 

ANEXO IV – LISTAGEM MENSAL DOS PRAZOS DE VALIDADE ............................................... 69 

ANEXO V – NOTIFICAÇÃO DE RETIRADA DE MEDICAMENTOS DO MERCADO .................. 70 

ANEXO VI – NOTA DE DEVOLUÇÃO............................................................................................. 71 

ANEXO VII – NOTA DE CRÉDITO .................................................................................................. 72 

ANEXO VIII – TABELA COM PORTARIAS E DESPACHOS ......................................................... 73 

ANEXO IX - DOCUMENTO DE FACTURAÇÃO DE MSRM........................................................... 74 

ANEXO X - VERBETE ...................................................................................................................... 75 

ANEXO XI - DOCUMENTO DE RESUMO DE LOTES E FACTURAS ............................................ 76 



8 
 

ANEXO XII – RECEITA MÉDICA ESPECIAL MANUSCRITA E DOCUMENTO DE 

FACTURAÇÃO.................................................................................................................................. 77 

ANEXO XIII – MODELO DE RECEITA MÉDICA ESPECIAL ELECTRÓNICA E DOCUMENTO 

DE FACTURAÇÃO............................................................................................................................ 78 

ANEXO XIV – REGISTO DE ENTRADAS DE PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES ........... 79 

ANEXO XV - REGISTO DE SAÍDAS DE PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES .................... 80 

ANEXO XVI – BALANÇO DE ENTRADAS E SAÍDAS DE ESTUPEFACIENTES .......................... 81 

ANEXO XVII – BOLETIM DE ANÁLISE ......................................................................................... 82 

ANEXO XVIII – EXEMPLO DE UMA FORMÚLA MAGISTRAL (RECEITA MÉDICA PARA 

MANIPULADOS) ............................................................................................................................... 83 

ANEXO XIX – FICHA DE PREPARAÇÃO DE MANIPULADOS..................................................... 84 

ANEXO XX – EXEMPLO DE UM PROTOCOLO............................................................................. 88 

 

  



9 
 

INTRODUÇÃO 

O presente relatório surge no âmbito da realização do Estágio Profissional I, o qual 

pertence ao plano de estudos do 4º ano do curso de Licenciatura em Farmácia, ministrado na 

Escola Superior de Saúde da Guarda. De carácter obrigatório este estágio foi realizado em 

contexto real numa Farmácia Comunitária (FC), proporcionando a prática dos conhecimentos 

teóricos e teórico-práticos, adquiridos ao longo dos três anos de curso, e ainda a aquisição de 

novas competências.  

É actualmente reconhecida a importância que a FC desempenha no meio de uma 

comunidade quer seja, na educação para a saúde, no acompanhamento de doentes crónicos, na 

promoção de estilos de vida saudáveis, no seguimento da terapêutica, entre outras actividades 

facultadas. Torna-se assim, indispensável que os profissionais que desempenham a sua 

actividade neste sector, nomeadamente os Técnicos de Farmácia (TF), sejam profissionais 

capacitados não só de conhecimentos mas também de valores, de modo a conquistar a 

confiança dos utentes para que desta forma seja possível prestar um atendimento o mais eficaz 

possível. 

O estágio decorreu entre o dia 26 de Setembro de 2011 e o dia 13 de Janeiro de 2012, 

na Farmácia Moderna (FM), localizada em Figueira de Castelo Rodrigo, contabilizando um 

total de 455 horas, tendo como objectivo fundamental o desenvolvimento de competências 

técnico-científicas subjacentes ao exercício da profissão de TF. Este estágio permitiu realizar 

uma conjectura no que respeita ao desenvolvimento de actividades enquanto futuros 

profissionais uma vez que facilitou a aprendizagem no meio de uma equipa multidisciplinar 

de saúde e permitiu o contacto directo com os utentes facilitando a aplicação dos 

conhecimentos teóricos e teórico-práticos adquiridos. 

O docente André Ricardo Tomás dos Santos Araújo Pereira é o responsável destacado 

na escola pela coordenação e supervisão do estágio, por sua vez no local de estágio a 

orientação e supervisão ficam ao cuidado da Dra. Filipa Ruivo Gouveia, directora técnica 

(DT) da FM. 

A realização do estágio aludido visa de uma forma geral a concretização de objectivos 

para os quais foram traçados algumas actividades [Anexo I]. Individualmente com a realização 

do relatório tem-se como finalidade transmitir de forma clara e concisa, não só, todo o 

trabalho desenvolvido ao longo das 455 horas mas também, a forma e o funcionamento da 

Farmácia, os conhecimentos adquiridos e ainda as dificuldades e erros cometidos ao longo do 

estágio. 
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Na divisão do relatório optou-se inicialmente por caracterizar a FM, posteriormente 

foram sendo abordados conteúdos consoante as actividades desenvolvidas, na parte final foi 

feita uma análise crítica à execução do estágio seguida de uma conclusão de todo o processo.  

Para a realização do presente relatório foram consultados manuais e sites da internet 

relacionados com os assuntos relatados. 

 A redacção do relatório não está de acordo com o novo acordo ortográfico por opção 

pessoal.
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1.CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DE ESTÁGIO 

Nesta divisão do relatório faz-se a descrição do local de estágio. É feito 

particularmente uma abordagem da sua história, do local onde se situa, do horário de 

funcionamento e das escalas de serviço, da população que frequenta a Farmácia, dos recursos 

humanos e por último uma descrição pormenorizada das instalações, do sistema informático 

(SI) e dos equipamentos.  

 

1.1.HISTÓRIA E LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

A FM foi a primeira a existir em Figueira de Castelo Rodrigo, presente na comunidade 

há mais de 50 anos. Em 1984 foi adquirida pelo actual proprietário o Dr. Carlos Gouveia. 

Entretanto na posse de uma nova chefia as instalações sofreram algumas modificações de 

forma a melhorar o espaço e assim proporcionando um melhor atendimento aos utentes. 

Está situada perto do Hospital e do Centro de Saúde, para além disso encontra-se 

rodeada por uma zona residencial, por comércio tradicional, bancos, pela Câmara Municipal e 

os seus escritórios anexos.  

 

1.2.HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E ESCALAS DE SERVIÇO 

 A FM pratica um horário de 65 horas semanais distribuídas por 11 horas diárias nos 

dias úteis (período entre as 9.00h e as 20.00h), sem interrupção para almoço, e 8 horas ao 

Sábado (das 9.00h às 13.00h e das 15h às 19h). 

 As escalas de serviço são realizadas de acordo com o Mapa de Escala de Serviços 

(MES) o qual é elaborado e distribuído pela Administração Regional de Saúde (ARS), 

podendo estar de Serviço Permanente ou então como Farmácia de Reforço. Caso esteja de 

Serviço Permanente realiza um horário de 24 horas, em que as portas estão abertas até às 23 

horas, sendo que a partir dessa hora se encontra com acesso limitado ao público, 

permanecendo pelo menos um profissional de saúde a fim de assegurar todos os atendimentos 

até às 9.00 horas do dia seguinte através do postigo. 
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1.3.CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO UTENTE 

A população que recorre à FM pode ser agrupada segundo algumas características: 

 Utentes residentes na zona da Farmácia e nas Freguesias limítrofes, que 

maioritariamente possuem doenças crónicas e que são fidedignos aos serviços prestados pela 

mesma, normalmente este grupo é constituído por pessoas de meia-idade e idosos.  

 Utentes que trabalham perto da Farmácia e que vão aviar prescrições ou comprar 

outros produtos farmacêuticos (PF) que necessitam.  

 Utentes institucionalizados em Centros de Dia ou Lares, normalmente idosos, os quais 

não têm grande autonomia na compra da medicação, uma vez que, esta fica a cargo dos 

responsáveis da Instituição. 

 Utentes casuais, normalmente turistas ou residentes que se encontram fora e regressam 

só na altura de férias e que necessitam de um medicamento ou PF para uma situação pontual 

ou ainda que possuem doenças crónicas e não podem interromper o tratamento. 

 

1.4.RECURSOS HUMANOS  

A FM conta com o contributo de quatro colaboradores permanentes, distribuídos por 

uma equipa de dois Farmacêuticos e dois Ajudantes Técnicos. A cada um destes competem 

determinadas funções.  

À DT e ao Farmacêutico Adjunto (FA), cabem funções ligadas à Gestão da Farmácia 

que incluem a contabilidade, facturação, compras directas, o contacto com os delegados 

comerciais, a gestão dos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes e o atendimento ao 

público. Aos Ajudantes Técnicos (AT) cabem funções como executar todos os actos inerentes 

à prática farmacêutica na FC, tais como, o atendimento ao público, avaliação de parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos, tratamento de requisições de medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes, encomendas a armazenistas, recepção e acondicionamento de encomendas, 

verificação das temperaturas de armazém e frigorífico, preparação de manipulados, controlo 

de stocks e de prazos de validade e conferência cruzada de receituário. A farmácia possui 

ainda uma auxiliar de limpeza. 
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1.5.CARACTERIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES  

A FM encontra-se bem identificada e localizada na Vila de Figueira de Castelo 

Rodrigo. Está inserida numa zona residencial o que permite uma óptima acessibilidade da 

população aos seus serviços, quer da parte de utentes já fidelizados à Farmácia, quer de 

utentes que apenas recorrem a ela por ser a Farmácia de Serviço. 

 Zona exterior 

No exterior da Farmácia estão visíveis: o letreiro com o nome da farmácia; a Cruz 

Verde (sinal que identifica uma farmácia); a Cruz das Farmácias Portuguesas; Placa de 

identificação de Propriedade e Direcção Técnica1. 

A porta da entrada contém um dístico com a indicação “Aberto” ou “Fechado”, assim 

como o horário de funcionamento da Farmácia e os turnos de serviço. Junto à entrada, 

encontra-se o postigo, local pelo qual são efectuados os atendimentos nocturnos nos dias em 

que a Farmácia se encontra de Serviço1. 

 Zona interior 

O interior da FM é constituído por áreas simples, organizadas e funcionais, nas quais é 

possível identificar áreas distintas: a área de atendimento ao público, uma área destinada à 

avaliação dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos, uma área de recepção de encomendas, 

um armazém de stock activo, um armazém de stock de reserva, o escritório da DT e do FA, o 

laboratório e uma casa de banho. 

Área de atendimento ao público 

Para um atendimento mais eficiente e produtivo esta zona é dotada de um espaço 

amplo, com uma boa iluminação natural, na qual podemos encontrar produtos de 

dermocosmética, puericultura, alimentação infantil, ortopedia e medicamentos não sujeitos a 

receita médica (MNSRM), sendo que a maioria destes produtos estão acessíveis ao contacto 

espontâneo com o utente. Neste espaço existem também dois balcões que proporcionam o 

atendimento aos utentes que se dirigem à farmácia. Nos balcões existem ainda folhetos 

informativos relativos a produtos ou a problemas de saúde, mas principalmente pequenos 

expositores alusivos a produtos de marketing directo, estimulando a compra por impulso. 

Área de avaliação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

                                           
1
 De acordo com o que está estipulado no artigo 28º do Decreto-Lei n.º 307/2007 de 31 de Agosto. 
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O gabinete do utente é o local onde se realiza a avaliação da tensão arterial e a 

avaliação de parâmetros bioquímicos (colesterol, trigliceridos, glicemia). É também nesta área 

que se administram injecções, vacinas da gripe e que se aconselha o utente quando ele 

necessita de falar acerca de assuntos privados. 

Área de recepção de encomendas 

Neste espaço procede-se à recepção e acondicionamento das encomendas, sendo 

composto por uma bancada, um armário de gavetas, prateleiras, um computador com leitura 

óptica, uma impressora normal para impressão de documentos, uma impressora de etiquetas e 

uma impressora fiscal. Quando se procede à recepção de uma encomenda, esta é devidamente 

conferida pelos profissionais responsáveis e introduzida em stock no SI. Neste espaço são 

também realizadas também outras tarefas tais como: encomendas, devoluções, actualizações 

de fichas, verificação de stocks, entre outras. 

Armazém de stock activo  

O armazém de stock activo é constituído por várias gavetas deslizantes, nas quais estão 

armazenadas os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM), devidamente identificadas 

e organizadas por ordem alfabética consoante a forma farmacêutica (Ilus.1).  

 

Ampolas   Pós     

Suspensões 

Comprimidos 

Marca 
comercial 

       

        

Comprimidos 

Genéricos 
       

   Colírios    Gotas Orais 

  Pomadas      

 Aerossóis Supositórios  
Pomadas 

Vaginais 
  

Formulações 

Efervescentes 

Medicamentos 
e PF de uso 

externo 

       

 

Nesta zona encontra-se também o frigorífico no qual estão acondicionados os produtos 

e medicamentos de frio (temperatura entre 3ºC a 8ºC). A temperatura do frigorífico é 

Ilustração 1: Armazém de stock activo e organização dos medicamentos. 
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controlada por um aparelho, o termohigrómetro, que regista automaticamente os valores das 

temperaturas do frigorífico. Uma vez por mês o funcionário responsável por esta tarefa coloca 

o termohigrómetro na base de transferência de dados, que através de raios infravermelhos 

descarrega para o SI o registo das temperaturas e humidade e envia para o INFARMED 

trimestralmente, ficando uma cópia arquivada na Farmácia.  

Os medicamentos de uso veterinário estão acondicionados num local próprio por 

ordem alfabética.  

Relativamente aos medicamentos sujeitos a receita médica especial (MSRME), estão 

acondicionados num cofre fechado, devido a legislação específica a que estão sujeitos. 

Armazém de Reserva de Medicamentos 

Tal como o nome sugere, esta área destina-se à arrumação do stock remanescente. É 

constituída por estantes nas quais estão arrumados, de acordo com a categoria e por ordem 

alfabética, certos medicamentos e PF. Na realidade este armazém funciona como suporte ao 

armazém de stock activo, uma vez que sempre que é necessário é feita a reposição de 

medicamentos e outros PF a partir dele. 

Laboratório 

Esta área destina-se à preparação de manipulados e à reconstituição de suspensões 

extemporâneas de antibióticos, encontrando-se equipada com o material necessário para a 

realização das actividades mencionadas. As matérias-primas utilizadas encontram-se 

armazenadas numa prateleira própria, assim como a documentação necessária para a 

preparação, execução e validação dos manipulados, a qual é composta pelo Formulário 

Galénico Português e Fichas de Preparação de Manipulados, Legislação Aplicada aos 

Medicamentos Manipulados2.  

Escritório 

Este espaço é utilizado pela DT e FA, para tratar de assuntos relacionados com a 

Farmácia, tais como: a recepção e verificação de correspondência, contactos com 

fornecedores, tratamento de facturação, entre outros. É no escritório que também existe uma 

pequena biblioteca que serve de suporte a algumas actividades da Farmácia. 

 

                                           
2
 A preparação de Medicamentos Manipulados deve ser efectuada de acordo com o que está 

estabelecido na Portaria n.º 769/2004, 1 de Julho 2004.   
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1.6.SISTEMA INFORMÁTICO E EQUIPAMENTOS 

A FM está equipada com o SIFARMA clássico que permite realizar de forma 

organizada a maioria das actividades da Farmácia. O hardware é constituído por um 

computador central que se encontra na área de recepção de encomendas ao qual estão ligados, 

através de terminais, os restantes computadores existentes na Farmácia, dois na área de 

atendimento e um no escritório. Cada um dos terminais da área de atendimento ao público 

está ligado a impressoras de receitas e a um modem que permite transmitir as encomendas aos 

fornecedores e através do qual são recebidas diariamente actualizações do programa. No que 

concerne às funções o SI permite realizar todos os procedimentos inerentes ao atendimento ao 

público, como execução de vendas, aplicação de comparticipações, permite efectuar a gestão 

das encomendas, especificamente o envio, a recepção e devolução das mesmas, permite 

aceder à ficha de medicamentos e PF, permite fazer a gestão de stocks, inventários e controlo 

de prazos de validade, entre outras funções. Para além de todo o equipamento que acompanha 

a parte informática, a FM possui uma balança digital, que mede o índice de massa corporal, 

peso e altura, uma máquina de medir a pressão arterial e um tensímetro de braço, aparelhos de 

avaliação do colesterol, triglicerídeos e glicemia e o material de laboratório. 
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2.APROVISIONAMENTO 

Embora a tarefa mais importante numa FC seja a dispensa de medicamentos e 

aconselhamento dos mesmos ao utente, de forma a promover o uso racional do medicamento, 

a gestão de stocks não deve ser vista como um mero acto de aquisição e venda, mas sim como 

uma tarefa que deve ser realizada de forma ponderada. O aprovisionamento engloba todos os 

processos relacionados com a aquisição, recepção e armazenamento de medicamentos e PF 

encomendados, devendo ser efectuado com o objectivo de se atingir um ponto de equilíbrio, 

no qual com o mínimo de stock se realizem o máximo de vendas sem que haja rupturas. Desta 

forma, podemos inferir que a qualidade do aprovisionamento está intimamente ligada com a 

gestão eficaz do stock e que assim contribui para um atendimento de qualidade prestado ao 

utente. 

A aquisição de medicamentos e PF pode ser efectuada de três formas: 

 Via electrónica – na qual são enviadas propostas de encomendas por modem 

através do SI para o armazenista ou laboratório seleccionado, como por 

exemplo Plural com o código 01 e OCP com o código 02. 

 Via telefónica – são efectuadas por telefone aos armazenistas ou aos 

laboratórios. 

 Directamente aos delegados de vendas que representam um determinado 

laboratório. 

A escolha de uma destas três formas de aquisição e a própria selecção quer do 

laboratório quer do armazenista é feita de acordo com determinados critérios. Estes podem 

estar relacionados com o próprio utente ou ter um cariz económico. Assim, há que ter em 

conta o perfil do utente, a localização da Farmácia, a época e a altura do ano, os hábitos de 

prescrição dos médicos da região, o capital disponível, a modalidade de pagamento e a 

existência de bonificações. 

 

2.1.PROCESSAMENTO DE ENCOMENDAS 

As encomendas realizadas devem ser efectuadas por um funcionário que tenha noção 

da rotatividade dos medicamentos ou PF da Farmácia. A sua gestão é facilitada pelo SI que 

possui uma ficha de todos os produtos e medicamentos existentes na Farmácia, na qual consta 

o stock mínimo e máximo de cada um (Ilus.2). 
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Tendo em conta o stock mínimo e o máximo o próprio programa elabora uma proposta 

de encomenda diariamente, a qual depois de rectificada pode ser enviada directamente aos 

fornecedores seleccionados por via electrónica.  

 

2.1.1.Encomendas aos armazenistas 

Os armazenistas são entidades que funcionam como intermediários entre a Indústria 

Farmacêutica e as Farmácias. A selecção dos fornecedores é baseada consoante as vantagens 

e desvantagens que cada um apresenta. Assim, têm-se em conta o número de entregas diárias, 

as facilidades de pagamento, as bonificações a possibilidade de devoluções, os preços, entre 

outros factores. 

No caso da FM existem quatro fornecedores principais, a Plural, a Cooprofar, a OCP e 

a Cofanor. O facto de trabalhar com vários distribuidores permite à farmácia, por exemplo 

repartir as entregas das encomendas por diferentes períodos do dia e não estar dependente 

apenas de um, visto que existem muitos medicamentos que estão esgotados ou rateados. 

As encomendas aos armazenistas, como foi evidenciado anteriormente, podem ser 

enviadas através do modem, mediante a proposta de encomenda (Ilus.3) elaborada pelo SI que 

é feita tendo em conta o stock mínimo e máximo. Antes de ser enviada a proposta o 

funcionário verifica se esta está ajustada à realidade da farmácia ou se existem bónus, que 

Ilustração 2: Exemplo de uma ficha de um medicamento 
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compensem, para um determinado medicamento ou PF. Após ter sido enviado o pedido de 

encomenda há ainda a possibilidade de pedir por via telefónica medicamentos ou outros 

produtos que sejam necessários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.Encomendas aos laboratórios 

Embora a maioria das encomendas seja feita através da distribuição grossista existe 

também a possibilidade de efectuar directamente encomendas aos laboratórios por meio de 

intermediários, ou seja, através dos delegados de venda. Este tipo de encomenda é feito tendo 

em conta a existência de bonificações, diferenças de preços, publicidade, produtos sazonais, 

prazos de validade ou possibilidade de devoluções, daí trazer benefícios para a Farmácia.  

Os delegados deslocam-se à farmácia para apresentar a empresa/laboratório, com o 

objectivo de apresentar novos produtos ou para a reposição de stocks já comercializados pela 

Farmácia. A elaboração da encomenda é feita, junto dos delegados, preenchendo uma nota de 

encomenda, cujo duplicado fica arquivado na Farmácia para posteriormente, aquando da 

recepção da encomenda ser conferido com a guia de remessa ou factura que a acompanham, 

de forma a confirmar que está tudo de acordo com o que foi pedido. 

Na FM este tipo de encomendas está a cargo da DT que avalia as propostas feitas 

pelos delegados, uma vez que, deve haver uma grande ponderação considerando o capital 

investido. Os produtos que na maioria das vezes são adquiridos desta forma são MNSRM 

Ilustração 3: Exemplo de proposta de encomenda 
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com grande rotatividade, como por exemplo os antigripais, alguns medicamentos genéricos, 

produtos de dermocosmética, puericultura, suplementos alimentares, entre outros. 

 

2.2.RECEPÇÃO DE ENCOMENDAS 

A recepção de encomendas é feita através do SI que permite de forma eficaz fazer a 

gestão de todos os produtos comercializados na Farmácia. Como vimos anteriormente a 

recepção é feita num local próprio para o efeito, constituído por uma bancada com um 

computador e um aparelho de leitura óptica. 

Depois de ser feito o pedido de encomenda a um determinado armazenista, esta é 

entregue na Farmácia, mediante os horários estabelecidos, em caixas plásticas com o logótipo 

da empresa distribuidora. Cada uma destas caixas identificada com um número vem fechada 

com uma fita, para além disso trazem uma guia de remessa ou factura [ANEXO II] na qual 

constam dados relativos aos produtos pedidos, tais como: o nome comercial, código, forma 

farmacêutica, dosagem, entre 

outros. Podemos ver também a 

identificação de quem expede, da 

Farmácia que recebe, a quantidade 

enviada, o Imposto de Valor 

acrescentado (IVA), o preço de 

custo para a Farmácia e o preço de 

venda ao público (PVP).  

O acto de recepcionar a 

encomenda consiste em fazer a 

gestão de entregas e recepcionar a 

encomenda de um determinado 

fornecedor através do SI (Ilus.4). 

Para o efeito, no computador está o 

pedido enviado e vai-se 

confirmando os produtos recebidos com os que foram pedidos. Esta tarefa pode ser efectuada 

fazendo a leitura óptica dos códigos que existem nas embalagens dos produtos. O TF que faz 

a recepção da encomenda para além de verificar se o pedido efectuado coincide com o que foi 

enviado deve também prestar atenção às validades, colocando sempre a validade mais curta 

no SI (Ilus.5) e verificar também se os produtos não vêm danificados.  

Ilustração 4: Confirmação de entrega de encomenda no SI 
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Após se ter conferido a encomenda recebida com o pedido enviado inicialmente 

verificam-se os produtos que estão esgotados, rateados ou que serão entregues no prazo de 

dois dias e colocam-se numa nova encomenda, a qual será enviada por modem para um outro 

fornecedor. Por fim confirma-se a entrega colocando o número da factura que será arquivada 

numa pasta de um determinado fornecedor para posteriormente ser analisada pela 

contabilidade e guardada por um período de 

10 anos. Depois de executados todos os 

procedimentos relativos à recepção de 

encomendas, os produtos recepcionados 

devem ser acondicionados mediante alguns 

critérios. 

Na recepção das encomendas 

existem algumas particularidades, 

nomeadamente quando estas são feitas por 

via telefónica ou quando se tratam de 

psicotrópicos/estupefacientes ou 

medicamentos que necessitam estar no frio. 

Relativamente às encomendas feitas por 

telefone o SI não possui qualquer 

informação ou registo acerca delas, pelo que no acto da recepção é necessário criar uma 

proposta de encomenda de um determinado fornecedor, consoante a qual deles foi pedido via 

telefónica, para que depois se possa proceder à sua recepção. No entanto esta proposta de 

encomenda não chega a ser enviada por modem para o respectivo fornecedor, apenas passa a 

constar no SI. Os psicotrópicos/estupefacientes são acompanhados de guias especiais [ANEXO III] 

constituídas por duas vias, sendo que, uma delas deve ser enviada de novo para o armazenista 

devidamente carimbada e assinada pelo DT a outra fica arquivada na Farmácia num dossier 

destinado para o efeito. No que respeita aos medicamentos da cadeia do frio devem ser os 

primeiros a ser conferidos e a ser confirmados no sistema de forma a ser armazenados 

imediatamente para que não ocorram alterações. 

 

2.2.1.Marcação de preços 

 Os preços dos produtos recepcionados constam na factura/guia de remessa que 

acompanham a encomenda, que como foi referido anteriormente contém não só o preço de 

custo, como o PVP e o IVA [ANEXO II]. No entanto nem todos os produtos vêm marcados com o 

Ilustração 5: Confirmação e alteração de preços e 

prazos de validade 
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preço, apenas alguns MNSRM e MSRM. Portanto todos os que não vêm marcados devem ser 

etiquetados com o preço que consta na factura, relativamente ao PVP, e quando este não 

consta na mesma o próprio SI mediante o preço de custo e o IVA efectua o cálculo do PVP a 

realizar (Ilus.4). 

 A marcação física dos produtos é feita colando etiquetas impressas, com o código do 

produto, o nome e o preço, realizado por uma impressora apropriada.  

 

2.3.ARMAZENAMENTO 

Concluída a recepção da encomenda os produtos recepcionados devem ser 

acondicionados considerando determinados parâmetros, como: a estabilidade do produto, o 

local do armazenamento, o prazo de validade, a natureza do produto entre outras 

situações especiais.  

De acordo com a estabilidade do produto estes devem ser armazenados em 

condições de humidade, temperatura e luminosidade adequada. Assim, produtos susceptíveis 

a pequenas variações das condições referidas devem ser armazenados logo após a sua 

recepção, como é o caso de vacinas e insulinas que devem ser armazenadas no frio. No que 

respeita ao local de armazenamento deve ser acessível e permitir que os produtos estejam 

visíveis. Na FM os MSRM que não obedecem a condições de armazenamento especiais, são 

armazenados em gavetas deslizantes, separando os genéricos das marcas comerciais, 

ordenados por ordem alfabética e separados de acordo com a forma farmacêutica (Ilus.1). 

Deste modo, existe uma gaveta destinada para comprimidos, outra para supositórios e enemas, 

outra para efervescentes, entre outras. Alguns MNSRM e produtos farmacêuticos e estão 

expostos atrás do balcão e em estantes que se encontram na zona de atendimento ao público. 

Os medicamentos de uso veterinário possuem um local destinado aos mesmos, da mesma 

forma os psicotrópicos/estupefacientes são acondicionados num cofre. Relativamente ao 

prazo de validade tanto os PF como os medicamentos devem ser acondicionados respeitando 

a regra do “first expirired first out” (FEFO), ou seja os produtos com menor validade são 

aqueles que devem sair primeiro. A natureza do produto possui também influência na sua 

arrumação, por exemplo MSRM devem estar numa zona a que apenas os funcionários tenham 

acesso, serve também como exemplo os medicamentos do frio que devem estar no frigorífico 

com uma temperatura regulada, como referido anteriormente. Existem ainda situações 

especiais como é o caso dos psicotrópicos/estupefacientes que estão guardados num cofre e 

que apenas os funcionários autorizados podem aceder ao mesmo. 
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Portanto o armazenamento é feito segundo critérios de forma a manter o stock sempre 

em circulação, obedecendo a condições de salubridade adequadas, com temperaturas que não 

excedam os 25ºC, à excepção dos produtos termolábeis, cuja temperatura deve estar entre 3ºC 

e 8ºC, de iluminação e humidade inferior a 60%.  

 

2.3.1.Gestão e Controlo dos prazos de validade 

Entende-se por prazo de validade o período de tempo no qual se garante que a 

qualidade do produto se mantém eficaz, desde que se garanta um acondicionamento de acordo 

com as características microbiológicas, físicas e químicas exigidas para cada PF ou 

medicamento. 

Dada a sua importância no funcionamento geral da Farmácia, o controlo de prazo de 

validade é um procedimento a ser considerado em todas as fases do circuito quer dos 

medicamentos quer dos PF. Assim, o prazo de validade é verificado quando os produtos 

entram na farmácia, aquando da introdução dos mesmos no SI (Ilus.4). No acto de dispensa 

também se deve verificar a validade e de mês a mês, através do programa é possível emitir 

uma listagem na qual constam os medicamentos e PF cuja validade expira no prazo de três 

meses [ANEXO IV]. Os produtos listados são verificados e aqueles cuja validade esteja a expirar 

dentro de três meses são devolvidos. 

 

2.3.2.Devoluções  

A devolução de medicamentos ou outros PF é feita sempre que se verifique que haja 

uma inconformidade com o que foi pedido, como por exemplo embalagens danificadas, 

quando um medicamento ou PF esteja com o prazo de validade a expirar ou ainda quando há 

uma notificação do INFARMED para retirar um determinado produto do mercado [ANEXO V].  

Na prática a devolução é feita elaborando uma nota de devolução através do SI, na 

qual constam as informações relativas ao produto a devolver, uma justificação para a 

devolução e os dados relativos à Farmácia que devolve e ao armazenista ou laboratório a 

quem se faz a devolução [ANEXO VI]. Cada nota de devolução deve possuir três exemplares 

carimbados, datados e assinados, dois deles são anexos à cópia da factura ou guia de remessa 

e são enviados com o produto a devolver, a outra cópia fica arquivada na Farmácia. As 

devoluções são realizadas consoante aquilo que foi acordado com o armazenista ou 

laboratório. Por norma, os medicamentos devem ser devolvidos com o prazo a expirar ao fim 
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de três meses ao armazenista que os entregou. Se forem medicamentos ou produtos de uso 

veterinário e tiras do protocolo de diabetes o prazo aumenta para quatro meses. Os produtos 

ou medicamentos adquiridos junto de laboratórios devem ser devolvidos aos mesmos através 

do delegado de vendas. 

Após a recepção da nota de devolução, o armazenista pode proceder à sua 

regularização, creditando o produto, enviando outro que o substitua ou ainda trocar por outro 

mais vendável [ANEXO VII]. No SI consta um arquivo no qual estão as notas de devolução, as 

quais devem ser regularizadas sempre que a situação esteja resolvida, por exemplo se um 

determinado produto foi creditado o funcionário deve colocar um “C” à frente desse produto, 

assim, este deixa de ficar em situação pendente. Uma vez que fica uma cópia em papel 

arquivada o funcionário responsável deve também ir dando baixa dos produtos que vão sendo 

regularizados. Por vezes algumas devoluções não são aceites pelo armazenista e quando isto 

acontece esses produtos passam a fazer parte de uma listagem de quebras da Farmácia e são 

incinerados. 
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3.RECEITUÁRIO, DISPENSA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS 

Uma vez que o profissional de saúde que dispensa os medicamentos ou PF é o último 

a contactar com o utente antes de iniciar a sua terapêutica, é fundamental que a informação 

prestada no acto da dispensa seja a mais esclarecedora de forma a promover um uso racional 

dos mesmos. Assim, deve-se adequar a linguagem consoante o nível socioeconómico do 

utente não negligenciando a postura e apresentação.  

Devido às suas características próprias, os medicamentos estão sujeitos a um 

enquadramento legal específico, que os distingue de todos os outros produtos de saúde. Nesta 

perspectiva, as especialidades farmacêuticas são, sem qualquer dúvida, os principais produtos 

na farmácia, quer a nível de dispensa, quer a nível de aconselhamento. Segundo o Estatuto do 

Medicamento, entende-se como medicamento: 

 “ (…) toda a substância ou associação de substâncias apresentada como possuindo 
propriedades curativas ou preventivas de doenças em seres humanos ou dos seus 
sintomas ou que possa ser utilizada ou administrada no ser humano com vista a 
estabelecer um diagnóstico médico ou, exercendo uma acção farmacológica, 

imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”. 

 

No entanto, há uma série de outros PF cuja existência na Farmácia é muito importante 

de maneira a satisfazer as necessidades da população. Estes produtos dividem-se em 

diferentes grupos, de acordo com a sua utilização ou público a que se destinam. Os PF 

incluem os produtos de dermocosmética e de higiene corporal, os dispositivos médicos, os 

produtos homeopáticos, os produtos de puericultura e de utilização durante a gravidez e pós-

parto, os produtos dietéticos e os medicamentos de uso veterinário. 

A prática da dispensa e aconselhamento possui aspectos particulares, de acordo com 

aquilo que é solicitado pelo utente mediante receita médica ou sem a mesma. Assim, devemos 

considerar a existência de três classes de medicamentos, os medicamentos sujeitos a receita 

médica (MSRM), os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), os 

medicamentos sujeitos a receita médica especial (MSRME) e ainda todos os outros PF que 

carecem também de informação. 
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3.1.DISPENSA DE MSRM 

Os MSRM são aqueles cuja receita médica é necessária e obrigatória, tal como o nome 

sugere, para poderem ser dispensados ao utente, devendo portanto preencher, segundo o artigo 

nº 14 do Estatuto do Medicamento, um dos seguintes requisitos: 

a. Possam constituir um risco para a saúde do doente, de forma directa ou indirecta, 
mesmo quando utilizados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem 
vigilância médica; 

b. Possam constituir um risco, directo ou indirecto, para a saúde do doente, quando 
sejam utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes 
daquele a que se destinam; 

c. Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja actividade 
ou reacções adversas seja indispensável aprofundar; 

d. Destinem-se a ser administrados por via parentérica. 

Os MSRM podem também ser classificados ao nível da tipologia das receitas médicas, 

sendo que estas devem seguir as indicações, modelos ou formatos aprovados pelo Ministério 

da Saúde, podendo seguir as seguintes classificações: 

a) Receita Médica Não Renovável: Tem a validade de 20 dias após a data inscrita, 
podendo ser utilizada uma única vez

3
; 

b) Receita Médica Renovável: medicamentos que se destinam a determinadas doenças 
ou tratamentos prolongados e possam ser obtidos mais de uma vez, sem necessidade 
de nova prescrição médica. Este tipo de receita é emitido em três vias, possuindo um 
prazo de validade máximo de 6 meses; 

c) Receita Médica Especial: medicamentos que contenham, na sua compos ição uma 
substância activa em dosagem classificada como estupefaciente ou psicotrópico. 
Neste tipo de receita só pode ser prescrito um medicamento por receita, num 
máximo de quatro embalagens; 

d) Receita Médica Restrita: utilização reservada a certos meios especializados como 
por exemplo o Meio Hospitalar. Esta medicação engloba medicamentos no controlo 
de doenças como a esclerose múltipla ou combate à infecção por HIV. 

A dispensa de MSRM deve ser feita de acordo com a interpretação da receita que por 

sua vez exige uma interpretação cuidadosa de acordo com certos aspectos legais, 

farmacêuticos e clínicos. Assim, numa fase inicial o processo de validação da receita consiste 

em verificar alguns aspectos tais como (Ilus.6): 

 Identificação do utente (nome e identificação do beneficiário) – não é 

obrigatório; 

 Identificação da (s) entidade (s) comparticipante (s); 

 Vinheta do médico (de carácter obrigatório); 

 Autorização ou não da dispensa de medicamentos genéricos; 

 Assinatura do médico (de carácter obrigatório); 

                                           
3
 De acordo com a Portaria n.º 198/2011 de 18 de Maio as Receitas Não renováveis passam a ter uma 

validade de 30 dias. 
3

2 
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 Validade da receita; 

 Vinheta ou carimbo da instituição de saúde (não é obrigatório); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após este processo de validação inicial a receita é interpretada e validada em termos 

de conteúdo, ou seja identificam-se os medicamentos prescritos, a dosagem, a forma 

farmacêutica, quantidade, dimensão da embalagem e posologia (Ilus.5). Sempre que não 

houver menção relativamente à quantidade e dimensão da embalagem o profissional deve 

dispensar sempre a menor dose e a embalagem de menor dimensão. Há que ter ainda em conta 

que em cada receita só podem vir prescritos no máximo quatro medicamentos e que não 

podem ser prescritas mais que duas embalagens de um mesmo medicamento à excepção de 

medicamentos de dose unitária que podem ser prescritos quatro no máximo. 

Ilustração 6: Exemplo de receita médica electrónica e parâmetros a 

verificar 
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 Para além destes aspectos é necessário verificar se os medicamentos prescritos 

obedecem a algum tipo de critério legal, nomeadamente a portarias ou despachos. 

 

3.1.1.Modelos de receitas médicas e regimes de comparticipação de medicamentos 

As receitas médicas podem ser prescritas por via electrónica ou prescritas 

manualmente, sendo que estas últimas devem possuir a alínea que indica o motivo da 

prescrição manual, uma vez que a prescrição electrónica passou a ser obrigatória. Assim, só 

podem ser validadas receitas manuais que possuam menção relativa ao art.º 9º nº2 da Portaria 

nº 198/2011 de 18 de Maio que permite a prescrição manuscrita consoante as seguintes 

circunstâncias: 

a) Prescrição no domicílio; 
b) Falência do sistema electrónico; 
c) Profissionais com volume de prescrição igual ou inferior a 50 receitas por mês; 
d) Noutras situações excepcionais, de inadaptação comprovada, precedidas de registo e 

confirmação na ordem profissional respectiva; 
 

No que diz respeito à tipologia das receitas médicas, como vimos anteriormente 

existem receitas médicas não renováveis, renováveis, especiais e restritas. 

 Relativamente aos regimes de comparticipação podemos descrever dois regimes 

fundamentais, o regime geral, que abrange todos os utentes do Sistema Nacional de Saúde 

(SNS) e os trabalhadores migrantes e o regime especial, que abrange os doentes crónicos 

especiais, dos quais são exemplo os doentes com paramiloidose [ANEXO VIII], abrange ainda 

doentes profissionais, com o código (41) e pensionistas, sendo que são considerados 

pensionistas, todos os reformados que recebem menos que o ordenado mínimo nacional4. Para 

além destes regimes mencionados depois existem vários subsistemas de saúde dos quais 

destacamos os seguintes (Tabela 1): 

    Tabela 1: Exemplos de subsistemas de saúde e respectivos códigos no SI 

Subsistemas de saúde Códigos no SI 

ADM (15) 

ADSE (02) 

CGD (13) 

Doentes profissionais (41) * 

SAD/PSP (18) 

GNR (17) 

* As receitas devem possuir um carimbo identificativo da doença ou o nº do respectivo despacho, rubricado pelo 
médico no caso de receitas manuais. 

                                           
4
 Segundo o Decreto-Lei n.º 143/210 o ordenado mínimo nacional é igual a 485€ 



29 
 

 

No entanto, o art.º4º, nº8 da Portaria nº193/2011 de 13 de Maio alerta-nos para o 

seguinte, que nas receitas emitidas informaticamente pelas Unidades de Saúde do SNS o 

regime de comparticipação a aplicar é o que estiver impresso na receita. Por sua vez nas 

receitas manuscritas o regime de comparticipação é o que estiver de acordo com a cor da 

vinheta ou no caso de ausência da mesma faz-se a comparticipação de acordo com outros 

elementos identificativos, por exemplo a existência do número de utente e a sigla R, que 

indica que a comparticipação aplicável e feita com o código (48). Este artigo refere ainda que 

as receitas emitidas a beneficiários que possuam uma complementaridade com o SNS ou 

ADSE, por exemplo o SBC, têm que obrigatoriamente apresentar o cartão que comprova a 

mesma. No acto da dispensa depois de fazer a fotocópia da receita e imprimir 

informaticamente os códigos identificadores dos medicamentos, a Farmácia deve colocar na 

fotocópia o número do cartão do beneficiário verificando se o mesmo se encontra no prazo de 

validade.   

No caso de nas receitas manuais ou informatizadas não constar o regime especial a 

comparticipação deve ser feita pelo regime geral, ou seja com o código (01). 

 

3.1.2.Processamento da receita 

Após a validação da receita se o médico autorizar a dispensa de medicamentos 

genéricos deve-se informar o utente para que ele decida o que pretende adquirir. 

Posteriormente recolhem-se os medicamentos e prestam-se esclarecimentos relativamente à 

posologia, duração do tratamento, possíveis efeitos adversos, precauções de administração, 

eventuais interacções, entre outros. De seguida inicia-se o processamento da receita acedendo 

no SI ao menu de vendas, introduzem-se os medicamentos no sistema através da leitura óptica 

do seu código, coloca-se o organismo comparticipante, as portarias quando aplicável e 

termina-se a venda colocando a receita na impressora que vai imprimir no verso o documento 

de facturação [ANEXO IX]. 

 

3.1.3.Conferência diária do receituário e facturação às entidades comparticipantes 

Embora as receitas devam ser conferidas após o acto da dispensa existe sempre uma 

possibilidade de haver um equívoco, por isso de forma a minimizar os erros, ao fim do dia as 

receitas devem ser conferidas por outro profissional que não realizou a venda de forma a 

confirmar se os medicamentos foram dispensados correctamente e se os aspectos legais 
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relativos a entidades comparticipantes e despachos estão correctos. À medida que é feita a 

verificação vão-se separando de forma a ficarem organizadas em lotes de 30, de acordo com a 

entidade que comparticipa. Devemos ainda ter em consideração que relativamente à validação 

do receituário não podem dar origem à devolução e rectificação do receituário, segundo a 

Portaria nº 193/2011, de 13 de Maio, as seguintes desconformidades: 

“ a) Apenas com nome ou número de utente; 
   b) Ausência da data de prescrição; 
   c) A omissão da entidade responsável pelo pagamento.” 

Consoante o organismo comparticipante ou subsistema de comparticipação, 

anteriormente mencionados assim é a percentagem de comparticipação, cabendo ao utente 

pagar apenas uma percentagem. O documento de facturação é impresso no verso da receita, 

no qual constam os seguintes elementos: identificação da Farmácia e respectivo director 

técnico, data da dispensa, número da venda, organismo comparticipador, o lote e a sequência, 

o nome do produto e o PVP, o preço de referência, a quantidade, a comparticipação, o código 

de barras correspondente ao medicamento dispensado e o valor que o utente tem a pagar 

[ANEXO IX]. 

As receitas devem ser enviadas para a ACSS/Centro de Conferências de Facturas – 

Maia ou para a Associação Nacional de Farmácias (ANF) consoante o sistema ou subsistema 

comparticipador (Tabela 2). As receitas que são enviadas para a ACSS, situado na Maia, 

devem ser recolhidas e enviadas até ao dia cinco de cada mês procedendo-se da mesma forma 

para o receituário que será tratado pela ANF. A ANF serve de intermediário entre a Farmácia 

e os subsistemas, no caso da FM uma vez que é sócia. É de referir que nas receitas nas quais 

existe um subsistema de comparticipação, como por exemplo as da Caixa Geral de Depósitos 

(CGD), a receita original é facturada para a ACSS e a cópia é que é facturada com o 

organismo do subsistema e enviada para a ANF, no exemplo referido com o código 13. 

As situações referentes às receitas médicas especiais serão abordadas num tópico 

próprio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

Tabela 2: Exemplos de alguns organismos/subsistemas e respectivas entidades de facturação 

Entidades de facturação ACSS ANF 

Organismos/subsistemas de 

Saúde e códigos no SI 

SNS (01)  ADSE (02) 

45 (01) + Portaria DJ (protocolo diabetes + ADSE) 

46 Migrante PT (09) ** 

47 Manipulados SBC (11) ** 

SNS + R (48) CGD (13) ** 

49 (R) + Portaria ADMG ou GNR (17) 

41* Doença Profissional ADM (15) 

DS (protocolo diabetes + SNS) PSP (18)  

 AA (SÃVIDA) ** 

*As receitas devem possuir um carimbo identificativo ou o nº do respectivo despacho. 
** A receita original é feita no organismo que vier mencionado na receita e enviada para a ACSS e a cópia é 
feita no organismo do subsistema e enviada para a ANF. 

   

 

Depois de os lotes estarem completos emite-se o verbete, no menu do SI, em emissão 

de lotes, na qual se coloca o organismo, por exemplo 01, o número do lote e o número de 

série. Os dados impressos no verbete devem então voltar a ser confirmados com os dados das 

receitas, mais especificamente confirmam-se os números das sequências, os PVP, o valor 

pago pelo utente e a comparticipação que os organismos têm a pagar [ANEXO X]. Estes 

procedimentos são feitos para todos os lotes, sendo de referenciar que se um lote tiver menos 

que trinta receitas não há qualquer problema, fecha-se o lote com o número de receitas que 

existir. 

Após a conferência de todos os lotes deve fazer-se o fecho dos mesmos para se poder 

fazer o seu resumo com a factura e fechar aquela série de modo a que no mês seguinte se 

possa dar início a uma nova série e sequência de lotes. 

A farmácia deve guardar em arquivo uma cópia do verbete, do documento de fecho de 

lote e do resumo de lotes e facturas [ANEXO X] [ANEXO XI]. 

A regularização das comparticipações à Farmácia é feita no dia vinte de cada mês. 

Muitas das vezes algumas receitas acabam por ser devolvidas à farmácia porque contêm 

incompatibilidades, como por exemplo se for enviada uma receita que tenha sido processada 

com a validade ultrapassada. Nestas situações a Farmácia tem um prazo estipulado pela ANF 

para poder regularizar os erros e voltar a enviar para a ACSS ou ANF, no caso de não 

concordar com a devolução. 
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3.2.DISPENSA DE MNSRM 

Embora a dispensa deste tipo de medicamentos não exija a apresentação de prescrição 

médica deve haver um aconselhamento farmacoterapêutico acompanhado de um questionário 

prévio que permite realmente saber qual o problema do utente. Através do questionário o 

profissional passa a ter informação acerca dos sintomas e da sua localização, da intensidade, 

frequência e duração dos mesmos, os factores que atenuam e aqueles que agravam, a 

terapêutica efectuada até ao presente para o problema e outros medicamentos que possa estar 

a tomar para outras patologias, entre outras questões que se possam considerar pertinentes.  

Fazem parte deste grupo de medicamentos, a título de exemplo, alguns anti-tússicos e 

expectorantes, anti-ácidos, alguns analgésicos, anti-diarreicos, descongestionantes nasais, 

entre outros. 

A venda deste grupo de medicamentos é feita da mesma forma através do SI por meio 

do código de barras, no entanto uma vez que não existe receita não é feita qualquer tipo de 

comparticipação, imprime-se simplesmente uma factura ou talão conforme o utente desejar. 

Apesar de, como foi referido anteriormente, não ser necessária uma receita é 

importante na dispensa destes medicamentos o diálogo com o utente de forma a encontrar o 

medicamento certo que trate a patologia e elaborar um esquema posológico simples no qual 

com a mínima dose se consiga o máximo de efeito terapêutico. 

Existem no entanto situações especiais com as quais o profissional deve ter precaução 

redobrada, como é o caso de grávidas ou mulheres que se encontrem a amamentar, lactentes, 

crianças e idosos e ainda doentes crónicos, como por exemplo hipertensos, diabéticos, 

asmáticos ou epilépticos.  

 

3.3.DISPENSA DE MSRME 

Estão sujeitos a receita médica especial os medicamentos que contêm substâncias 

psicotrópicas ou que sejam consideradas estupefacientes. Embora estas substâncias sejam 

normalmente associadas à prática de crimes e ao consumo de drogas, são também 

medicamentos utilizados na terapêutica de diversas doenças algumas das quais com uma 

incidência considerável na população, nomeadamente doenças, psíquicas e oncológicas. 

Considerando o seu uso medicinal e terapêutico estas substâncias actuam directamente ao 

nível do sistema nervoso central, logo possuem um impacto em todo o organismo podendo 

actuar como depressores ou estimulantes. Associado ao seu uso benéfico existem também 

riscos uma vez que podem induzir habituação ou dependência física e psíquica, por esta razão 
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devem ser utilizados apenas mediante um ponto de vista clínico e de acordo com as 

indicações do médico. 

 

3.3.1.Circuito dos medicamentos psicotrópicos/estupefacientes na FC 

Dadas as suas particularidades a sua prescrição está sujeita a regras apertadas e sob 

vigilância do INFARMED, existindo regulação específica no que respeita ao seu circuito. 

Assim, relativamente à encomenda destes medicamentos, esta é feita aos armazenistas 

através do SI juntamente com os outros medicamentos ou PF, havendo um alerta por parte do 

programa de que se está a encomendar um psicofármaco. No acto da recepção deve ter-se em 

atenção à factura ou guia, à qual deve vir anexada um segundo documento só com os dados 

dos psicofármacos requisitados, nome comercial e dosagem, código quantidade e forma 

farmacêutica [Anexo III]. Este documento constituído por dois exemplares deve ser carimbado e 

rubricado pelo DT, sendo enviada a cópia para o armazenista e ficando arquivado na farmácia 

o documento original por um período de três anos. O armazenamento deste grupo de 

medicamentos como foi referido anteriormente deve ser feito num local discreto e destinado 

apenas aos mesmos. Na FM os psicofármacos estão armazenados num cofre que se encontra 

no interior de um armário. Este tipo de medicamentos só pode ser dispensado na farmácia 

mediante um modelo de receita médica especial, que até a data era materializada por modelo 

característico de cor amarela (modelo exclusivo da Imprensa Nacional – Casa da Moeda), 

constituído por um original e dois duplicados, sendo possível actualmente ser feita também 

por via electrónica [Anexo XII] [Anexo XIII]. No acto da dispensa, sempre mediante receita, o 

profissional deve verificar alguns dados relativos ao médico, ao utente, ao adquirente e ao 

medicamento. Desta forma, relativamente ao médico a receita deve possuir nome e morada, 

número de inscrição na ordem dos médicos, data e assinatura. No que respeita a dados do 

doente, deve conter o seu nome, morada, sexo e idade, número de BI ou cartão do cidadão. 

No caso de o adquirente não ser o utente que consta na receita o profissional deve verificar a 

identidade do mesmo e anotar no verso da receita o nome, número e data do bilhete de 

identidade ou da carta de condução, ou o nome e número do cartão de cidadão, ou, no caso de 

estrangeiros, do passaporte, indicando a data de entrega e assinando de forma legível, podem 

ainda ser aceites outros documentos, desde que tenham fotografia do titular, devendo nesta 

situação recolher a sua assinatura, no caso de não saber assinar, o farmacêutico ou o técnico 

de farmácia consigna essa menção. No que respeita aos medicamentos prescritos, as receitas 

só devem conter apenas psicotrópicos ou estupefacientes [Anexo XIII], no máximo 4 

medicamentos por receita dos quais dois podem ser iguais. Deve constar o nome comercial ou 
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genérico, a dosagem, a forma farmacêutica e posologia, o número e o tamanho das 

embalagens. 

 

3.3.2.Processamento da receita e facturação 

Aquando da dispensa deste tipo de medicamentos, mediante as observações 

mencionadas anteriormente, é impresso no verso da receita um documento de facturação no 

qual constam a identificação da Farmácia e do DT, o organismo comparticipante, a 

percentagem da comparticipação, nome, preço unitário, quantidade, dados do utente e do 

adquirente.  

Mensalmente a Farmácia deve enviar o duplicado das receitas manuscritas ao 

INFARMED, até ao dia 8. Nas receitas impressas informaticamente, não é necessário enviar 

pois é a ACSS, IP que mensalmente envia os dados referentes a este tipo de receitas. 

Trimestralmente, até ao dia 15, devem também enviar-se ao INFARMED os registos de 

entradas e saídas [Anexo XIV] [Anexo XV]. No final do ano são enviados os balanços com a entrada e 

saídas dos psicotrópicos/estupefacientes [Anexo XVI] e de benzodiazepinas.  

 Em arquivo adequado devem ficar na Farmácia, pelo período de três anos, uma 

reprodução em papel ou em suporte informático das receitas que incluam medicamentos 

estupefacientes ou psicotrópicos, fotocópia no caso de ter sido uma prescrição electrónica ou 

a 3ª via da receita manuscrita, ordenadas por data de aviamento. Nesta pasta destinada a 

documentos relativos a psicotrópicos/estupefacientes e benzodiazepinas devem estar também 

os originais das guias ou facturas, documentos relativos às entradas e saídas e ainda o balanço. 

 

3.4.DISPENSA DE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

3.4.1.Produtos dietéticos e suplementos alimentares 

Considera-se que os produtos dietéticos possuem uma natureza alimentar, uma vez que 

se destinam a completar ou a substituir a dieta habitual de pessoas que possuam determinadas 

carências nutritivas e que tenham o seu metabolismo comprometido devido a situações 

específicas. 

Os produtos dietéticos podem ser divididos em dois grupos principais, consoante se 

destinem à alimentação infantil ou adulta. Contudo pode-se ainda considerar a existência de 

vários regimes alimentares, citando o hipo ou hipercalórico, proteíco e glucídico, que podem 

variar na sua constituição consoante o fim a que se destinam. 
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De entre os regimes alimentares especiais destacam-se os seguintes géneros: 

 Leite de transição e outros alimentos complementares; 

 Preparados para lactentes; 

 Géneros alimentícios com valor energético baixo ou reduzido, destinados a 

regimes hipocalóricos; 

 Alimentos medicinais; 

 Alimentos sem glúten; 

 Alimentos adaptados a esforço físico intenso; 

 Alimentos destinados a pessoas com perturbações no metabolismo de glúcidos; 

Apesar de na actualidade muitos destes produtos serem vendidos em estabelecimentos 

comerciais, a venda dos mesmos na farmácia prima pelo aconselhamento e orientação que o 

profissional pode prestar às pessoas que procuram um determinado produto. 

 

3.4.2.Dispositivos médicos 

Os dispositivos médicos podem ser definidos como instrumentos, aparelhos, 

máquinas, dispositivos de implantação, reagentes “in vivo” que se destinem ao uso humano ou 

nos animais de diagnóstico com a finalidade de tratar ou prevenir doenças e/ou os seus 

sintomas, para corrigir ou modificar a estrutura ou função orgânica, mas que não possuam 

uma acção química dentro ou sobre o organismo nem dependa da sua metabolização para 

atingir os fins mencionados. 

O decreto-lei nº 273/95, de 23 de Outubro, foi o primeiro a regular a sua utilização, 

posteriormente alterado pela Portaria nº136/96, de 3 de Maio, e o decreto-lei nº 30/2003, de 

14 de Fevereiro, que vieram estabelecer regras relativas ao fabrico, comercialização e em que 

circunstâncias são usados os dispositivos e respectivos acessórios. Neste decreto pode-se 

também verificar que os dispositivos estão organizados de acordo com várias classes, assim: 

 Classe I – de menor risco: 

- Sacos de ostomia; 

- Meias de compressão; 

- Canadianas; 

- Seringas sem agulha; 

- Algodão; 

- Estetoscópio; 
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 Classe IIa – de baixo/médio risco: 

- Compressas de gaze; 

- Agulhas de seringa; 

- Cateteres urinários; 

- Aparelhos auditivos; 

 

 Classe IIb – de alto/médio risco: 

- Material de penso para feridas extensas e crónicas e para queimaduras graves; 

- Canetas de insulina; 

- Preservativos; 

- Diafragmas; 

- Soluções para lentes de contacto; 

 

 Classe III – alto risco: 

- Secção 1.01 – preservativos com espermicida; 

- Secção 1.02 – pensos com medicamentos; 

- Secção 1.03 – DIU que não libertem progestagénios. 

 

 Os dispositivos médicos não existem em grande quantidade na FM, apenas aqueles 

que é mais frequente saírem, tais como soro fisiológico, compressas, algodão, produtos para a 

avaliação da diabetes, no entanto sempre que necessário é efectuado um pedido ao fornecedor 

ou ao laboratório de forma a satisfazer o que é requerido pelo utente. No que diz respeito aos 

procedimentos de requisição, entrada e armazenamento são semelhantes aos dos outros PF 

existentes na farmácia. 

 

3.4.3.Produtos de cosmética e dermocosmética  

Os produtos de dermocosmética inicialmente regulados pelo decreto-lei nº 189/2008, 

de 24 de Setembro alterado posteriormente pelo decreto-lei nº 115/2009 de 18 de Maio e 

decreto-lei nº 113/2010 de 21 de Outubro, destinam-se a ser utilizados externamente, nas 

superfícies corporais, na cavidade oral e nas mucosas, com o fim de limpar, perfumar, 

proteger, zelar por um bom estado. 

 Estes produtos encontram-se expostos na zona de atendimento ao público de forma a 

estarem em contacto com o cliente, como estratégia de marketing. Constituem esta gama 
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produtos, a título de exemplo, bases coloridas, perfumes, produtos depilatórios, produtos para 

a barba, sabonetes e sabões, cremes, emulsões, loções, leites e óleos para a pele, produtos para 

uso capilar, entre outros.  

Dada a relevância destes produtos quer no uso diário, quer ocasionalmente é 

importante o Farmacêutico ou TF orientarem e aconselharem o utente/cliente em relação ao 

melhor produto, consoante o fim a que se destina. Para um bom aconselhamento é necessário 

por em prática os conhecimentos teóricos adquiridos relativos à anatomia, fisiologia da pele, 

das suas afecções e outras particularidades, como por exemplo considerar que alguns produtos 

provocam na pele reacções de fotossensibilidade. 

Na FM existem alguns produtos de dermocosmética nos quais o stock existente é 

considerável, tendo em conta por vezes a rotatividade sazonal, por exemplo protectores 

solares ou produtos capilares. No entanto, dado o meio rústico em que está inserida, em 

relação a algumas gamas opta-se por um determinado laboratório, como é o caso das gamas 

da Galénic ®, da Avéne ® e da klorane ®. Apesar de alguns stocks estarem em maior 

quantidade sempre que um cliente/utente solicitar uma outra marca a farmácia tenta adquirir 

junto dos armazenistas. 

 

3.4.4.Fitofarmácos 

Os produtos usados em fitoterapia baseiam-se na utilização de agentes activos 

procedentes das plantas. Podem ser utilizados em forma de chás, comprimidos, cápsulas, 

champôs, xaropes, sprays, bálsamos entre outros. 

Tal como mencionado anteriormente mais uma vez o aconselhamento terapêutico é 

imperativo no acto da dispensa destes produtos, porque frequentemente a maioria das pessoas 

banaliza a sua utilização partindo do princípio que são produtos naturais, e muitas das vezes 

sendo polimedicados ou possuindo certas doenças, desconhecem que existem algumas 

interacções que devem ser consideradas. 

Na FM as formas farmacêuticas mais solicitadas são os chás ou tisanas, 

nomeadamente os que têm um efeito laxante à base de sene ou que são diuréticos como o chá 

verde. 
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3.4.5.Produtos e medicamentos homeopáticos 

Os produtos homeopáticos são medicamentos produzidos a partir de substâncias ou 

matérias-primas homeopáticas de acordo com o processo de fabrico descrito na Farmacopeia 

Europeia ou na falta desta de acordo com uma Farmacopeia pertencente a um Estado 

Membro. A homeopatia baseia-se no princípio “similia similibus curantur”, que literalmente 

significa “os semelhantes curam os semelhantes”. Assim, segundo a homeopatia o tratamento 

de um doente é feito com base nos sintomas, fornecendo ao doente compostos, de origem 

mineral, animal ou vegetal, que em pessoas saudáveis provocam os mesmos sintomas, mas 

em doses extraordinariamente diluídas. O medicamento homeopático é então preparado 

através de um processo de diluição sucessiva de uma substância, sucussão e dinamização ou 

potenciação (Grunwald & Janicke, 2009). 

Na FM a venda destes medicamentos não é uma prática comum, existe apenas um ou 

dois medicamentos devido à publicidade, no entanto sempre que um utente solicitar um 

determinado medicamento a Farmácia tenta arranjar junto dos armazenistas. 

 

3.4.6.Medicamentos de uso veterinário 

Estes medicamentos, de uso exclusivo em animais, encontram-se regulados pelo 

decreto-lei nº184/97 de 26 de Julho. Este decreto veio instituir um novo regime jurídico no 

que diz respeito à autorização de introdução no mercado, ao fabrico, à importação e 

exportação, à distribuição, à cedência a título gratuito, à detenção ou posse e à utilização de 

medicamentos veterinário, segundo o seu art.ºnº1. 

Os grupos de medicamentos mais usados em animais são as vacinas, anti-parasitários, 

anestésicos locais e gerais, anti-infecciosos, analgésicos, anti-inflamatórios, vasodilatadores, 

purgantes e laxantes. 

Na FM a sua aquisição é feita junto dos armazenistas através de uma encomenda 

normal ou directamente a um fornecedor de especialidades, por exemplo a BeiraVet. A 

entrada dos mesmos é feita no SI da mesma forma mencionada para os outros medicamentos. 

No que respeita ao seu armazenamento, na FM, estes produtos estão guardados, numa zona 

própria, num armário, dispostos por ordem alfabética. 

A dispensa de medicamentos na FM pode ser feita perante receita de um médico 

veterinário ou por solicitação do cliente. Uma vez que o meio em que está inserida a Farmácia 

é rural a maioria dos medicamentos solicitados são para o uso de animais de criação. A 

informação prestada ao cliente relativamente à utilização correcta destes medicamentos é 
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muito importante, pois considerando que muitos dos animais se destinam ao consumo 

alimentar deve-se ter em conta intervalos de segurança e as doses a ser utilizadas. Para além 

dos animais de criação existem também animais de companhia, cujos medicamentos mais 

solicitados são anti-concepcionais ou anti-parasitários. É importante no caso dos anti-

parasitários alertar o cliente para a necessidade de efectuar uma desparasitação periódica e 

também para a necessidade de os próprios donos fazerem medicação para evitar certas 

doenças que são transmissíveis. 

 

3.5.MODELOS DE VENDAS 

As vendas correspondem ao acto de dispensa de um medicamento ou PF e uma vez 

que essa dispensa implica a alteração do stock da Farmácia, o SI implementado representa 

uma grande ajuda na actualização automática dos mesmos.  

Existem diferentes tipos de vendas consoante se trate de um medicamento com receita 

ou sem receita ou ainda PF. Assim, as vendas suspensas são feitas quando um utente pretende 

por exemplo levar apenas parte da medicação prescrita numa determinada receita 

seleccionando-se a opção no SI de venda suspensa à qual fica associada um número. Quando 

o utente pretender levar o resto dos medicamentos basta colocar o número da venda suspensa 

e acede-se automaticamente aos medicamentos que já foram cedidos que podem ser 

transferidos para as vendas normais a fim de se finalizar a receita com os restantes 

medicamentos da forma normal, referida anteriormente. Para além das vendas suspensas 

existem também as vendas a crédito realizadas apenas para pessoas que possuam uma ficha na 

Farmácia e que sejam fidelizadas uma vez que vender algo a crédito significa um empate de 

capital para a Farmácia. Neste tipo de vendas, no acto da dispensa coloca-se a venda a crédito 

e o valor a pagar fica registado na ficha do cliente. 

 

3.6.PREPARAÇÕES EXTÊMPORANEAS  

As preparações extemporâneas são aquelas cuja validade ou estabilidade é reduzida e 

por isso devem ser reconstituídas ou preparadas no acto da dispensa. São exemplos deste tipo 

de preparações algumas suspensões de antibióticos. 

Normalmente estes antibióticos são preparados no acto da dispensa. O modo de 

reconstituição por norma vem mencionado na embalagem, devendo-se agitar o frasco para 

soltar o pó e só depois juntar água destilada até perfazer o volume indicado. Após a 
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reconstituição o profissional deve fornecer as indicações necessárias relativas ao modo de 

utilização e ao modo de conservação. 

 

 

3.7.PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

Os manipulados são medicamentos preparados segundo fórmulas magistrais ou 

oficinais em Farmácias de Oficina ou nos Serviços Farmacêuticos Hospitalares sob a 

responsabilidade de um Farmacêutico, de acordo com o que está definido na Portaria nº 

709/2004, de 23 de Junho de 2004.  

Embora a Industria Farmacêutica ofereça actualmente uma grande variedade de 

especialidades farmacêuticas na realidade existem ainda alguns nichos por preencher 

nomeadamente em áreas como a Pediatria, Geriatria e Oncologia, uma vez que com 

frequência existe a necessidade de efectuar o ajustamento das doses. 

Actualmente os modelos de qualidade relativos à utilização de medicamentos 

manipulados devem estar de acordo com um sistema de Boas Práticas, consideradas na 

preparação dos mesmos, de acordo com normas e requisitos do INFARMED. 

Apesar de, não ser habitual, por vezes na FM surgem alguns requisitos 

maioritariamente relativos a formas farmacêuticas semi-sólidas, designadamente pomadas 

propriamente ditas obtidas por incorporação de substâncias activas em sistemas pré-

preparados industrialmente. 

 

3.7.1.Matérias-primas 

As matérias-primas usadas para a preparação de manipulados devem obedecer a 

determinadas normas, sendo por isso mesmo adquiridas, junto a fornecedores legalmente 

autorizados pelo INFARMED. Quando se efectua a recepção das matérias na Farmácia devem 

verificar-se os mesmos parâmetros que se verificam para outros produtos e medicamentos, 

relativos a estado de conservação, validade e para além disso verificar se vêm acompanhadas 

por um boletim de análise [Anexo XVII] que comprove que estão de acordo com os requisitos 

exigidos. No que respeita ao seu armazenamento como foi mencionado anteriormente existe 

um local destinado para as mesmas de acordo com as exigências de cada uma, relativas a luz, 

temperatura e humidade. 
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3.7.2.Dispensa de medicamentos manipulados 

Estes medicamentos são preparados e dispensados de acordo com fórmulas magistrais 

ou oficinais. As fórmulas magistrais destinam-se a um doente específico e são preparadas 

com base numa receita prescrita pelo médico [Anexo XVIII]. Por sua vez as fórmulas oficinais 

são preparadas segundo indicações compendiais existentes numa Farmacopeia ou num 

Formulário e são dispensadas directamente aos utentes que se dirijam à Farmácia ou aos 

Serviços Farmacêuticos Hospitalares. 

 A manipulação em si, que corresponde ao conjunto de operações de carácter técnico 

que englobam a elaboração da forma farmacêutica, que como vimos é feita segundo uma 

fórmula magistral ou oficinal, o acondicionamento e o controlo de qualidade deve ser feita de 

acordo com as Boas Práticas a Observar na Preparação dos Manipulados. É importante referir 

ainda que a rotulagem deste género de medicamentos é muito importante, devendo fazer parte 

da mesma as seguintes informações, de acordo com o decreto acima mencionado: 

 
a) Nome do doente (no caso de se tratar de uma formula magistral);  
b) Fórmula do medicamento manipulado prescrita pelo médico; 
c) Número do lote atribuído ao medicamento preparado; 
d) Data de preparação e prazo de utilização do medicamento preparado; 
e) Condições de conservação do medicamento preparado; 
f) Instruções especiais, eventualmente indispensáveis para a utilização do 

medicamento (…); 
g) Via de administração; 
h) Posologia; 
i) Preço; 
j) Identificação da farmácia e morada; 

k) Identificação do farmacêutico director técnico; 

 

3.7.3.Documentação e outras formalidades a observar na preparação e dispensa 

A documentação relativa aos medicamentos manipulados deve ser arquivada na 

Farmácia por um período de três anos, pois é através dela, que no caso de uma inspecção, se 

garante a observação das boas práticas na preparação dos mesmos. Desta forma a 

documentação serve para estabelecer procedimentos específicos e gerais, registar dados 

relativos às operações efectuadas e assim avaliar a qualidade, permitindo ainda construir um 

histórico de cada preparação.  

Todos os documentos devem ser elaborados pelo Farmacêutico DT ou então por outro 

funcionário legalmente habilitado, sob supervisão do Farmacêutico director que os deve 

assinar e carimbar. 
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 São exigidos, no mínimo, os documentos relativos ao registo do controlo de 

calibrações dos aparelhos de medida (balança analítica aferida anualmente), registos relativos 

às fichas de preparação [Anexo XIX]
 e ainda o arquivo dos boletins de análise [Anexo XVII] de todas 

as matérias-primas utilizadas mencionando para cada uma o respectivo fornecedor e o nº da 

factura e data de recepção. 

3.7.4.Regimento de preços dos medicamentos manipulados 

O cálculo de venda ao público encontra-se regulado pela Portaria nº 769/2004 e é feito 

com base no valor dos honorários da preparação, no valor das matérias-primas e no valor dos 

materiais da embalagem, podendo ser traduzido pela seguinte fórmula: 

PVP = (valor dos honorários + valor das matérias-primas + valor do material de 

embalagem) x 1.3 + 6% (IVA) 

Valor dos honorários 

O valor dos honorários tem por base um factor fixo, que é actualizado anualmente 

tendo em conta a proporção do crescimento do índice de preços ao consumidor divulgado 

pelo Instituto Nacional de Estatística. O cálculo deve ser feito consoante as formas 

farmacêuticas e as quantidades dos produtos. 

Nas substâncias dispensadas isoladamente não são aplicados honorários.  

Valor das matérias-primas 

É calculado multiplicando o valor da aquisição por um valor determinado consoante as 

unidades de medida. Assim podemos observar as seguintes unidades e respectivos valores: 

a) Quilograma: 1,3; 
b) Hectograma: 1,6; 
c) Decagrama: 1,9; 
d) Grama: 2,2; 
e) Decigrama: 2,5; 
f) Centigrama: 2,8; 

 

Valor dos materiais de embalagem 

Este valor é calculado tendo em conta o valor da aquisição dos materiais multiplicado 

por 1,2, já com o IVA deduzido. 
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Durante o estágio na FM foi possível preparar um manipulado [Anexo XIX]
 sobre 

supervisão da Dra. Filipa Gouveia, DT da Farmácia, podendo assim praticar e compreender os 

procedimentos e normas mencionados anteriormente e que devem ser considerados na 

preparação de manipulados. 
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4.ASPECTOS BÁSICOS DA INTERACÇÃO ENTRE O UTENTE, PROFISSIONAL E 

MEDICAMENTO 

A interacção do profissional com o utente deve ser feita sempre respeitando os direitos 

do mesmo, no entanto o utente deve também, ter consciência, que existem determinados 

deveres pelos quais se deve guiar. Os direitos e deveres do utente estão consagrados na Carta 

dos Direitos e Deveres dos Doentes, elaborada essencialmente com base no Decreto-Lei nº 

48/90, de 24 de Agosto, o qual estabelece a Lei de Bases da Saúde. Embora existam vários 

aspectos éticos a ponderar pelo profissional são de referir de forma mais acentuada, a 

credibilidade da informação, ou seja o profissional não deve prestar falsas informações ao 

utente, deve também agir de acordo com o sigilo profissional a que a profissão obriga, 

respeitando sempre a privacidade do utente, para além destes dois. É também de igual modo 

importante o dever de honestidade, ou seja, não deve tirar partido da sua posição e deve agir 

sempre de forma íntegra.   

 Os profissionais de saúde que trabalham na Farmácia quer pela sua formação, quer 

pela sua proximidade com os utentes e até por serem os últimos a contactar com os mesmos, 

antes de estes iniciarem a terapêutica, são um elo de ligação muito importante devendo 

assumir um papel central e activo no que respeita ao uso racional do medicamento. 

Nomeadamente no que diz respeito à promoção e adesão da terapêutica, devendo certificar-se 

que o utente sai da Farmácia sem qualquer dúvida, relativamente à terapêutica, quer seja 

instituída pelo médico ou aconselhada pelo profissional, no caso de MNSRM ou PF, devendo 

para isso informá-lo quanto às indicações terapêuticas, à posologia e modo de administração, 

às precauções de utilização e contra-indicações e ainda acerca das possíveis interacções, 

efeitos indesejáveis e reacções adversas que possam surgir. Desta forma, a comunicação deve 

ser ajustada consoante o nível sociocultural do utente, prestando sempre uma comunicação 

verbal e escrita. Ainda no âmbito do uso racional do medicamento, juntamente com a 

promoção da saúde é importante ensinar os utentes no que se refere à conservação 

domiciliária dos medicamentos, ensinando-os a armazenar de acordo com as suas 

características, por exemplo num local seco, sem humidade e ao abrigo da luz ou então no 

frigorífico sempre que for necessário (ANF, 2011) (Aquino, 2008).  

 Mais uma vez sublinha-se a importância do profissional monitorizar e acompanhar não 

só doentes crónicos mas também doentes que façam automedicação, sempre que possível, 

uma vez que associado ao uso dos medicamentos não existem apenas resultados positivos na 

saúde dos doentes, encontrando-se por vezes a existência de taxas elevadas de morbilidade e 

mortalidade, associadas a falhas na farmacoterapia instituída. Deste modo é essencial a 
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existência de uma farmacovigilância constante e o preenchimento de fichas de notificação de 

reacções adversas a medicamentos (RAM) (Ilus.7). 

 

4.1.EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

A promoção para a saúde tem sido abordada desde a década de setenta, embora seja 

mais enfatizada na actualidade. Primeiramente abordada no Canadá numa conferência que dá 

origem à Carta de Ottawa na qual estão definidas um conjunto de acções direccionadas para a 

prevenção de doenças e riscos individuais considerando a influência de aspectos sociais, 

económicos, políticos e culturais no estilo de vida e na saúde dos indivíduos, foi em 2005 na 

Tailândia que se compilaram todas as informações das conferências até à data, que vieram 

complementar o que estava preconizado na Carta de Ottawa, dando origem a outro documento 

a Carta de Bangkok. 

Na Farmácia a educação para a saúde passa pela promoção de estilos de vida 

saudáveis, pela prevenção de doenças e pelo uso racional do medicamento. Como já foi 

referido, o profissional que trabalha na Farmácia possui um papel muito importante pois tendo 

em conta a proximidade que tem com o utente torna-se mais fácil transmitir informações 

relativamente a uma alimentação saudável e equilibrada, a incentivar a prática de exercício, na 

criação de hábitos de higiene e no incentivo ao abandono de hábitos de tabagismo e de álcool, 

para além de todo o aconselhamento relativo ao medicamento ou aos PF que deve ser prestado 

ao utente, no acto da dispensa (Hagen & et al, 2004). O acompanhamento de doentes 

crónicos, a determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos assim como a realização 

de rastreios constituem acções de educação para a saúde que a FM proporciona aos seus 

utentes. 

A informação prestada no dia-a-dia da Farmácia (tab.3) constitui uma base muito 

importante no estabelecimento da prevenção para a saúde, uma vez que quanto maior for a 

difusão de informação sobre determinados assuntos de saúde, maior vai ser o grau de 

conhecimento da população em geral e desta forma vai haver uma maior preocupação para 

evitar certas situações.  
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4.2.FARMACOVIGILÂNCIA 

O Sistema Nacional de Farmacovigilância de acordo com o Estatuto do Medicamento 

é um sistema criado para fiscalizar e vigiar todas as actividades relacionadas com os 

medicamentos de Uso Humano constituído por um conjunto estruturado de normas e meios 

materiais e humanos. Os objectivos principais deste sistema são a recolha de informação 

relativa a RAM’S ou outras informações pertinentes, a avaliação, o tratamento, a 

implementação de medidas, comunicação e divulgação de informação importante. 

Compete ao INFARMED coordenar o Sistema Nacional de Farmacovigilância e 

cooperar com outros Estados-Membros e com a Comissão Europeia para que em conjunto 

com a Agência Europeia do Medicamento (EMEA) seja partilhada uma rede relativa a 

informações sobre os medicamentos de uso humano. 

Fazem parte do Sistema Nacional de Farmacovigilância, o sistema responsável pelas 

actividades de farmacovigilância do INFARMED, profissionais de saúde, titulares de 

autorização de introdução no mercado de medicamentos e ainda unidades de 

Tabela 3: Exemplos de informação prestada no dia-a-dia da Farmácia que contribuem para a promoção da 

saúde. 

Fonte: Boletim Farmácia Prática nº 32 Setembro/Outubro 2011, “Especial Terapêutica – Prática de 

Informação na Farmácia 
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farmacovigilância, como por exemplo estabelecimentos universitários e hospitalares e 

unidades prestadoras de cuidados de saúde primários ou entidades a eles associadas. 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 7: Notificação electrónica de RAM  
Fonte: http://ufn.med.up.pt/notificacao 
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5.OUTROS CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS PELA FARMÁCIA 

5.1.DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS E FISIOLÓGICOS 

Para além de todos os actos relativos ao aprovisionamento e dispensa de 

medicamentos e PF, a FM é também um local no qual se tem em consideração a promoção e 

educação para a saúde. A realização de medições que ajudam a determinar os parâmetros 

bioquímicos e físicos constitui uma notável oportunidade de privar com o utente e poder 

orientá-lo de forma mais eficaz.  

 

5.1.1.Determinação da tensão arterial 

Na FM é um dos parâmetros mais solicitados para ser avaliado, desta forma mais uma 

vez o aconselhamento e orientação relativamente a hábitos de saúde e gestão da terapêutica, 

nas situações necessárias, é essencial. 

É importante desta 

forma conhecer e 

compreender os valores da 

avaliação e saber explicá-los 

aos utentes de forma a 

prevenir doenças 

cardiovasculares, acidentes 

cerebrais vasculares ou 

doenças renais. Tendo em 

conta que a tensão arterial é 

determinada pela quantidade 

de sangue que o coração 

bombeia e a resistência ao 

fluxo sanguíneo nas artérias, 

se houver uma alteração ao 

nível do calibre dos vasos, 

por exemplo situações de aterosclerose, a tensão aumenta. A leitura típica de uma tensão 

arterial considerada normal é de 120/80 mmHg (milímetros de mercúrio). Sendo que o 

número 120 corresponde à pressão sistólica, que é gerada quando o coração bombeia o 

Tabela 4: Classificação da tensão arterial 

Mayo Clinic – Guia para Autocuidados de Saúde 

 



49 
 

sangue, por sua vez o valor 80 corresponde à pressão diastólica que corresponde ao momento 

em que o coração se encontra em repouso (tab.4) (Hagen & et al, 2004). 

É importante referir que não deve haver preocupação apenas nos casos de hipertensão, 

nas situações de hipotensão, nas quais a tensão desce para níveis demasiado baixos, existe o 

risco de haver um choque e uma ameaça das funções vitais (Hagen & et al, 2004). 

É importante aconselhar o utente relativamente à prática de hábitos de vida saudável, 

como alimentação nutritivamente variada, privilegiando as frutas e vegetais, restringindo o 

consumo de sal, controlando o peso e fazendo exercício, no caso de fumar deixar este mau 

costume e limitar também o consumo de álcool ou mesmo evitá-lo (Hagen & et al, 2004). 

 

5.1.2.Determinação da glicemia 

A diabetes é um nome simples para caracterizar uma doença crónica, que requer 

alguns cuidados importantes. Basicamente é descrita como uma elevada taxa de glicose 

(açúcar) no sangue e por uma falta parcial ou total produção de insulina. Assim os 

medicamentos indicados são prescritos consoante se trate de diabetes tipo I ou tipo II, 

existindo antidiabéticos orais e injecções de insulina (Hagen & et al, 2004). 

A determinação da glicemia é feita no gabinete do utente por aqueles que solicitem 

este serviço, através da avaliação dos níveis de açúcar no sangue, o que implica uma pequena 

picada nos bordos laterais dos dedos com o intuito de colher a amostra para análise. 

Usualmente os valores normais em jejum devem estar abaixo de 110 mg/dL, sendo que os 

valores numa situação pós-prandial devem estar abaixo de 140 mg/dL. São considerados 

casos de diabetes quando em duas medições em jejum a glicemia estiver acima de 126 mg/dL 

e a avaliação pós-prandial estiver acima de 200mg/dL (Hagen & et al, 2004). 

Protocolo da Diabetes  

O protocolo surgiu com o objectivo de prevenir, identificar e tratar as situações 

complicadas associadas à diabetes. É constituído por um programa que visa normalizar, 

orientar e estabelecer prioridades de actuação, abrangendo os profissionais de saúde e os 

utentes afectados pela doença. 

O profissional na Farmácia deve estar envolvido na prevenção primária, secundária e 

terciária executando algumas actividades, das quais se destacam: 
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 Informar e responsabilizar o doente, no que respeita à adopção e manutenção 

de estilos de vida saudáveis e abandono de factores de risco susceptíveis de 

agravar o prognóstico da doença; 

 Intervir junto do utente sensibilizando-o para a necessidade e utilidade de 

visitar o médico com regularidade; 

 Acompanhar a terapêutica instituída promovendo a adesão do doente à mesma; 

 Aconselhar e instruir o doente relativamente a regras de alimentação e controlo 

da doença; 

 Promover a utilização do guia do diabético; 

 

Guia do diabético 

 

O guia do diabético é um pequeno livro de bolso criado com o intuito de melhorar a 

qualidade na prestação e avaliação dos cuidados de saúde, racionalização da organização de 

recursos, responsabilizar o doente pela gestão e manutenção da doença. Para o doente 

representa uma vantagem uma vez que vai esclarece-lo em relação aos objectivos, métodos e 

organização do seu tratamento. 

 

Produtos abrangidos pelo protocolo da diabetes 

As Farmácias aderentes ao protocolo recebem do Ministério da Saúde determinados 

produtos que se destinam à auto-vigilância do doente, como tiras de reagentes, seringas, 

lancetas e agulhas, sendo estes produtos dispensados mediante receita médica, que deve 

conter apenas produtos que sejam contemplados pelo protocolo, e apresentação do guia do 

diabético.  

 

Comparticipações 

A comparticipação de tiras de reagentes é feita até 75%, cabendo ao utente pagar 25% 

do valor total. Por sua vez seringas, agulhas ou lancetas têm 100% de comparticipação sendo 

dispensadas gratuitamente mediante a prescrição médica. 

5.1.3.Determinação do colesterol e triglicerideos 

O colesterol muitas das vezes visto apenas como algo mau é essencial no nosso 

organismo existindo em todas as células uma vez que é importante para as membranas 
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celulares, para o isolamento dos nervos e produção de determinadas hormonas, além de 

auxiliar a digestão. O colesterol é sintetizado pelo fígado, sendo este órgão responsável por 

80% da sua síntese, o restante colesterol provém da alimentação. Da mesma forma que os 

nutrientes provenientes da alimentação, o colesterol é transportado através da corrente 

sanguínea, sendo revestido para o efeito por uma proteína, a qual se designa depois de 

complexada de lipoproteína. O LDL é a proteína de baixa densidade, do inglês “Low density 

lipoprotein”, frequentemente conhecido por colesterol mau, por sua vez o HDL corresponde à 

proteína de alta densidade, do inglês “high density lipoprotein”. Com o decorrer do tempo o 

LDL pode aderir aos vasos sanguíneos com outras substâncias formando uma placa que pode 

vir a provocar a obstrução e originar a doença cardiovascular conhecida pelo nome de 

aterosclerose, que se caracteriza pelo estreitamento dos vasos sanguíneos. Esta doença em 

última estância pode dar origem a enfartes ou derrames, por isso mesmo é muito importante a 

sua prevenção (Hagen & et al, 2004). 

A determinação do colesterol na FM é feita através de uma máquina de avaliação, 

picando o dedo do utente e recolhendo uma gota de sangue. Da mesma forma que para os 

outros parâmetros até agora abordados é importante o aconselhamento e orientação relativa 

não só a hábitos e estilos de vida saudáveis como da medicação já instituída, no caso de o 

utente ser medicado. Assim, é importante saber do porquê do colesterol estar elevado, muitas 

das vezes pode ser devido a má alimentação, mas por vezes a genética pode estar também 

relacionada, podendo haver excesso de produção de LDL ou reduzida produção de HDL. Em 

todo o caso devemos informar o utente dos riscos associados, dos estilos de vida saudáveis a 

seguir e da necessidade de fazer exames de sangue para lípidos, nos quais são detalhados os 

valores de todos os tipos de colesterol e não é dado apenas o valor total, como é o caso dos 

testes feitos na Farmácia (Hagen & et al, 2004). 

 

5.1.4.Determinação do peso e índice de massa corporal (IMC) 

Estar acima do peso saudável pode constituir um risco para a saúde dos indivíduos 

havendo a possibilidade acrescida de doenças como a hipertensão, doenças cardiovasculares, 

diabetes tipo 2, deterioração das articulações, dor lombar crónica, cálculos biliares, problemas 

respiratórios e existência de valores anormais de gordura no sangue, entre outras. O excesso 

de peso pode surgir devido a alguns factores dos quais se destacam, a ingestão de alimentos 

demasiado calóricos, inactividade física, genética, consumo de álcool e tabaco, idade, 

algumas doenças e medicamentos (Hagen & et al, 2004). 
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O IMC é calculado através da razão entre o peso (kg) e altura ao quadrado (m2) e 

permite ver se o indivíduo tem um peso saudável, se tem excesso de peso ou se é obeso. É 

considerado um IMC normal quando os valores estão entre 19 e 24, acima destes valores e até 

29 considera-se que existe excesso de peso e acima de 29 existe obesidade. Através do 

perímetro abdominal é possível também verificar quando existe obesidade, no caso de o valor 

ser superior a 102 cm para os homens e 88 cm para as mulheres (Hagen & et al, 2004).  

Na FM a determinação do peso e do IMC é feita numa balança digital que para além 

disso mede também altura e imprime um talão no qual vêm mencionados os valores ideais de 

peso e IMC consoante a altura e ainda uma sugestão de dieta alimentar saudável. No entanto 

para os utentes que solicitem aconselhamento, junto dos profissionais, são feitas sugestões de 

orientação relativas a estilos de vida saudável e caso necessitem aconselhamento relativo a 

produtos de saúde que possam actuar sobre a saciedade ou absorção de gorduras. 

 

5.1.5.Testes de gravidez 

Os testes de gravidez na FM são feitos através de varetas nas quais se coloca um jacto 

de urina ou numa amostra para detectar a hormona gonadotrofina coriónica (hCG). A placenta 

começa a produzir esta hormona logo após a concepção. Grande parte dos testes quando feitos 

correctamente possuem 95% de precisão, especialmente se forem feitos 15 dias após a 

ausência de um período menstrual habitual. A maioria das mulheres apenas compra o teste de 

gravidez e realiza-o em privado, no entanto aquelas que solicitarem a ajuda do profissional de 

Farmácia podem efectuar o teste na farmácia, sendo que na divulgação do resultado o 

profissional deve ser imparcial, uma vez que o mesmo pode não ser o mais desejado (Hagen 

& et al, 2004). 

 

5.2.DISTRIBUIÇÃO DOMICILIÁRIA DE MEDICAMENTOS 

A entrega de medicamentos ao domicílio é uma prática frequente na FM, em situações 

nas quais os medicamentos que constam na receita não existam no momento ou então em 

situações específicas nas quais os utentes ligam para a farmácia e pedem um determinado 

medicamento de urgência. 

Todos os domicílios devem ser registados num livro destinado para o efeito, uma vez 

que esse registo é obrigatório. 
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6.INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO CIENTÍFICA  

É essencial para o bom funcionamento da Farmácia a existência de uma biblioteca 

básica, que esteja organizada de forma a que o profissional rapidamente consiga localizar, 

seleccionar e recolher informação de qualidade. É com essa informação que o profissional 

pode dar resposta às várias situações que surgem diariamente, relacionadas sobretudo com 

regimes terapêuticos ou doses, reacções adversas, perfis farmacológicos, medicamentos do 

estrangeiro entre outras situações (ANF, 2011). 

As fontes de informação podem ser classificadas consoante a compêndio existente em 

cada uma delas, em primárias, secundárias e terciárias (tab.5). 

 

 

 

De acordo com o Decreto-Lei nº 307/2007 de 31 de Agosto existem pelo menos três 

publicações que a Farmácia deve possuir obrigatoriamente: a Farmacopeia Portuguesa, o 

Prontuário Terapêutico e o Formulário Galénico Português. Na FM para além das publicações 

exigidas, existem ainda, o Índice Nacional Terapêutico, Índice Nacional Veterinário, o 

Simpósio Terapêutico, entre outros manuais relacionados com as actividades farmacêuticas. 

 

 

Tabela 5: Fontes de informação – classificação e principais características 

Fonte: Boletim Farmácia Prática nº 32 Setembro/Outubro 2011, “Especial Terapêutica – Prática de 

Informação na Farmácia  
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São portanto várias as fontes de informação que a Farmácia dispõe para dar respostas a 

situações quotidianas relacionadas com as actividades desenvolvidas em Farmácia 

Comunitária. A actualização dos conhecimentos teóricos deve ser contínua pelo que os 

profissionais devem estar familiarizados com as mudanças, para isso devem frequentar acções 

de formação, ler alguns artigos ou publicações periódicas entregues na Farmácia, como por 

exemplo a Revista da Ordem dos Farmacêuticos ou os boletins do INFARMED e ainda os 

seguintes fontes de informação: 

 Sifarma 2000  

 Resumo das Características do Medicamento 

 Prontuário terapêutico 10ª edição 2011 INFARMED 

 Índice Nacional Terapêutico, Tupam Editores 

 Martindale: The Complete Drug Reference, 37ª edição, (Abril 2011) Pharmaceutical 

Press 

 Goodman and Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12ª edição 

(2011), Laurence L. Brunton et al., MacGraw Hill 

 Manual Merck, versão em português, Copyright © MM, Merck & Co., Inc. 

 British National Formulary, Março 2011, Royal Pharmaceutical Society 

 Dicionário Médico 

 Guia de Indicação Farmacêutica, Associação Nacional das Farmácias 

 Handbook of Nonprescription Drugs: an Interactive Approach to Selfcare, 16ª edição 

(2009), American Pharmacists Association 

 Publicações ANF, disponíveis em http://www.anf.pt 
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7.AUTOMEDICAÇÃO 

Entende-se por automedicação o acto voluntário, por iniciativa própria ou por sugestão 

de alguém, de ingerir medicamentos para sintomas auto-avaliados.  

Até há bem pouco tempo era vista como um acto banal, uma vez que na sua maioria se 

resumia ao uso de MNSRM, mas actualmente toma proporções preocupantes no que se refere 

ao risco para a saúde dos utentes. A automedicação que no fundo se assume como um direito 

de escolha do doente deve naturalmente ser gerida por um sistema de saúde que assegure o 

uso seguro, eficaz, racional e económico, que sinteticamente se traduz no uso racional do 

medicamento. 

Todos os fármacos possuem associados riscos e benefícios, muitas das vezes devem-se 

tolerar alguns riscos se se quiserem obter alguns benefícios, no entanto há que definir um grau 

de risco aceitável no qual não seja posta em causa a integridade do utente.  

 A maior preocupação na actualidade é que os utentes não se limitam só aos MNSRM, 

como cada vez mais solicitam e tomam antibióticos e outros fármacos inadequadamente que 

contribuem para o aparecimento de bactérias resistentes. 

 É necessário o profissional de Farmácia ter consciência das motivações que levam o 

utente a automedicar-se e a partir desse pilar criar protocolos de actuação. Fazem parte dessas 

motivações a perspectiva do utente (consumidor), do prescritor, do profissional que dispensa, 

da indústria farmacêutica e da publicidade. Os protocolos de actuação são elaborados de 

acordo com uma determinada patologia, constituindo um guia que pode orientar os 

profissionais na indicação da terapêutica mais apropriada [Anexo XXI].  

 O profissional que trabalha na Farmácia deve ter sempre em mente a prestação de um 

serviço de qualidade no âmbito da automedicação, tentando sempre que possível aconselhar 

medidas não farmacológicas, quando não é possível, deve favorecer a segurança e eficácia 

tanto ao nível do aconselhamento terapêutico e na dispensa de MNSRM como no 

acompanhamento e avaliação do seu uso. Como foi mencionado anteriormente, deve acima de 

tudo assegurar-se que o utente não tem dúvidas relativamente à acção do medicamento, à 

forma como deve ser tomado, à duração do tratamento, aos possíveis efeitos secundários, 

contra-indicações e interacções. 
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8.VALORMED 

A ValorMed é uma sociedade responsável pelo Sistema Integrado de Gestão de 

Resíduos de Embalagens e de Medicamentos que possibilita a valorização energética 

(incineração) de embalagens e medicamentos fora de uso. 

 A devolução destes resíduos contribui para a segurança dos próprios consumidores, 

reduzindo os riscos de consumo de medicamentos com prazo de validade caducado, de 

automedicação incorrecta e de acidentes domésticos (especialmente com crianças), para além 

de evitar a presença de restos de medicamentos nos resíduos urbanos, transformando-os em 

energia.  

Esta empresa disponibiliza uns contentores em cartão para as farmácias, quando este 

se encontra cheio ou atingiu a carga máxima admissível (20Kg), é selado e pesado, 

registando-se o seu peso em ficha própria, onde se identifica também o código da Farmácia. 

Esta ficha é rubricada e colocada junto do contentor, que posteriormente será recolhido por 

um armazenista. Um duplicado da ficha fica armazenado na Farmácia, outro ficará com o 

armazenista e dois serão entregues por este à ValorMed. 

 

 

.
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9.ANÁLISE CRÍTICA 

O início de cada estágio é marcado por uma particular inquietação uma vez que se sai 

da zona de trabalho habitual, a escola, para os locais de estágio, na situação descrita 

anteriormente, a Farmácia Comunitária. Nestes locais vai-se aplicar de forma contínua e 

orientada os conteúdos teórico-práticos adquiridos ao longo da Licenciatura. Para que essa 

aplicação seja feita de forma organizada e que contemple os pontos essenciais é pertinente a 

elaboração de objectivos e actividades [Anexo I] que para além de orientarem o aluno no local de 

estágio, permitem também avaliar todo o processo. 

No seguimento das ideias anteriores considero muito importante a existência de bases 

teórico-práticas adquiridas ao longo do curso mas também, que é fundamental que enquanto 

futuros profissionais devemos estar sistematicamente a adquirir novos conhecimentos e 

aprofundar aqueles que já possuímos. Não menos importante, são as relações interpessoais 

não só entre os vários profissionais que trabalham na Farmácia, mas também as que se 

estabelecem entre o profissional e o utente. Neste ponto tem que se salientar o respeito pelo 

próximo que existe na FM, o bom ambiente e a humildade dentro do local são bastante 

positivos para o desenrolar das actividades intrínsecas à profissão. Desta forma a realização 

do estágio num local com estas características constituiu uma boa experiência não só na 

formação enquanto profissional mas também na aquisição de valores fundamentais na 

construção do carácter. 

Considerando que por ser uma profissão direccionada para o utente, no que respeita às 

suas necessidades relativas a patologias quer de carácter crónico quer casual, obriga a uma 

enorme concentração e conhecimento para que não haja equívocos que possam constituir 

transtornos para os utentes. Neste sentido é muito gratificante a forma como foi possível 

realizar as actividades propostas com bastante autonomia ao longo de todo o estágio, 

constituindo um incentivo para que a sua realização fosse concluída com bastante ponderação 

e acuidade. 

A FM possui características muito próprias, não só relativas à sua localização e 

estrutura física, mas também no que respeita à forma como desenvolvem o seu trabalho com 

imensa seriedade e prestabilidade para com os utentes. Facto este que facilita a ligação ao 

utente que se torna fidelizado à Farmácia permitindo assim desta forma fazer um 

acompanhamento dos mesmos de forma mais eficaz. O acompanhamento e informação 

prestada ao utente constituem um acto muito importante, pois o exercício de dispensa de 

medicamentos e outros produtos não deve ser encarado apenas como um simples negócio, 

pelo contrário lidamos com vidas e os medicamentos são uma ferramenta no tratamento de 
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patologias, que quando usados inadvertidamente constituem um problema que pode levar à 

falta de adesão à terapêutica ou manifestação de reacções adversas, que por sua vez podem 

conduzir a doenças idiossincráticas ou a problemas de gravidade maior.    

 Ao longo de todo o estágio foi possível desenvolver todas as actividades, de acordo 

com os objectivos planeados. Cada uma das actividades foi ao encontro da realidade da FM, 

quer da sua estrutura física quer das actividades realizadas pelos profissionais que nela 

trabalham. No entanto e de acordo com o que foi mencionado, algumas actividades foram 

realizadas com maior número de frequência. Assim, as actividades mais realizadas foram as 

que estiveram relacionadas com a recepção e arrumação técnica de medicamentos e PF, com a 

dispensa de MSRM e MNSRM e PF. Relativamente a estas reconheço as dificuldades que 

encontrei principalmente na dispensa de MSRM, uma vez que se deve ter um cuidado 

acrescido não só por causa do tratamento do receituário, a posterior, mas também porque se 

são medicamentos que necessitam de receita é porque implicam precauções redobradas. 

Ainda neste contexto, devo referir que uma vez que se trata de um meio rural, grande parte 

dos utentes são idosos e possuem doenças crónicas, por isso é necessário saber lidar com as 

suas particularidades, como por exemplo muitas das vezes foi difícil tentar explicar o porque 

de as caixas serem diferentes.  

No que respeita à dispensa de medicamentos especiais, realizei apenas a dispensa de 

duas receitas, nestas situações ainda é necessário ter mais precaução, uma vez que a legislação 

relativa aplicada a psicotrópicos/estupefacientes assim o exige. Mas apesar de só ter realizado 

duas dispensas, tive a sorte de cada uma delas ser diferente. Desta forma foi possível ter a 

noção do que é uma receita prescrita de forma manual e de forma electrónica, para estas 

substâncias. 

Outra actividade que embora seja interessante, mas que foi pouco realizada, foi a 

dispensa de medicamentos manipulados. Durante o estágio foi possível preparar um 

manipulado, as dificuldades que surgiram estiveram mais relacionadas com o preenchimento 

dos documentos que devem ficar arquivados do que propriamente com a manipulação. 

A avaliação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos foi também uma actividade 

realizada diariamente. É uma actividade que gostei particularmente de executar uma vez que 

permite estabelecer uma relação mais próxima com o utente. 

 De uma forma geral, no decorrer do estágio foram surgindo algumas dúvidas 

principalmente nas actividades relacionadas com o receituário, mas todos os profissionais que 

trabalhavam na FM prontamente se dispunham a ajudar e a contribuir de forma positiva para 

que tudo corresse da melhor forma. 
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CONCLUSÃO 

Terminada a realização do presente relatório, o qual possibilitou a revisão descritiva 

de todas as actividades planeadas inicialmente, pode-se afirmar que foi uma experiência 

enriquecedora e proveitosa na reiteração dos conteúdos adquiridos no decorrer da licenciatura. 

De facto a realização de estágios constituem etapas fundamentais na formação dos alunos 

enquanto futuros profissionais, pois como referido anteriormente permitem em contexto real 

ter uma noção das funções desempenhadas, numa Farmácia Comunitária, pelos Técnicos de 

Farmácia, realizadas no contexto da profissão. 

 Relativamente aos objectivos propostos e respectivas actividades foram atingidas na 

globalidade, em parte graças à Dra. Filipa Gouveia que colaborou na organização do estágio. 

Individualmente, no que diz respeito à representação da Farmácia Comunitária na 

sociedade actual considero que ela tem um papel fundamental no aconselhamento e 

acompanhamento do utente por isso é considerada como uma entidade prestadora de cuidados 

de saúde, além disso a Farmácia, particularmente o Técnico de Farmácia, funciona como o elo 

de ligação entre a prescrição médica e o doente.  

Em relação à estrutura da Farmácia, quer em termos de espaço, equipamentos ou 

recursos humanos considero que de uma maneira geral, responde às necessidades da mesma, 

de acordo com o que se encontra determinado5, facto que se deve também à capacidade de 

adaptação dos profissionais à estrutura, no desempenho das suas funções. 

Relativamente às fontes de informação que existem na FM existe como foi referido 

uma pequena biblioteca que permite sempre que necessário a actualização e renovação de 

conhecimentos, para além dessa biblioteca existem também outras fontes electrónicas, assim 

como artigos periódicos. É importante que cada profissional tenha consciência que a 

utilização da informação é fundamental na relação com o utente e que a aquisição da mesma 

passa pela capacidade não só de saber identificar e localizar, mas também de como a utilizar 

numa situação específica. Ao longo de todo o estágio muitas foram as situações em que foi 

necessário consultar manuais ou outras fontes de informação de forma a actualizar os 

conhecimentos e poder ceder informação fidedigna aos utentes. 

Quanto ao desenvolvimento das restantes actividades, maioritariamente são 

desempenhadas usando o SI, na FM utiliza-se por enquanto o Sifarma clássico. No que 

respeita ao SI, numa fase inicial embora já estivesse familiarizada com o sistema é sempre 

complicado, nomeadamente em situações mais específicas e delicadas como é o caso das 

                                           
5
 De acordo com Decreto-Lei n.º 307, 31 de Agosto que estabelece o Regime Jurídico das Farmácias de 

Oficina e com Manual de Boas Práticas Farmacêuticas para Farmácia Comunitária. 
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actividades relacionadas com o receituário e dispensa de medicamentos e outros produtos. 

Mas na sua essência as dificuldades prendem-se com as comparticipações a efectuar uma vez 

que frequentemente são feitas alterações. Tendo em conta isso mais uma vez sublinho a 

necessidade de actualização de conhecimentos essenciais para o desempenho das funções 

inerentes à profissão. 

De forma uma geral, considero que todas as actividades desenvolvidas em Farmácia 

Comunitária são fundamentadas por uma base teórica, que necessita ser actualizada 

constantemente, para que na prática se desenvolva um serviço comunitário que vá de encontro 

às necessidades dos utentes mas que seja executado de acordo com as normas específicas 

elaboradas para cada situação. 

Termino esta conclusão referindo mais uma vez, não só a importância que este estágio 

exerceu na minha formação enquanto indivíduo, mas também como futuro Técnico de 

Farmácia, assim como a importância que a Farmácia Comunitária tem na sociedade, devendo 

ser preservado o conceito mais importante que é a informação e o aconselhamento aos utentes 

e o conceito de uso racional do medicamento.  
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ANEXO I – OBJECTIVOS E ACTIVIDADES PLANEADAS 

1. OBJECTIVOS  

1.1.OBJECTIVOS GERAIS DO ESTÁGIO  

Delinear objectivos é um passo inicial bastante importante, pois são eles que orientam 

a acção do aluno no local de estágio. Os objectivos gerais do estágio profissional I vão 

favorecer, em contexto real, a integração das aprendizagens que foram desenvolvidas ao 

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

no âmbito da sua instrução, ou seja, pretende-se que o estudante saiba conciliar o que 

aprendeu durante o curso com aquilo que tem de colocar em prática e com as suas 

competências a fim de responder às exigências da profissão, preparando-o para dar resposta às 

exigências da sociedade, promovendo a sua socialização e integração profissional, isto é, 

tornando-o apto para enfrentar as contrariedades que possam surgir durante a sua vida 

profissional e saber encontrar respostas para as ultrapassar da melhor forma, sem prejudicar as 

várias pessoas envolvidas. 

1.2.OBJECTIVOS ESPECÍFICOS DO ESTÁGIO  

Com a realização deste estágio, pretendem-se alcançar os seguintes objectivos 

específicos:  

1) Reconhecer a Farmácia como local de prestação de cuidados de saúde. 

2) Saber caracterizar a estrutura da Farmácia em termos de espaço, equipamento e 

recursos humanos. 

3) Conhecer os princípios básicos da legislação farmacêutica em vigor (ex. saber o 

quadro de pessoal da Farmácia e a função de cada um dos elementos. Saber as 

responsabilidades do Director Técnico, Substitutos e Adjuntos). 

4) Saber localizar, seleccionar e recolher informação de qualidade, através das diversas 

fontes de informação obrigatórias e acessíveis na Farmácia. 

5) Compreender o regime jurídico dos medicamentos e saber distingui-los e localizá-los, 

dos outros produtos de saúde.  

6) Saber caracterizar a aplicação informática utilizada, com referência à sua articulação 

com as áreas funcionais da Farmácia (vendas, encomendas, dicionários, facturação);  

7)  Avaliar, Efectuar e Interpretar com segurança a leitura das prescrições médicas;  

8) Executar de forma autónoma, as funções de aprovisionamento, armazenamento e 

gestão de existências dos medicamentos e produtos de saúde disponíveis na Farmácia. 
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9) Aplicar os conhecimentos teóricos e teórico-práticos sobre situações de execução 

prática, ou seja, dominar os princípios e técnicas que permitam a recolha e a transmissão 

da informação necessária para conciliar necessidades e expectativas do utente com a 

promoção do uso racional do medicamento. 

10) Executar um serviço de qualidade no âmbito da Automedicação, favorecendo 

a segurança e a eficácia, tanto a nível do aconselhamento e dispensa de MNSRM, como 

no acompanhamento e avaliação do seu uso. 

11) Aconselhar e dispensar correctamente os produtos de saúde disponíveis na 

Farmácia, bem como demonstrar, acompanhar e avaliar a sua utilização. 

12) Conhecer os fundamentos e as técnicas de avaliação dos diferentes parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos. 

13) Conhecer os aspectos legais, éticos e farmacêuticos relativos à preparação de 

um medicamento no laboratório na Farmácia de Oficina. 

14) Identificar os requisitos legais e administrativos das várias fases de 

processamento do receituário e facturação a entidades comparticipadoras. 

15) Aplicar normas de higiene/limpeza e desinfecção. 

 

2. ACTIVIDADES PLANEADAS  

Para a concretização dos objectivos mencionados anteriormente foram planeadas, de 

forma a serem executadas ao longo do estágio, as seguintes actividades:  

Actividade para o ponto 1, 2 e 3 

Visitar as diferentes áreas da Farmácia, identificando o espaço físico e as suas divisões 

funcionais. Saber a composição do quadro de pessoal da Farmácia e as funções de cada 

elemento. 

Actividade para o ponto 4 

Enunciar a necessidade da existência de uma biblioteca básica de Farmácia, 

identificando as publicações de existência obrigatória na mesma: Prontuário Terapêutico e 

Prontuário de uso Veterinário; Índice Nacional Terapêutico; Formulário Galénico, 

Farmacopeia Actual; Simpósio Terapêutico e Legislação Farmacêutica. 

Actividade para o ponto 5 

Saber definir com rigor os conceitos de medicamentos, substância psicotrópica, 

estupefaciente, medicamento genérico, preparado oficinal e magistral. 

Identificar as diferentes gamas de produtos de saúde disponíveis na Farmácia, tais 

como: medicamentos em geral, medicamentos genéricos, psicotrópicos e estupefacientes, 
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preparados oficinais e magistrais, medicamentos e produtos farmacêuticos homeopáticos, 

produtos fitoterapêuticos, produtos de alimentação especial e dietéticos, produtos 

dermatológicos, dispositivos médicos e medicamentos de uso veterinário. 

 Actividade para o ponto 6 

 Saber utilizar os recursos informáticos e realizar tarefas sem o apoio informático 

(verificar a existência de qualquer medicamento ou produto de saúde e localiza-lo nas 

instalações da Farmácia). 

 Actividade para o ponto 7 

Efectuar com segurança a leitura das prescrições médicas e a recepção administrativa 

da prescrição, confirmando sempre a validade da mesma. 

Interpretar os símbolos médicos mais comuns utilizados na prescrição e transmitir 

eficazmente a posologia e o modo de administração dos medicamentos que dispensa. 

Verificar sempre a receita médica após a dispensa. 

Utilizar a aplicação informática (Sifarma Clássico) para a dispensa de medicamentos. 

Saber caracterizar o enquadramento legislativo relativo á dispensa de genéricos. 

Reconhecer os princípios dos acordos existentes com o SNS e com outras entidades. 

Actividade para o ponto 8 

Compreender e exemplificar critérios para a selecção de fornecedores e critérios para o 

armazenamento dos medicamentos, sabendo aplicar os mesmos. 

Elaborar, transmitir, recepcionar e conferir encomendas. Identificar e processar 

correctamente uma devolução. Aplicar margens de comercialização na marcação de preços. 

Executar correctamente o controlo de prazos de validade. 

Actividade para o ponto 9 

Evidenciar ter os princípios éticos que devem nortear a interacção com o utente, 

adequando sempre a sua postura e linguagem ao nível sociocultural do utente. 

Transmitir ao utente, a informação relacionada com precauções e contra-indicações 

dos medicamentos. 

Prestar informação verbal e escrita ao utente, relativamente à posologia e ao modo de 

administração dos medicamentos. 

Actividade para o ponto 10 e 11 

Saber distinguir os MSRM dos MNSRM. 

Identificar quadros sintomáticos que requerem cuidados médicos e encaminhar os 

utentes para o médico. 

Efectuar a indicação farmacêutica de um MNSRM face ao quadro sintomático 

apresentado pelo utente e tendo em consideração a sua história farmacoterapêutica. 
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Actividade para o ponto 12 

Utilizar correctamente todos os aparelhos e restante material (tiras teste, reagentes, 

entre outros), necessários á execução das determinações de parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos que se executam no local de estágio. 

Executar técnicas das diferentes determinações, enunciando as patologias que 

originam a necessidade de realização de alguns desses testes. 

Registou de forma correcta os resultados, tendo em atenção os intervalos de valores 

normais, reportando sempre que necessário o utente ao médico, consoante o resultado obtido. 

Actividade para o ponto 13 

Efectuar a entrada de uma matéria-prima, o respectivo controlo de qualidade e 

armazenamento. Saber caracterizar e preencher uma ficha de recepção de matéria-prima. 

Interpretar uma prescrição magistral e uma prescrição oficinal, sabendo fazer a 

distinção entre ambas e executando a última, consultando a bibliografia adequada e necessária 

para a preparação do manipulado. 

Preencher uma ficha de manipulação respeitando o enquadramento legal obrigatório 

(ex. rótulo), calculando o preço dos medicamentos preparados pelo regime geral de preços. 

Actividade para o ponto 14 

Executar as principais actividades relacionadas com o processamento de receituário e 

facturação a entidades reguladoras. Caracterizar também, nos seus aspectos legais e 

funcionais, os seguintes documentos contabilísticos: guia de remessa, factura, recibo, nota de 

devolução, nota de crédito, inventário. 

Actividade para o ponto 15 

Praticar normas de desinfecção e higiene em procedimentos que assim o exijam, por 

exemplo na execução de parâmetros bioquímicos e na preparação de manipulados. 

Aconselhar medidas de profilaxia e higiene.  

Promover a conservação adequada dos medicamentos no domicílio e providenciar o 

correcto reencaminhamento dos medicamentos fora de uso entregando-os na farmácia para 

serem recolhidos pela VALORMED. 
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ANEXO II – FACTURA/GUIA DE REMESSA 
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ANEXO III – MODELO DE REQUISIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS 

Requisição de substâncias e suas preparações compreendidas nas tabelas I, II, III e IV 

com excepção da II-A, anexas ao Decreto – Lei nº 15 de 93 de 22 de Janeiro. 
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ANEXO IV – LISTAGEM MENSAL DOS PRAZOS DE VALIDADE 
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ANEXO V – NOTIFICAÇÃO DE RETIRADA DE MEDICAMENTOS DO MERCADO 
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ANEXO VI – NOTA DE DEVOLUÇÃO 
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ANEXO VII – NOTA DE CRÉDITO 
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ANEXO VIII – TABELA COM PORTARIAS E DESPACHOS 

Mapa Resumo de alguns diplomas que regem as comparticipações especiais na Farmácia 

Comunitária. 
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ANEXO IX - DOCUMENTO DE FACTURAÇÃO DE MSRM 
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ANEXO X - VERBETE 
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ANEXO XI - DOCUMENTO DE RESUMO DE LOTES E FACTURAS 
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ANEXO XII – RECEITA MÉDICA ESPECIAL MANUSCRITA E DOCUMENTO DE 

FACTURAÇÃO 
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ANEXO XIII – MODELO DE RECEITA MÉDICA ESPECIAL ELECTRÓNICA E 

DOCUMENTO DE FACTURAÇÃO 
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ANEXO XIV – REGISTO DE ENTRADAS DE PSICOTRÓPICOS E 

ESTUPEFACIENTES  
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ANEXO XV - REGISTO DE SAÍDAS DE PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES 
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ANEXO XVI – BALANÇO DE ENTRADAS E SAÍDAS DE ESTUPEFACIENTES 
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ANEXO XVII – BOLETIM DE ANÁLISE 
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ANEXO XVIII – EXEMPLO DE UMA FORMÚLA MAGISTRAL (RECEITA 

MÉDICA PARA MANIPULADOS) 
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ANEXO XIX – FICHA DE PREPARAÇÃO DE MANIPULADOS 

 

 



85 
 



86 
 



87 
 



88 
 

ANEXO XX – EXEMPLO DE UM PROTOCOLO 

 


