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RESUMO 

 

  O Estágio Profissional I foi realizado na Farmácia Oliveira em Viseu e teve uma 

duração de 500 horas.  

 Este estágio é de extrema importância pois permite ao estudante aliar a prática à teoria 

e ter um contacto prévio com o mercado de trabalho. 

 A Farmácia Comunitária é onde os utentes podem adquirir medicamentos e produtos 

de saúde destinados à melhoria do seu estado de saúde. 

 A Farmácia Oliveira assegura a eficácia da terapêutica e a satisfação dos utentes. 

 Este relatório tem como objetivo dar a conhecer as atividades realizadas numa 

Farmácia Comunitária e quais as que efetivamente realizei. O circuito do medicamento é 

descrito nas suas várias fases: aprovisionamento e gestão de stocks, receção de encomendas, 

armazenamento, dispensa de medicamentos, bem como controlo de prazos de validade, a 

avaliação dos parâmetros fisiológicos e bioquímicos e preparação de medicamentos 

manipulados. 

 O Estágio Profissional I decorreu bem e foram alcançados os principais objetivos, com 

a realização das tarefas definidas. As dificuldades que surgiram foram sendo ultrapassadas 

com o auxílio de toda a equipa da Farmácia Oliveira. 
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INTRODUÇÃO  

 

 O presente relatório foi realizado no âmbito da Unidade Curricular de Estágio 

Profissional I, inserido no 4º ano/1º Semestre da Escola Superior de Saúde – Instituto 

Politécnico da Guarda. O estágio decorreu numa Farmácia Comunitária (FC), a Farmácia 

Oliveira em Viseu, no período de 22 de setembro a 23 de dezembro de 2015, com uma 

duração de 500 horas. O horário efetuado foi das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00, de 

segunda a sexta-feira. A orientação do estágio esteve a cargo do docente Márcio Rodrigues e 

supervisão da Dra Yolanda Vicente no local de estágio. 

 O Estágio Profissional I é de extrema importância, pois permite ao estudante 

consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, aliando a prática à teoria e 

permitindo o contacto direto com o utente. Além disso, possibilita o contacto com a realidade 

da profissão e o mercado de trabalho, através da interação com uma equipa multidisciplinar de 

profissionais de saúde.  

 Tendo em atenção o estabelecido no Decreto-lei nº 564/99 de 21 de dezembro que 

estabelece o estatuto legal da carreira de Técnicos de Diagnostico e Terapêutica, o Técnico de 

Farmácia (TF) está apto ao desenvolvimento de atividades no circuito do medicamento, 

interpretação da prescrição terapêutica e de fórmulas farmacêuticas, a identificação, 

preparação e distribuição, controlo da conservação, distribuição e stocks de medicamentos e 

outros produtos, informação e aconselhamento sobre o uso do medicamento [1].  

 As Farmácias sofreram importantes evoluções na prestação de serviços de saúde, 

passando de meros locais de venda de medicamentos e de produção de medicamentos 

manipulados para uso humano e veterinário, para importantes espaços de saúde reconhecidos 

pelos utentes [2].  

  A FC é o elo de ligação entre o médico e o utente, pelo que cabe a estes profissionais 

de saúde a importante tarefa de orientar os utentes na correta utilização dos medicamentos de 

modo a cumprir uma terapêutica correta e eficaz e de forma a diminuir os riscos associados à 

toma de medicamentos. 
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1. FARMÁCIA OLIVEIRA 

  

  A Farmácia Oliveira foi fundada em 1929 e localiza-se desde 2011 na Rua Alexandre 

Herculano nº41 em Viseu. Está localizada no centro da cidade e inserida numa zona de boa 

localização e bons acessos, mas com estacionamento pago. É uma zona tanto comercial como 

residencial, com uma população muito diversa, diferindo amplamente na faixa etária, classe 

social, nível de instrução e necessidades de saúde. 

 A Farmácia Oliveira aderiu ao grupo das Farmácias Portuguesas, através da utilização 

de um cartão que possibilita aos utentes acumular pontos em cada compra e posteriormente 

trocá-los por determinados produtos ou então em vales de dinheiro. 

   

 

1.1 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

 

 Durante a semana o horário de funcionamento é das 8 horas e 30 minutos até às 21 

horas. Aos sábados abre às 9 horas e encerra às 19 horas. Aos domingos encerra para 

descanso. A única alteração ocorre quando a Farmácia Oliveira se encontra em serviço 

permanente, funcionando durante 24 horas ininterruptamente. O horário de funcionamento 

encontra-se afixado na Farmácia para conhecimento dos utentes.  

 

 

1.2 RECURSOS HUMANOS 

 

 Os recursos humanos constituem o aspeto fundamental para o bom funcionamento de 

uma FC. Como tal, é da máxima importância que esta possa contar com uma equipa coesa e 

multidisciplinar de bons profissionais de saúde, tanto em termos técnicos e profissionais como 

a nível ético e moral.  

 A propriedade e direção técnica da Farmácia Oliveira encontra-se a cargo do Dr. 

Manuel Oliveira, que tem a responsabilidade de garantir o adequado funcionamento da 

Farmácia. O quadro de pessoal conta com duas farmacêuticas, uma das quais com o cargo de 

farmacêutica adjunta, um gerente, sete técnicos de farmácia, uma responsável pelos produtos 

de cosmética e higiene corporal (PCHC) e uma ajudante de limpeza. 
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 Os horários de trabalho não são sempre os mesmos, havendo uma rotação semanal de 

modo a estarem sempre assegurados os serviços mínimos e não haver uma sobrecarga devido 

às diferenças de carga de trabalho em cada horário. Os horários encontram-se afixados na 

Farmácia para que todos tenham conhecimento dos mesmos, de modo a melhor se puderem 

organizar, nomeadamente férias, folgas ou mesmo troca de horários. 

 A Farmácia Oliveira conta ainda com alguns serviços extra: estética e bem estar, o 

programa FacilitasHealthcare para a cessação tabágica e consultas de audiologia, nutrição e 

fisioterapia. Estes serviços não se encontram disponíveis ao mesmo tempo, mas de acordo 

com horários específicos e tendo em conta as marcações de consultas existentes. A Farmácia 

dispõe de uma agenda de cada serviço, ficando responsável pelas marcações.  

  Apesar de na Farmácia Oliveira cada um ter as suas tarefas bem definidas, há uma 

grande capacidade de entreajuda, o que contribui para um melhor funcionamento da Farmácia 

e, desse modo, uma maior satisfação do utente. Fundamental é ainda o relacionamento entre 

os diversos elementos que constituem a equipa, pois uma boa relação com os colegas de 

trabalho é um aspeto positivo na forma como se encara o dia, contribuindo para um melhor 

atendimento ao utente. 

 

 

1.3 ESTRUTURA FÍSICA  

 

 A FC é um espaço de saúde onde todas as atividades realizadas têm o seu foco no 

medicamento e no utente. Para que tal seja possível, a FC deve dispor de instalações, 

equipamentos e fontes de informação que possibilitem a correta execução dessa atividade. 

  

 

1.3.1 Espaço exterior 

 O Decreto-lei nº 307/2007 de 31 de agosto e o Manual de Boas Práticas Farmacêuticas 

para a FC referem alguns requisitos essenciais na fachada externa de uma FC, que a permitam 

distinguir de qualquer outro estabelecimento. Deve estar identificada com uma cruz verde 

iluminada, além de uma placa a indicar “Farmácia”. Caso esteja associada ao grupo das 

Farmácias Portuguesas, como é o caso da Farmácia Oliveira, deve ainda conter essa 

informação. Além disso, deve estar indicado o nome do Diretor Técnico, o horário de 
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funcionamento, bem como a informação da Farmácia de serviço permanente, com a 

localização e contacto e o valor da taxa de serviço noturno [3,4].  

 Deve estar garantida a acessibilidade à FC de todos os potenciais utentes. Em caso de 

o acesso não se encontrar ao nível do chão, deve estar disponível uma rampa que possibilite a 

entrada a pessoas com dificuldades motoras. Na Farmácia Oliveira não há qualquer desnível 

que dificulte a entrada, pelo que é fácil o acesso a todos os cidadãos. 

 Outro aspeto importante é garantir o estado de conservação e limpeza da montra, a 

qual deve ter um aspeto simples e profissional, mas apelativo aos utentes. Deve ser renovada 

periodicamente e atualizada de acordo com a época do ano e produtos de saúde a que se 

pretende dar mais destaque.  

 

 

1.3.2 Espaço interior  

 De acordo com o referido no Diário da República, 2ª série – Nº 247 - 24 de dezembro 

de 2007, Deliberação nº2473/2007, estabelecem-se as divisões que todas as Farmácias devem 

possuir obrigatoriamente, bem como as suas dimensões mínimas. A Farmácia Oliveira está de 

acordo com a legislação em vigor [5].  

 O espaço interior de uma FC deve permitir e assegurar uma comunicação eficaz com 

os utentes, num ambiente calmo e profissional, mas também acolhedor, devidamente 

iluminado e ventilado e com respeito pelas regras de higiene e limpeza. Os serviços prestados 

devem estar identificados, bem como o seu respetivo preço e todos os profissionais devem 

estar identificados mediante o uso de um cartão com nome e o título profissional. 

  

 

Rés-do-chão 

 

 Sala de atendimento  

 Ao longo de toda a área é possível observar vários expositores e ilhas com diversos 

produtos. Neste local há muita influência do Marketing ao organizar a disposição dos 

produtos de acordo com as zonas quentes e zonas frias, aproveitando o tempo de espera dos 

utentes. De modo mais visível (zonas quentes) ficam aqueles produtos que não são tão 

solicitados e necessitam de estar à vista; as zonas frias correspondem àqueles produtos não tão 

apelativos, mas aos quais os utentes se dirigem quando necessitam. 
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 A área de espera tem um sofá destinado aos utentes e uma zona didática para que as 

crianças se possam entreter enquanto esperam que os familiares sejam atendidos.  

 A zona de atendimento ao público tem seis balcões que promovem a privacidade do 

atendimento. Cada balcão está equipado com um computador, uma impressora, um carimbo 

da Farmácia, um leitor ótico de código de barras, um terminal multibanco e outro material que 

possa ser útil.  

 Na parte anterior do balcão estão expostos medicamentos e outros produtos suscetíveis 

de estar à vista dos utentes, mas não ao seu alcance, como antitússicos e expectorante, 

formulações para afeções da boca e garganta, testes de gravidez... Nas laterais encontram-se 

expostos os PCHC, produtos capilares, de puericultura e de higiene íntima. Há ainda vários 

expositores com cuidados de pés e mãos, calçado ortopédico, produtos de higiene bucal e 

produtos novos e/ou sazonais. Existe ainda um sétimo balcão de atendimento onde se 

encontra uma pessoa responsável pela área de PCHC para um melhor aconselhamento destes 

produtos.  

 Ao dispor dos utentes existe ainda uma balança e um medidor de pressão arterial. 

 

 Área de armazenamento  

 É onde se encontra armazenada a maioria dos medicamentos. Todos os medicamentos 

de forma farmacêutica oral sólida, supositórios, comprimidos vaginais, óvulos, pós, cremes, 

pomadas, gotas orais, nasais e auriculares e preparações injetáveis estão organizados num 

armário com gavetas deslizantes e ordenados por nome comercial ou Denominação Comum 

Internacional (DCI) da substância ativa e dosagem. Pensos transdérmicos, ampolas bebíveis 

de grande dimensão, medicamentos de aplicação oftálmica, medicamentos e produtos de uso 

veterinário, cuidados de pés e mãos, seringas e dispositivos do protocolo da diabetes mellitus 

encontram-se organizados da mesma forma mas em gavetas reservadas.  

 Na parte superior do armário encontram-se prateleiras destinadas à organização de 

xaropes, soluções e suspensões orais e soluções de uso externo.  

 Há ainda um armário para armazenamento de algodão, álcool, soro fisiológico e 

material de penso (compressas e ligaduras).  

 Nesta sala encontra-se ainda o frigorífico para armazenamento de medicamentos 

termolábeis, os quais se devem manter numa temperatura entre os 2 e os 8ºC, de modo a 

garantir a preservação destes medicamentos.  
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 Gabinetes de atendimento personalizado  

 A Farmácia Oliveira dispõe de 4 gabinetes de atendimento personalizado fisicamente 

separados das outras áreas. 3 deles são especialmente destinados à prestação de serviços extra 

e o outro é destinado à medição de parâmetros bioquímicos e administração de vacinas não 

incluídas no plano nacional de vacinação e medicamentos injetáveis. Para a sua correta 

utilização, esta sala está equipada com material e equipamentos para medição de parâmetros 

bioquímicos e material de primeiros socorros.  

 

 Copa /Vestiário  

  É onde se encontram os cacifos para guardar os bens pessoais e onde é possível fazer 

as refeições. Tem ainda uma cama onde os profissionais que trabalham na noite em que a 

Farmácia Oliveira se encontra de serviço permanente podem descansar. 

 

 Instalações sanitárias  

 A Farmácia Oliveira dispõe de uma casa de banho para uso dos funcionários da 

Farmácia e outra destinada ao uso dos utentes, como decretado pela legislação em vigor [5]. 
 

 

 

Piso 1 

 

 Laboratório  

 O laboratório é o local onde se preparam os medicamentos manipulados e se 

armazenam as matérias-primas.  

 Este local dispõe de uma bancada lisa facilmente lavável, espaço para arrumação de 

matérias-primas e material de embalagem e lavatório. As matérias-primas estão 

acondicionadas em condições ambientais e de segurança adequadas, devidamente 

acondicionadas e nos recipientes próprios. Segue as normas da Portaria nº 594/2004 de 2 de 

junho relativamente a pessoal, documentação, controlo de qualidade e manipulação e dispõe 

do material exigido na Deliberação nº 1500/2004 de 7 de dezembro. É ainda no laboratório 

que se guardam os dossiers com as Fichas de Preparação de Medicamentos Manipulados, os 

Registos de Movimento das Matérias-Primas, legislação farmacêutica e fontes de informação, 

as exigidas e outras consideradas necessárias [3].  
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 Escritório  

 O escritório é uma área privada onde o gerente realiza várias atividades relacionadas 

com a gestão e administração da Farmácia. 

 

 Sala de reuniões  

 É onde se procede à conferência do receituário e à elaboração das encomendas. Está 

equipada com uma mesa de tamanho adequado, um computador e os documentos necessários 

à realização das atividades.  

 

 

Piso -1 

 

 Armazém   

 Há medicamentos para os quais se verifica a necessidade de encomendar quantidades 

elevadas. Pode ser devido a uma elevada rotatividade do stock, ou então devido a descontos e 

ações promocionais mais benéficas. Neste caso, o excedente é armazenado no armazém em 

armários apropriados para o efeito e organizados por ordem alfabética. As ampolas bebíveis 

de grandes dimensões, os xaropes e soluções/suspensões orais são organizados num armário à 

parte, bem como os produtos de higiene bucal.  

 É também nesta zona que se realiza a receção de encomendas, para o qual se dispõe do 

material e do espaço adequado para o efeito.  

 

 

1.4 SISTEMA INFORMÁTICO 

 

 A Farmácia Oliveira possui 8 terminais informáticos equipados com o Sifarma 2000®. 

Isto possibilita uma melhor execução das diversas etapas envolvidas no circuito do 

medicamento e na organização e gestão da Farmácia. O constante fluxo de medicamentos e 

outros produtos farmacêuticos, bem como a constante mudança de preços e comparticipações 

leva à necessidade de um sistema informático eficaz, que é a base de toda a gestão da 

Farmácia. O Sifarma 2000® é da responsabilidade da Associação Nacional de Farmácias 

(ANF) e monitorizado pela Glint - Intelligent Technologies. Este programa permite um 

atendimento rápido e com maior foco no atendimento e aconselhamento ao utente.  
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 Com o Sifarma 2000® é possível a elaboração e receção de encomendas, tendo por 

base o controlo de stocks através da atribuição de um stock mínimo e máximo dependendo da 

rotatividade do produto. Relativamente ao atendimento, é possível efetuar vendas com e sem 

receita médica e vendas suspensas, bem como efetuar vendas a crédito.  

 Cada produto tem uma ficha de produto que contém diversas informações como o 

histórico de compras e vendas, consultar o principal fornecedor, verificar preços, o Imposto 

sobre o Valor Acrescentado (IVA) aplicado, bem como consultar a informação científica 

sobre posologia, indicações terapêuticas, interações e contraindicações. Além disso, alerta 

para possíveis interações, identificando-as como leves, intermédias e graves. 

 Uma outra vantagem é possibilitar a criação de uma ficha do utente que contém os 

dados biográficos básicos bem como informações importantes, nomeadamente o registo de 

todas as vendas, permitindo um seguimento farmacoterapêutico.  

 Tudo isto é confidencial já que o acesso ao programa só é possível através de uma 

password para cada profissional. Além disso, permite definir diferentes níveis de acesso para 

cada operador e registar tudo o que é efetuado pelo mesmo. 
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2. CIRCUITO DO MEDICAMENTO E OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE  

  

 Numa FC há vários produtos colocados à disposição dos utentes. Não se restringe 

apenas a medicamentos, mas a uma ampla gama de produtos que se destinam a satisfazer as 

exigências de grande parte da população. É de extrema importância a existência de legislação 

apropriada de modo a assegurar que as normas de saúde pública sejam respeitadas, 

englobando todas as etapas desde o seu fabrico até à dispensa, para o qual é necessário 

pessoal qualificado que assegure o respeito pelas normas e a correta dispensa aos utentes, 

promovendo a segurança e a eficácia da terapêutica. 

 O Decreto-Lei nº 176/2006 de 30 de agosto que regulamenta o Estatuto do 

Medicamento refere medicamento como sendo “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 ação 

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

fisiológicas” [6]. 
 

 Os medicamentos podem ser Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) ou 

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM). Além disso, eles podem ainda ser 

distinguidos em termos de medicamento genérico, os quais, de acordo com o pedido de 

Autorização de Introdução no Mercado (AIM) são classificados como “medicamento com a 

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

farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência haja sido demonstrada 

por estudos de biodisponibilidade apropriados” [6]. 
 

  Atualmente há muitos medicamentos genéricos no mercado, os quais têm vindo a 

ganhar um papel de destaque relativamente ao consumidor. A elevada diferença de preços 

entre o medicamento de marca e o respetivo medicamento genérico é a principal razão para o 

consumo crescente destes medicamentos. A justificação para os preços mais baixos passa pela 

vantagem de não ser necessário despender tempo e recursos para fazer os vários estudos 

investigativos para a aprovação de AIM. São medicamentos reconhecidos pelo DCI da 

substância ativa, a dosagem e forma farmacêutica e o nome do titular de AIM, bem como a 

existência da sigla “MG” impressa na cartonagem, a qual é importante na identificação dos 

medicamentos genéricos. 
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2.1 APROVISIONAMENTO E GESTÃO DE STOCKS 

 

 De modo a garantir a satisfação dos utentes é necessário haver um constante controlo 

dos stocks. O aprovisionamento e gestão dos stocks refere-se à satisfação das necessidades 

terapêuticas dos utentes através de uma gestão de stocks rentável. Esta gestão depende da 

organização da Farmácia, dos seus procedimentos, organização, logística, sistema informático 

e da população abrangida. As caraterísticas dos potenciais utentes, a proximidade a hospitais e 

o meio envolvente são os fatores principais a ter em conta na gestão de stocks, pois as 

necessidades dos utentes variam de acordo com estas caraterísticas, devendo então ajustar os 

stocks de modo a satisfazer estas necessidades e a não ter um stock excedente que afete a 

rentabilidade da Farmácia. 

 O Sifarma 2000® facilita a gestão de stocks bem como a realização de encomendas, ao 

dar a possibilidade de inserir um stock mínimo e um stock máximo nas fichas de produto de 

acordo com a rotatividade do mesmo. Assim não é necessário uma verificação constante das 

vendas para realizar a encomenda, pois produtos com uma rotatividade mais baixa têm um 

stock fixo que pode ser modificado quando necessário. Esta funcionalidade permite evitar a 

rutura de stock, assegurando uma quantidade a existir sempre na Farmácia. Isto evita também 

que se encomendem quantidades maiores que o necessário com receio que não seja suficiente 

para satisfazer as necessidades. Quando é atingido o stock mínimo gera-se uma proposta de 

encomenda que depois vai ser verificada pelo responsável e alterada se necessário, após o que 

é enviada diretamente ao fornecedor – encomendas diárias. A aprovação da encomenda diária 

depende do histórico de compras e vendas, que é consultado sempre que o responsável pelas 

encomendas pretende verificar a necessidade de acrescentar quantidades à encomenda. 

 Alguns produtos têm ainda que ser pedidos por telefone. Isto acontece quando a 

Farmácia Oliveira não dispõe em stock do produto pretendido pelo utente e a vantagem é que 

permite obter a informação da disponibilidade do produto, possibilitando dar de imediato a 

informação ao utente. Pode-se indicar o medicamento (ou produto pretendido) através do 

nome, dosagem e forma farmacêutica, ou então pelo Código Nacional do Produto (CNP), o 

que garante que a encomenda seja realizada sem erros. 

 Na execução das encomendas é essencial escolher o fornecedor/armazenista que dê 

maior vantagem à Farmácia Oliveira. As caraterísticas a ter em atenção são a melhor gestão 

do tempo de entrega, a proximidade do armazém, a qualidade do serviço, a periodicidade das 

entregas, as boas condições de receção dos produtos, uma baixa frequência de erros e a 
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facilidade de contacto em caso de necessidade de resolução de problemas. Além disso, de 

acordo com o número de encomendas há ainda vantagens em termos de descontos e condições 

especiais. A Farmácia Oliveira trabalha diariamente com dois fornecedores – a OCP Portugal 

– Produtos Farmacêuticos SA e a Cooprofar Farmácia – Cooperativa dos Proprietários de 

Farmácia.  

 A compra de medicamentos pode ainda ser efetuada diretamente ao laboratório. São 

encomendas em quantidades muito superiores e que beneficiam de descontos e ações 

promocionais mais vantajosas (Anexo I). Normalmente são agendadas em entregas espaçadas 

e realizam-se quando os delegados de informação médica se dirigem à FC, havendo uma 

facilidade de negociação. É também deste modo que funciona a encomenda dos PCHC e 

outros produtos farmacêuticos (Anexo II). Estas encomendas estão dependentes da 

sazonalidade dos produtos, sendo realizadas pouco tempo antes da época em que a procura 

aumenta. 

 

 

2.2 RECEÇÃO DE ENCOMENDAS 

 

 Após ser efetuada a encomenda, os medicamentos e produtos farmacêuticos são 

entregues na FC na zona de receção de encomendas. Estes vêm em contentores próprios de 

cada distribuidor, numerados e devidamente identificados. No seu interior a acompanhar os 

medicamentos e outros produtos farmacêuticos vêm as respetivas faturas em duplicado 

(Anexo III). 

 Na fatura constam várias informações, como os dados da farmácia e do fornecedor, 

número e data da encomenda e fatura, identificação dos produtos por CNP e designação, o 

número do contentor onde cada produto foi armazenado, preço de venda à farmácia (PVF), 

PVP, IVA, quantidade de embalagens encomendadas e rececionadas, descontos efetuados e 

custo total da encomenda.  

 Ao rececionar medicamentos psicotrópicos e estupefacientes é ainda necessário anexar 

um documento – Requisição de psicotrópicos e estupefacientes (Anexo IV), numerado e 

duplicado, que deve ser rubricado e carimbado pela Farmacêutica Adjunta e acrescentar o 

número de inscrição na Ordem dos Farmacêuticos. De modo a comprovar que o medicamento 

foi corretamente rececionado, o duplicado é enviado para o fornecedor no final de cada mês e 

o original é arquivado na Farmácia durante um período de três anos.  
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 Primeiramente, é necessário verificar se a encomenda está criada no sistema. Caso 

esteja, pode-se dar início à receção da encomenda. Os medicamentos termolábeis têm 

prioridade, devendo ser rececionados de imediato. Insere-se cada medicamento ou produto 

através do leitor ótico de código de barras, após o qual abre uma linha com todas as 

informações do produto. Uma das verificações necessárias é o prazo de validade. Caso não 

haja nenhuma quantidade em stock, deve-se alterar o prazo de validade indicado pelo do novo 

produto a rececionar e deve-se verificar os PVF e PVP. Caso o produto não tenha o PVP 

fixado, deve-se atribuir um PVP de acordo com uma margem de lucro estabelecida. Verificar 

o número total de embalagens e o custo total da encomenda, o que permite determinar se não 

houve erros de inserção, tanto a nível de quantidades como nos preços. Verificando que tudo 

está correto, está então rececionada a encomenda. O sistema abre então uma janela onde se 

pode selecionar se se deseja imprimir as etiquetas para colar nas embalagens que não tenham 

o Preço Impresso na Cartonagem (PIC). A fatura é então rubricada e arquivada. 

 No caso das encomendas efetuadas por telefone, tem ainda que se inserir a encomenda 

no sistema, criando uma encomenda manual, após o qual se pode efetuar o mesmo processo 

das restantes encomendas (Anexo V) 

 Ao rececionar matérias-primas, a diferença está no certificado de análise que as deve 

acompanhar e que contém informações acerca das caraterísticas organoléticas, 

microbiológicas e físico-químicas do produto. Na Farmácia Oliveira, o certificado é depois 

guardado num dossier no laboratório.  

 Nas encomendas há, muitas vezes, medicamentos ou outros produtos que o 

armazenista não tem de momento ou estejam esgotados. Por vezes, há possibilidade de vir de 

outro armazém pelo que se aguarda uns dias. Quando esse fornecedor não o tem disponível 

em nenhum dos armazéns, tem que se verificar se está disponível noutro fornecedor. Quando 

o produto está esgotado em todos os fornecedores, a solução é aguardar e ir tentando 

diariamente. Certos produtos esgotam durante um longo período de tempo por fatores 

diversos. Em certos casos, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. 

(INFARMED) envia circulares a informar que o medicamento está esgotado e que não há 

previsão de quando volta a estar disponível. Esse comunicado é mandado para todas as 

Farmácias e para os médicos para estarem preparados e arranjarem alternativas terapêuticas 

para os seus utentes. O Anexo VI refere-se ao esgotamento de um medicamento durante o 

meu período de estágio, o Combodart®, uma associação de substâncias indicadas no 
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tratamento dos sintomas da hiperplasia benigna da próstata. Esta rutura no stock carateriza-se 

por um grave transtorno para todas as partes envolvidas. 

 

 

2.3 DEVOLUÇÕES 

 

 Quando se verifica alguma inconformidade na receção de um produto, como prazo de 

validade curto, troca de produtos, quantidade de embalagens incorreta, embalagens 

danificadas ou ainda preços incorretos, deve-se proceder de imediato a uma reclamação e se 

for necessário, à devolução do mesmo.  

 Por vezes, a Farmácia recebe circulares a informar a retirada de um produto do 

mercado, sendo então necessário devolver os produtos em stock (Anexo VII) ou então a 

informar relativamente a um lote alterado. Para proceder à devolução emite-se uma nota de 

devolução em triplicado, onde se identifica o produto, quantidade a devolver e motivo da 

devolução. Uma cópia é arquivada na Farmácia e as restantes são enviadas ao fornecedor, 

devidamente assinadas e carimbadas. Caso o fornecedor aceite a devolução, posteriormente 

envia à Farmácia uma nota de crédito ou reembolsa-a com produtos da sua escolha. No 

entanto, pode dar-se o caso de recusar a devolução, situação em que o fornecedor justifica o 

motivo da rejeição e envia de novo os produtos à farmácia, os quais vão para quebras. 

 

 

2.3.1 Marcação de Preços  

 Os MSRM e os MNSRM que sejam comparticipados têm o PVP fixado por Decreto-

lei [6]. 
 

 A maioria dos MSRM têm o PIC, no entanto, há outros que não contêm essa 

informação na embalagem, tendo apenas o PVP na fatura, que é o preço ao qual deve ser 

dispensado o medicamento de acordo com o decretado. 

  Os MNSRM não comparticipados, produtos fitoterápicos, dispositivos médicos, 

produtos de dietética, artigos de puericultura, artigos veterinários, entre outros, não têm PVP 

fixado, sendo que cabe à Farmácia calcular o PVP. 
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2.4 ARMAZENAMENTO 

 

 Depois de comparar os produtos recebidos com os faturados e feita a receção no 

Sifarma 2000®, os medicamentos e outros produtos de saúde são armazenados nos locais 

apropriados.  

 Conforme referido anteriormente, os medicamentos são arrumados no armazém 

quando em quantidades superiores. Pequenas quantidades são armazenadas na área de 

armazenamento onde ficam mais próximas para aceder ao longo do dia.  

 Nas prateleiras detrás do balcão de atendimento são expostos alguns medicamentos 

como antitússicos e expectorantes, antigripais, pastilhas para afeções da garganta, produtos de 

emagrecimento, soluções fisiológicas para limpeza das fossas nasais e outros passíveis de 

ficar à vista do público. Nos expositores são armazenados todos os outros produtos já 

referidos, não tendo normalmente maiores quantidades em stock. 

 Na Farmácia Oliveira, todos os produtos são organizados de acordo com o FEFO 

“First Expired, First Out”, ou seja, os produtos que chegam são sempre armazenados atrás dos 

que já lá estavam, a menos que ocorra a situação de os produtos que acabaram de dar entrada 

tenham um prazo de validade mais curto. No entanto, nem sempre dá para ter total controlo 

do stock, havendo necessidade de verificar regularmente os prazos de validade, de modo a 

não dispensar produtos com prazo de validade a terminar.  

 O armazenamento deve ser efetuado de forma a garantir a acessibilidade e segurança 

dos medicamentos e outros produtos de saúde. Como tal, certas medidas devem ser tomadas 

para que sejam mantidas as condições ideais. A temperatura não deve ultrapassar os 25ºC de 

modo a assegurar a estabilidade dos produtos e a humidade deve ser inferior a 60ºC. No 

frigorífico, os termolábeis são mantidos em temperaturas que nunca ultrapassam os 2-8ºC. 

 

 

2.5 CONTROLO DOS PRAZOS DE VALIDADE 

 

 O controlo dos prazos de validade é uma etapa fundamental na Farmácia Oliveira, uma 

vez que assegura a garantia de fornecer aos utentes medicamentos ou produtos farmacêuticos 

passíveis de ser utilizados.  
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 No Sifarma 2000® o menor prazo de validade está sempre registado. Essa informação 

deve estar sempre atualizada, pelo que todos os produtos encomendados devem ser 

comparados com esse registo no momento da entrada, sendo alterado se necessário.  

 Não podem ser dispensados produtos cujo prazo de validade tenha expirado ou expire 

durante o período de tratamento do utente. 

 Regularmente é impressa uma lista para controlo dos prazos de validade (Anexo VIII), 

a qual é gerada automaticamente pelo sistema informático. Dessa lista constam todos os 

medicamentos ou produtos de saúde cujo prazo de validade expire dentro de seis meses. São 

conferidos todos os medicamentos, podendo verificar-se que se o prazo de validade 

encontrado for mais longo que o que consta na listagem, isto indica que o medicamento 

listado já saiu e que deve ser alterada a data que consta no sistema. No entanto, caso ainda 

existam medicamentos com o prazo de validade listado, estes são colocados de lado de modo 

a poderem ser avaliados. Aqueles que ainda se prevê serem dispensados e aproveitados pelo 

utente em tempo útil, continuam na Farmácia, os restantes são devolvidos ao fornecedor. 

 Por vezes ao verificar os prazos de validade encontram-se erros de stock, os quais 

devem então ser acertados. 

 

 

2.6 DISPENSA DE MEDICAMENTOS  

 

 Esta é a classificação dos medicamentos quanto à dispensa ao público [4,6].  

  

 Figura 1 Classificação dos medicamentos quanto à dispensa ao público 

 

 A cedência de medicamentos é o ato de ceder medicamentos ou substâncias 

medicamentosas aos doentes consoante prescrição médica, em regime de automedicação ou 

Medicamentos  

MSRM 

Medicamentos de 
receita médica 

especial 

Medicamentos de 
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conforme aconselhamento na Farmácia. No entanto, o profissional de saúde deve avaliar a 

medicação e questionar o utente acerca dos sintomas que levam à sua toma, assegurando-se de 

que o utente tenha toda a informação necessária para o correto uso dos medicamentos, de 

modo a assegurar a eficácia da terapêutica e não havendo riscos para a saúde. O objetivo da 

avaliação da medicação dispensada pelo profissional de saúde é o identificar e resolver 

problemas relacionados com os medicamentos (PRM) estando então a proteger o doente de 

possível resultados negativos associados à medicação (RNM) [4]. 
 

 

 

2.6.1 Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

 Os MSRM são todos aqueles que preencham uma das condições apresentadas [6]:  

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

mesmo quando usados para o fim a que se destinam, em caso de serem utilizados 

sem vigilância médica; 

 Possam constituir um risco, direto ou indireto, quando utilizados com frequência e 

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

 Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, com atividade 

ou reações adversas que seja indispensável aprofundar 

 Que se destinem a ser administrados por via parentérica 

 

 A Portaria nº 198/2011 de 18 de maio regulamenta a prescrição eletrónica de 

medicamentos e refere as condições para a prescrição de receitas manuais. Estas são [7,8]: 

(Anexo IX) 

 Falência do sistema informático  

 Inadaptação fundamentada do prescritor, confirmada e validada pela Ordem 

profissional 

 Prescrição no domicílio 

 Até um máximo de 40 receitas por mês  

 

 Medicamentos sujeitos a receita médica renovável – são todos os medicamentos que se 

destinem a doenças ou a tratamentos prolongados e que, por esse motivo e no respeito pela 

segurança da utilização, possam ser adquiridos mais de uma vez sem que haja necessidade de 
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uma nova prescrição médica [6]. Estas receitas têm 3 vias e validade de 6 meses, contados a 

partir da data de emissão. 

 Medicamentos sujeitos a receita médica especial – estão sujeitos a este tipo de receita 

médica os medicamentos que se insiram numa destas condições [6]:  

 Contenham, numa dose sujeita a receita médica, uma substância classificada como 

estupefaciente ou psicotrópico, nos termos da legislação em vigor; 

 Em caso de utilização anormal possam dar origem a importantes riscos de abuso 

medicamentoso, originar toxicodependência ou ser utilizados para fins ilegais; 

 Contenham uma substância que, por precaução, deva ser incluída nas situações 

previstas na alínea anterior, pela sua novidade ou propriedades. 

 

 Medicamentos sujeitos a receita médica restrita – são aqueles cuja utilização deve ser 

reservada a meios especializados por preencherem certas caraterísticas [6]:  

 Destinarem-se a uso exclusivo hospitalar, devido às caraterísticas farmacológicas, 

à sua novidade ou por razões de saúde pública; 

 Destinarem-se a patologias cujo diagnóstico apenas seja efetuado em meio 

hospitalar ou em estabelecimentos diferenciados com meios de diagnóstico 

adequados, mesmo que a sua administração e o acompanhamento dos doentes se 

possam realizar fora desses meios; 

 Destinarem-se a doentes em tratamento ambulatório, mas cuja utilização seja 

suscetível de causar efeitos adversos muito graves, requerendo prescrição médica, 

se necessário emitida por um especialista, e uma vigilância especial durante o 

período de tratamento. 

 

 Aquando da receção da receita médica, o profissional de saúde deve ter uma atitude 

crítica face à mesma. Deve verificar se está de acordo com a legislação em vigor, com todos 

os campos devidamente preenchidos, mas também interpretar a prescrição médica, avaliando 

a terapêutica prescrita na sua eficácia e na relação com a saúde do doente. 

 Para poder aceitar a receita e proceder ao atendimento há certos aspetos que deve 

conter:  

 O nome, número do utente e número de beneficiário  

 O local de prescrição e assinatura do médico prescritor 
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 O médico prescritor, contendo o nome profissional, especialidade, nº da cédula 

profissional e contacto telefónico 

 Entidade responsável pelo pagamento e regime de comparticipação de 

medicamentos 

 Data de validade da receita – as receitas eletrónicas e manuais são válidas por 30 

dias a contar da data da emissão, enquanto que as receitas renováveis são válidas 

por 6 meses. 

 

 Cada receita apenas pode conter até quatro embalagens de medicamentos, com quatro 

medicamentos distintos ou um máximo de duas embalagens por medicamento. No entanto, há 

situações em que podem ser prescritas até quatro embalagens do mesmo medicamento, 

nomeadamente quando são embalagens unitárias [7]. O medicamento deve estar corretamente 

identificado por DCI, forma farmacêutica, dosagem, dimensão da embalagem, quantidade, 

posologia e duração do tratamento e código de barras (Anexo X). 

 Ao verificar o código do medicamento, o utente pode escolher o que deseja dentro do 

grupo homogéneo. Os medicamentos que pertencem ao mesmo grupo homogéneo são aqueles 

que têm a mesma composição quantitativa e qualitativa de substâncias ativas, a mesma 

dosagem e forma farmacêutica e bioequivalência idêntica. Cada Farmácia deve conter no seu 

stock pelos menos três medicamentos do mesmo grupo homogéneo de entre os cinco com o 

preço mais baixo [9]. 

 A prescrição por denominação comercial apenas pode existir caso não exista 

medicamento genérico similar ou então a existir este não seja comparticipado. Assinalando a 

exceção junto ao medicamento [6]: 

a) Prescrição de medicamento com margem ou índice terapêutico estreito; 

b) Suspeita previamente reportada ao INFARMED de intolerância ou reação adversa 

a um medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado por outra 

denominação comercial 

c) Prescrição de medicamento destinado a assegurar a continuidade de um 

tratamento com duração estimada superior a 28 dias.  

 O profissional de saúde deve avaliar a prescrição conforme adequação ao perfil do 

utente, com base na necessidade do medicamento, as suas caraterísticas farmacoterapêuticas, 

bem como a posologia. Nem sempre as receitas vêm com a informação correta, sendo por isso 



28 

 

necessário analisar a prescrição e dialogar com o utente, contando com o auxílio do Sifarma 

2000® ao consultar informações do medicamento e da terapêutica habitual do utente.  

 Deve sempre ser efetuada a leitura do código de barras do medicamento, confirmando 

o código da receita, de modo a garantir que sejam faturados os mesmos medicamentos 

dispensados. No sistema informático introduz-se o plano de comparticipação, o número da 

receita, local de prescrição e identificação do médico prescritor, assumindo então 

automaticamente a comparticipação devida. No verso da receita é impresso o documento de 

faturação que vai ser assinado pelo utente que levanta a receita, onde indica se exerceu ou não 

o direito de opção na escolha dos medicamentos (Anexo XI). No final do atendimento, 

inserem-se os dados do utente e imprime-se uma fatura/recibo que contém os dados da 

Farmácia, dos medicamentos e dos custos destes, a qual é assinada e carimbada e entregue ao 

utente. A receita médica, por sua vez, é carimbada, rubricada e datada pelo profissional da 

dispensa e colocada num local próprio, para que posteriormente se proceda à conferência do 

receituário. 

 Caso a receita médica não tenha as informações necessárias, não contenha assinatura 

do médico ou esteja fora de validade, a Farmácia pode recusar a mesma. 

 Depois de verificar que a receita se encontra viável de acordo com a legislação em 

vigor, pode-se proceder à dispensa dos medicamentos. Deve-se ter sempre o máximo de 

atenção para que a terapêutica prescrita seja a terapêutica dispensada, em termos de 

substância ativa, dosagem, tamanho da embalagem e quantidade de embalagens. A melhor 

opção para que não ocorram erros, é sempre confirmar o código CNP do medicamento, que é 

único e intransmissível. O profissional de saúde deve sempre inquirir o utente para saber se é 

um tratamento que está habituado a fazer ou vai iniciar, explicando a posologia que este deve 

efetuar, de acordo com o indicado pelo médico, adequando a explicação à idade do utente e 

assegurando-se que a informação foi corretamente assimilada. Além disso, deve-se escrever a 

posologia nas embalagens.  

 São inúmeras as entidades comparticipadoras que auxiliam o utente a pagar uma parte 

da despesa com os medicamentos, como é o caso do SNS. Além disso, existem outras como o 

SAMS (Anexo XII). Neste caso, aquando do atendimento deve-se tirar uma fotocópia da 

receita e no verso desta uma fotocópia do cartão que o utente deve apresentar a comprovar a 

complementaridade. 

 Além disso, há ainda utentes que beneficiam de uma comparticipação distinta em 

função da patologia. Na receita deve conter o despacho indicativo da patologia em causa. No 
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entanto em muitos dos casos, apenas é válida essa comparticipação especial se o médico 

prescritor for dessa especialidade.  

 

 A Portaria 224/2015 de 27 de julho regulamenta as novas receitas eletrónicas, que se 

carateriza pela desmaterialização da receita médica. É uma prescrição por via eletrónica, de 

receita sem papel, acessível e interpretável por meio de equipamentos eletrónicos e que inclui 

atributos que comprovam a sua autoria e integridade. Para aceder à receita, é necessário um 

código de acesso e dispensa, que é um código gerado pelo sistema central, comunicado ao 

software de prescrição e que é usado pelo utente para aceder à prescrição no momento de 

dispensa e para validação da dispensa. Atualmente consta na guia de tratamento; um código 

de matriz que permite que a farmácia aceda à prescrição e verifique a integridade e 

autenticidade da receita em modo offline. Além disso, é ainda necessário um código do direito 

de opção a utilizar apenas pelo utente no momento da dispensa quando exerce o direito de 

opção por linha de prescrição. 

 Por enquanto ainda não é possível aceder à receita de modo informatizado, no entanto 

já se pode fazer uso dos códigos da receita materializada de modo a facilitar a dispensa de 

medicamentos e outros produtos. Ao efetuar a leitura destes códigos, aparece 

automaticamente a receita com os medicamentos prescritos na mesma. O plano de 

comparticipação está associado, não sendo necessário acrescentar, a menos que o utente tenha 

alguma complementaridade à comparticipação do SNS [10].  

 

  

2.6.1.1 Dispensa de Medicamentos Psicotrópicos/Estupefacientes 

 Os medicamentos psicotrópicos/estupefacientes são substâncias que apesar de terem 

muitos benefícios em inúmeras doenças, necessitam de legislação apropriada e um controlo 

apertado na sua prescrição e dispensa, na medida em que muitas vezes estão associados a atos 

ilícitos. Têm propriedades terapêuticas em inúmeras situações, nomeadamente em doenças do 

foro psiquiátrico e oncológico, bem como analgésicos e antitússicos. Uma utilização 

continuada pode acarretar alguns riscos para a saúde do utente, levando a habituação e 

dependência física e psicológica.  

 A dispensa destes medicamentos é algo distinta das restantes receitas. A sua prescrição 

deve ser efetuada numa receita isolada, sem mais medicamentos (Anexo XIII). Aquando o 

atendimento, deve-se preencher um registo de psicotrópicos e estupefacientes com os dados 
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do doente e do utente adquirente no sistema informático. Tira-se uma fotocópia da receita à 

qual se junta um talão de psicotrópicos que é impresso automaticamente pelo sistema. O 

original da receita é enviado ao Centro de Conferência de Faturas (CCF) enquanto que a cópia 

é arquivada na Farmácia durante 3 anos. 

 A legislação em vigor refere que as cópias das receitas manuais devem ser enviadas ao 

Infarmed até ao dia 8 do mês seguinte, enquanto que as eletrónicas devem permanecer na 

Farmácia durante um período de 3 anos. Todos os meses deve-se enviar ainda um registo de 

todas as saídas de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos. Um mapa de balanço deve 

ainda ser enviado todos os anos até ao fim do mês de janeiro, de acordo com o referido na 

Circular nº 2219-2015 (Anexo XIV).  

 

   

2.6.2 Conferência de receituário 

 Todas as receitas têm impresso no verso um documento de faturação que contém o 

organismo a que correspondem e a sua organização num lote de receitas.  

 Após o atendimento, as receitas são guardadas num local apropriado. Cada receita 

deve ser conferida: código de barras/vinheta do local de prescrição, código de barras/vinheta 

do médico prescritor, assinatura do médico, número de beneficiário, nome do utente, data de 

prescrição, e todas as caraterísticas do medicamento que permitem indicar que seja o 

corretamente dispensado, organismo, rubrica do operador, carimbo da farmácia e data da 

dispensa. Todas as receitas devem ser verificadas desta forma e organizadas de acordo com o 

organismo comparticipador e lote. Cada lote tem um conjunto de 30 receitas. Ao se 

verificarem erros, estes são corrigidos em faturação no sistema informático. Em certos casos, 

pode ser pertinente alertar o utente para restituição de dinheiro ou alteração da terapêutica. 

Depois de fechar cada lote são emitidos verbetes de identificação que são carimbados e 

rubricados e depois anexados ao lote respetivo, sendo considerados um resumo das 

caraterísticas das receitas. Todos os meses, as receitas do SNS são enviadas para o CCF, 

através dos CTT. O CCF confere todas as receitas e quando deteta erros em receitas cujo valor 

de comparticipação seja superior a 50 cêntimos, envia as receitas à Farmácia junto com um 

ofício que detalhada os erros encontrados. Este processo mensal serve para que os organismos 

de comparticipação reembolsem à Farmácia o montante correspondente à respetiva 

comparticipação.  
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2.6.3 Dispensa de medicamentos não sujeitos a receita médica  

 O Estatuto do Medicamento refere os MNSRM como todos aqueles que não reúnem as 

condições previstas para serem classificados como MSRM [6]. Alguns destes não são 

comparticipados, sendo que o utente paga a totalidade do seu valor, enquanto que outros têm 

uma percentagem que é comparticipada. 

 A dispensa de MNSRM sem indicação médica tem um impacto crescente na sociedade 

devido às vantagens que apresenta: celeridade de resolução de problemas, redução de custos, 

o utente tem um papel mais ativo na escolha da terapêutica, possibilidade de reservar os 

recursos hospitalares para situações mais complicadas. A dispensa pode ser efetuada por 

automedicação ou aconselhamento farmacêutico.   

 De acordo com o despacho nº 17690/2007 de 23 de julho, a automedicação é a 

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

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

do profissional de saúde. Esta utilização deve estar limitada a situações clínicas bem definidas 

e de acordo com as especificações para aqueles medicamentos [11].  

 No entanto, deve-se avaliar a necessidade da dispensa, na medida em que se podem 

estar a disfarçar sintomas de uma patologia mais grave. Como tal, caso os MNSRM não 

melhorem os sintomas dentro de uns dias, deve-se procurar aconselhamento médico. 

Normalmente a dispensa de MNSRM está indicada em casos de perturbações digestivas, 

estados gripais e constipações, rinite alérgica perene ou sazonal, tosse e rouquidão, 

queimaduras, desinfeção da pele e mucosas, dores ligeiras a moderadas, cuidados 

ginecológicos ou vasculares [11]. Aquando a dispensa destes medicamentos, deve-se ter 

especial atenção a grupos de risco, nomeadamente crianças, grávidas ou idosos. 

 Os profissionais de saúde devem estar dotados de conhecimentos científicos e 

farmacológicos, de modo a estarem aptos a aconselhar a terapêutica mais adequada, através de 

uma correta perceção dos sintomas. Muitas vezes a Farmácia é o único local onde os utentes 

se dirigem antes de instaurarem a própria terapêutica, pelo que lhes cabe um importante papel. 

A correta avaliação da necessidade terapêutica só é possível através do diálogo com o utente, 

em que o profissional de saúde deve reunir informações acerca da situação a resolver, quais os 

sintomas que apresenta, há quanto tempo se manifestam, se já tomou algum medicamento, se 

tem alguma patologia diagnosticada e que medicamentos toma regularmente. Só depois de 

responder a estas perguntas é que se avalia a necessidade de dispensar algum  medicamento 

ao utente.  
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 A cedência de um MNSRM deve ser seguida do esclarecimento da terapêutica, de 

modo a que o utente fique corretamente esclarecido relativamente à ação do medicamento, 

duração do efeito, posologia, efeitos adversos principais e duração do tratamento, bem como 

condições de armazenamento e interações. Caso os sintomas persistam mais de cinco dias (ou 

três dias em caso de febre) deve-se aconselhar a que o utente procure aconselhamento médico. 

 

 

2.6.4 Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

 De acordo com o Decreto-lei nº 189/2008 de 24 de setembro, um PCHC é qualquer 

substância ou preparação que esteja destinada a ser posta em contacto com as diversas partes 

do corpo, nomeadamente a epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais 

externos, ou com os dentes e mucosas bucais, com a finalidade, exclusiva ou principalmente, 

de os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado e/ou corrigir 

os odores corporais [12].  

 Cada vez mais estes produtos têm um crescente interesse aos olhos do público, devido 

à maior preocupação com a aparência e bem-estar. No entanto, não são tão inócuos como se 

possa pensar, podendo também constituir um risco para a saúde e desencadear reações 

alérgicas.   

 Assim sendo, os profissionais de saúde devem ter a preocupação de adquirir 

conhecimento relativo às várias linhas de cosméticos existentes, à sua composição, indicação 

e caraterísticas, além de saber identificar os mais apropriados para cada utente, de acordo com 

o local de aplicação, a idade, o tipo de pele e a sensibilidade da mesma em relação a outros 

produtos anteriormente aplicados. No entanto, uma questão frequentemente levantada é a 

questão económica, muito acentuada relativamente a estes produtos. As linhas existentes são 

diversas, variadas possibilidades de escolha e preços bem distintos. É necessário pessoal 

qualificado para conseguir orientar o utente em relação aos produtos mais adequados ao seu 

perfil. Além disso, é necessário um profundo conhecimento de modo a discernir que situações 

requerem cuidados cosméticos e quais necessitam de cuidados médicos devido à sua 

gravidade (eczema, rosácea…) 

 A Farmácia Oliveira disponibiliza aos utentes uma profissional especialmente indicada 

para aconselhar os utentes nesta área, possibilitando um aconselhamento personalizado e 

individualizado, mais focado no utente e as suas necessidades. O utente pode optar por 

produtos de várias gamas, como Avène®, La Roche Posay®, Galénic®, Anjelif®, Science & 
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Mer®, Pur Luxe®, Rene Furterer®, Klorane®, Orlane®, Clarins®, Vichy®… O utente deve ser 

informado dos cuidados a ter, a correta aplicação dos PCHC e todos os conselhos pertinentes.  

 

  

2.6.5 Produtos dietéticos para alimentação especial 

 O Decreto-lei nº 74/2010 de 21 de junho regulamenta os géneros alimentícios 

destinados a uma alimentação especial que, devido à sua composição especial ou processos 

especiais de fabrico, se distinguem claramente dos alimentos de consumo corrente, 

mostrando-se adequados às necessidades nutricionais especiais de determinadas categorias de 

pessoas. A alimentação especial está especialmente indicada nas seguintes categorias de 

pessoas [13]:  

 Pessoas cujo processo de assimilação ou cujo metabolismo se encontrem 

perturbados 

 Pessoas que se encontrem em condições fisiológicas especiais e que, por esse 

motivo, podem retirar benefícios especiais de uma ingestão controlada de 

determinadas substâncias contidas nos alimentos 

 Lactentes ou crianças de pouca idade em bom estado de saúde. 

 

 De acordo com o Decreto-lei nº285/2000 de 10 de novembro, incluem-se produtos 

como [14]:  

 Fórmulas para lactentes e fórmulas de transição 

 Alimentos à base de cereais e alimentos para bebés destinados a lactentes e a 

crianças de pouca idade 

 Alimentos destinados a serem utilizados em dietas de restrição calórica para 

redução do peso 

 Alimentos dietéticos para fins medicinais específicos 

 Alimentos adaptados a um esforço muscular intenso, sobretudo para os 

desportistas 

 Os alimentos dietéticos destinados a fins medicinais específicos são uma categoria de 

géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial que são sujeitos a um 

processamento ou formulação especial, com vista a satisfazer as necessidades nutricionais de 

pacientes e para consumo sob supervisão médica, que se destinam de forma exclusiva ou 

parcial de pacientes com capacidade limitada, diminuída ou alterada para ingerir, digerir, 
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absorver, metabolizar ou excretar géneros alimentícios correntes ou alguns dos nutrientes 

neles contidos ou os seus metabolitos, ou cujo estado de saúde determina necessidades 

nutricionais particulares que não géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial 

ou por uma combinação de ambos. Estes alimentos são classificados em três categorias [15]:  

 Produtos alimentares nutricionalmente completos com fórmula dietética padrão e 

que consumidos em conformidade com as instruções do fabricante podem 

constituir a única fonte alimentar para as pessoas a que se destinam 

  Produtos alimentares nutricionalmente completos, com fórmula dietética 

adaptada a uma doença, anomalia ou situação sanitária específica, os quais, 

consumidos em conformidade com as instruções do fabricante podem constituir a 

única fonte alimentar para as pessoas a que se destinam 

 Produtos alimentares nutricionalmente incompletos, com fórmula dietética padrão 

ou adaptada a uma doença, anomalia ou situação sanitária específica, que não são 

adequados para uma utilização como fonte alimentar única. 

 Os produtos dietéticos mais comuns na Farmácia são os produtos dietéticos infantis, 

também pela maior procura, devido ao atendimento personalizado. Relativamente a estes 

produtos, é essencial ter em atenção a idade da criança e caraterísticas particulares. Devem ser 

os primeiros alimentos sólidos a introdução na alimentação das crianças e podem ser farinhas 

lácteas (preparar com água) ou não lácteas (para preparar com leite). Podem ainda conter ou 

não glúten na sua composição. 

 

 

2.6.6 Fitoterapia e Suplementos Alimentares 

 A fitoterapia estuda a utilização de produtos de origem vegetal, com uma finalidade 

terapêutica profilática, curativa ou para alívio dos sintomas, quando utilizados em proporções 

adequadas. Têm uma procura crescente e muitas vezes abusiva, pois as pessoas julgam 

erroneamente que não apresentam efeitos adversos nem contraindicações. Não é verdade, pois 

mesmo o que não é natural, não é inócuo, pois tudo o que apresente ação farmacológica tem 

efeitos adversos.  

 Do mesmo modo, os suplementos alimentares também têm visto a procura aumentar, 

logo, a oferta também aumenta exponencialmente. Podem ser usados para múltiplas situações: 

stress, redução do cansaço e fadiga, melhorar a memória, dar energia, manter o bem estar 

físico e mental, e muitas outras indicações.   
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 Podem conter diversas substâncias: nutrientes, vitaminas, minerais, aminoácidos, 

ácidos gordos essenciais, fibras e várias plantas e extratos de ervas. Nem sempre o regime 

alimentar consegue fornecer todas estas substâncias nutrientes nas quantidades recomendadas 

à manutenção de um estado de saúde saudável, por isso, muitas pessoas optam por 

complementar a alimentação com suplementos alimentares [16].  

 

 

2.6.7 Medicamentos e produtos de uso veterinário 

 O Decreto-lei nº 148/2008 de 29 de julho refere medicamento veterinário como sendo 

toda a substância ou associação de substâncias com propriedades curativas ou preventivas de 

doenças em animais ou dos seus sintomas, podendo ser utilizada ou administrada no animal 

com o objetivo de estabelecer um diagnóstico médico-veterinário, ou exercendo uma ação 

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

fisiológicas [17].  

 Os animais merecem ser cuidados e que tratem das suas doenças como o fazem com as 

pessoas, mas além disso os medicamentos de uso veterinário contribuem para a promoção da 

saúde pública, pois os animais podem ser portadores de doenças.  

 Na dispensa destes produtos deve-se ter em atenção a espécie do animal, o porte e a 

idade. Devem ser fornecidas todas as informações acerca do tratamento mais adequado, via de 

administração e modo de utilização, bem como todas as informações necessárias.  

 Os medicamentos e produtos de uso veterinário devem ser armazenados em local 

distinto dos de uso humano. Na Farmácia Oliveira são armazenados numa gaveta distinta dos 

restantes medicamentos. 

 

 

2.6.8 Medicamentos homeopáticos 

 O Decreto-lei nº 176/2006 de 30 de agosto refere medicamento homeopático como um 

medicamento obtido a partir substâncias denominadas stocks ou matérias primas 

homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito na Farmacopeia Portuguesa, 

ou, na sua falta, numa Farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado Membro, e que 

pode conter vários princípios [6]. 
 

 A homeopatia é orientada por quatro princípios: lei dos semelhantes, experimentação 

numa pessoa saudável, doses infinitesimais e medicamento único. 
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 O princípio da lei dos semelhantes estabelece que a doença pode ser curada por uma 

substância que reproduza os mesmos sintomas da doença. Ou seja, aquilo que pode provocar a 

doença em alguém saudável pode, após diluição, curar uma pessoa doente. A homeopatia 

também refere que os medicamentos homeopáticos devem sempre ser testados em pessoas 

saudáveis. As doses infinitesimais consistem em diluições sucessivas de um medicamento 

depois agitar para despertar propriedades latentes. É um princípio muito controverso; o 

princípio do medicamento único afirma que o doente deve tomar o medicamento com o maior 

número de estímulos para os sintomas que apresenta. É um princípio controverso mesmo 

entre especialistas em homeopatia [18].  

 

  

2.5.9 Dispositivos médicos 

 O Decreto-lei nº 145/2009, de 17 de junho refere dispositivo médico como sendo 

qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado isolado 

ou em combinação, incluindo o software destinado pelo fabricante a ser utilizado 

especificamente para fins de diagnóstico ou terapêuticos e que seja necessário ao bom 

funcionamento do dispositivo médico, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não 

seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função 

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

para fins de [19]:  

 Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença 

 Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de 

uma deficiência  

 Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico  

 Controlo da conceção 

 Os dispositivos são integrados nas classes I (baixo risco), IIa (baixo/ médio risco), IIb 

(médio/ alto risco) e III (alto risco) de acordo com a vulnerabilidade do corpo humano e os 

potenciais riscos decorrentes da conceção técnica e do fabrico. 
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3. OUTROS SERVIÇOS E CUIDADOS DE SAÚDE  

  

  

A Farmácia Oliveira dispõe de vários serviços que coloca à disposição dos utentes. Estes 

serviços contribuem para que haja uma maior fidelização dos utentes, já que no mesmo 

espaço onde lhes são dispensados os medicamentos também podem dispor de consultas com 

uma nutricionista, de serviços de estética e bem-estar, com massagens, depilação e 

manicure/pedicure, um programa inovador para deixar de fumar, consultas de audiologia e 

fisioterapia. É um espaço virado para o utente e com preocupação com o utente. Além destes 

serviços, também são determinados parâmetros fundamentais para a saúde do utente. Pode 

usar a balança para determinar o peso, altura e massa corporal ou usar a máquina que 

determina os valores da pressão arterial. No gabinete, determina-se a pressão arterial, o 

colesterol total, glicemia, triglicerídeos, ácido úrico… 

 Além disso, a Farmácia Oliveira também disponibiliza aos utentes a administração de 

medicamentos por via parentérica. O mais comum é a vacinação contra a gripe, bastante 

frequente nos meses de realização deste estágio. 

 

 

3.1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS AO DOMICÍLIO 

 

 A Farmácia Oliveira é responsável por entregar os medicamentos e outros produtos a 

dois centros sociais da cidade. Na dispensa de MNSRM o pedido é realizado por telefone e 

depois de efetuado o processo normal de dispensa, a entrega ao domicílio é realizada. No caso 

dos MSRM, o responsável pela entrega ao domicílio vai buscar as receitas, na farmácia os 

medicamentos são dispensados e depois o responsável vai entregar os medicamentos. 

 

 

3.2 VALORMED 

 

 A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos, criada em 1999, que tem a 

responsabilidade de gerir os resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. É o 

resultado de uma colaboração entre a Indústria Farmacêutica, os Distribuidores e as 

Farmácias, em virtude da sua consciencialização para a especificidade do medicamento 
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enquanto resíduo. A implementação deste sistema de gestão veio solucionar a questão da 

recolha e tratamento dos resíduos de medicamentos, conduzindo a processos mais seguros que 

visam minimizar o impacto ambiental negativo.  

 Este é um projeto com responsabilidade social corporativa, na medida em que [20]: 
 

 É plural, pois os intervenientes são do setor do medicamento 

 É sustentável, ao traduzir uma atitude responsável face ao ambiente e à sociedade, 

com mecanismo de financiamento autónomo 

 É transparente, com os resultados sendo acompanhados pelos sócios e pela 

entidade tuteladora, a Agência Portuguesa do Ambiente 

 É altruísta, já que os custos ambientais são suportados pelas empresas e porque o 

trabalho de informar a população fica a cargo dos profissionais de saúde que 

trabalham nas farmácias aderentes, as quais são responsáveis por uma 

significativa parte das embalagens vazias e medicamentos fora de uso que são 

encaminhados para o centro de triagem  

 

 O que deve ser depositado no contentor? 

 Medicamentos fora de prazo ou que já não são utilizados 

 Materiais usados no acondicionamento e embalagem dos produtos (cartonagens 

vazias, folhetos informativos, frascos, blisters, bisnagas, ampolas…) mesmo 

contendo restos de medicamentos 

 Acessórios utilizados para facilitar a administração dos medicamentos (colheres, 

copos, seringas doseadoras…) 

 

 O que não deve ser depositado no contentor? 

 Agulhas e seringas (por serem invasivos) 

 Termómetros 

 Aparelhos elétricos ou eletrónicos 

 Gaze e material cirúrgico 

 Produtos químicos 

 

 Quando se recebem resíduos devolvidos pelo utente deve-se verificar se se encontram 

nas condições adequadas, contendo apenas o material devido e não material invasivo ou 

outros. Quando o contentor está cheio, o VALORMED é fechado e preenche-se a ficha de 
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contentor com as devidas informações (nome da farmácia, peso do contentor, assinatura do 

responsável pelo fecho e nome do armazenista responsável pela recolha do mesmo. 

 Cada resíduo tem o seu destino, sendo que as embalagens, blisters vazios e frascos são 

reciclados e os medicamentos de uso humano ou veterinário são incinerados, contribuindo 

desse modo para a produção de energia [20]. 

 

  

3.3 AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS FISIOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS 

 

3.3.1 Pressão arterial  

 A Farmácia Oliveira dispõe de uma máquina digital que permite determinar a pressão 

arterial, mas os utentes preferem que a medição seja realizada por um profissional de saúde. 

Esta medição é gratuita e é o serviço mais requisitado pelos utentes. O utente deve repousar 

uns 15 minutos antes da medição e evitar substâncias estimulantes como café, álcool ou 

tabaco até 30 minutos antes. A roupa não deve estar muito apertada, o braço deve estar 

apoiado na altura do coração e não se deve falar durante a medição [23].  

 A hipertensão arterial é uma doença com uma elevada prevalência, especialmente nos 

idosos. É o fator de risco mais comum de doenças cardiovasculares e acidentes vasculares 

cerebrais, mas também insuficiência renal crónica e lesões oculares. É uma doença 

praticamente assintomática, daí os graves riscos que acarreta. 

 A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce nas paredes das artérias. Se a 

pressão for muito elevada os vasos sanguíneos têm que dilatar para conseguir suportar o 

volume sanguíneo e se o volume do sangue diminui, as paredes contraem. No entanto, se as 

variações forem excessivas, as artérias não vão conseguir manter a pressão arterial num nível 

adequado. O coração é o responsável por bombear o sangue e quando contrai, expulsa o 

sangue em direção aos vasos sanguíneos. Do mesmo modo, quando relaxa volta a encher-se 

de sangue. Assim sendo, a pressão nas paredes das artérias aumenta na fase de contração e 

diminui na fase de relaxamento. A contração do músculo cardíaco é chamada de sístole e o 

relaxamento do músculo é a diástole. A pressão arterial atinge o valor mais elevado durante a 

sístole e o menor valor durante a diástole [21].  
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Tabela 1 Valores de referência da pressão arterial [22] 

Classificação 

Valores de referência 

Pressão arterial sistólica 

(mmHg) 

Pressão arterial diastólica 

(mmHg) 

Pressão arterial ótima <120 <80 

Pressão arterial normal 120-129 80-84 

Pressão arterial normal-alta 130-139 85-89 

Hipertensão grau 1 140-159 90-99 

Hipertensão grau 2 160-179 100-109 

Hipertensão grau 3 ≥180 ≥110 

Hipertensão sistólica isolada ≥140 <90 

Norma da DGS, Hipertensão Arterial: definição e classificação, 19/03/2013 

 

 

3.3.2 Teste de triglicerídeos 

 Os triglicerídeos são as principais gorduras do organismo e podem ser adquiridos 

através da alimentação ou produzidos no nosso organismo pelo fígado. Eles servem de reserva 

energética nos momentos de jejum prolongados ou alimentação insuficiente. Quando 

consumimos hidratos de carbono em excesso, o fígado transforma os açúcares em 

triglicerídeos e armazena-os no tecido adiposo. Os valores normais situam-se abaixo dos 150 

mg/dl [28].  

 Na Farmácia Oliveira a medição do colesterol e dos triglicerídeos é efetuada na 

Reflotron Plus®, através de um processo relativamente simples, rápido e indolor. Após a 

punção no dedo, enche-se um capilar de sangue até à marca azul. Depois transfere-se o sangue 

para uma tira própria correspondente ao teste a efetuar e coloca-se no aparelho, aguardando 

poucos minutos até obter o resultado. 

 

 

3.3.3 Índice de massa corporal  

 O índice de massa corporal permite relacionar a massa corporal de um indivíduo com 

a sua altura. Determina-se ao dividir o peso (kg) pelo quadrado da altura (m). No entanto, a 

Farmácia Oliveira possui uma balança digital que obtém os valores sem necessidade de 

calcular manualmente. 
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Tabela 2 Valores de referência em indivíduos maiores de 20 anos [24] 

Classificação (adultos) IMC (kg/m
2
) 

Baixo Peso <18.5 

Eutrofia 18.5-24.9 

Pré-obesidade 25-29.9 

Obesidade grau I 30-34.9 

Obesidade grau II 35-39.9 

Obesidade mórbida ≥40 

Índice de Massa Corporal. (s.d.). Obtido em Dezembro 2015, de apd - associação portuguesa de dietistas: 

http://www.apdietistas.pt/nutricao-saude/avalie-o-seu-estado-nutricional/parametros-antropometricos/62-indice-de-massa-

corporal 

 

 Estes são os valores de referência em indivíduos com mais de 20 anos. Crianças, 

jovens e idosos usam valores ajustados de acordo com a idade e necessidades nutricionais. 

 

 

3.3.4 Teste de glicémia 

 Glicemia é a concentração de glicose no sangue. Quando o organismo não tem 

capacidade de transformar toda a glicose proveniente dos alimentos, a concentração fica 

muito elevada, o que se denomina hiperglicémica, podendo evoluir até à diabetes mellitus, 

uma doença crónica sem cura e que pode desenvolver-se durante muitos anos sem manifestar 

sintomas.  

 Por isso, é necessário fazer medições regulares para poder prevenir esta doença [25].  

  

Tabela 3 Valores de referência da glicémia [26] 

Classificação  Em Jejum (mg/dl) Pós-prandial (mg/dl) 

Hipoglicémia <70 <70 

Normal  70-100 70-140 

Pré-diabetes 100-126 140-200 

Diabetes >126 >200 

Diabetes. (05 de 2013). Obtido em Dezembro de 2015, de Portal da Saúde: 

http://www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/enciclopedia+da+saude/ministeriosaude/doencas/doencas+cronicas/diabetes.ht

m 
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 O teste é realizado de forma simples e rápida. Com uma lanceta faz-se uma punção no 

dedo de modo a obter uma gota de sangue que é colocada na tira que já foi previamente 

inserida no aparelho. O resultado surge ao fim de poucos instantes. 

 

 

3.3.5 Teste de colesterol 

 O colesterol é uma substância gordurosa que se encontra em todas as células do corpo 

e é essencial para a formação das membranas das células, na metabolização de algumas 

vitaminas, digestão de alimentos gordurosos… pode ser adquirido através dos alimentos ou 

produzido pelo corpo. O colesterol precisa de um transportador para viajar através da corrente 

sanguínea: 

 Lipoproteínas de muito baixa densidade - VLDL 

 Lipoproteínas de baixa densidade - LDL 

 Lipoproteínas de alta densidade - HDL 

 Enquanto o LDL e o VLDL transportam o colesterol para as células facilitando a 

deposiçao de gordura, o HDL tem a função inversa, promovendo a retirada do excesso de 

colesterol. Por isso é que o HDL é considerado o bom colesterol enquanto o VLDL e o LDL 

são considerados mau colesterol. 

 O depósito de gordura e a lesão na parede dos vasos provocados por valores elevados 

de VLDL e LDL favorecem a obstrução do fluxo de sangue e a redução do aporte de oxigénio 

e nutrientes aos tecidos, o que pode levar ao infarto do miocárdio ou AVC. 

 Em pessoas com risco cardiovascular baixo a moderado o colesterol total deve ser 

inferior a 190mg/dl e o colesterol LDL inferior a 115mg/dl. Em caso de risco cardiovascular 

alto e assintomático o colesterol LDL deve ser inferior a 100mg/dl. Já numa pessoa com risco 

cardiovascular muito alto, o colesterol LDL deve ser inferir a 70mg/dl [27]. 
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4. FORMAÇÕES 

  

 É essencial que todos os profissionais de saúde estejam em contínua formação. Há 

novos medicamentos continuamente a entrar no mercado, novas tecnologias a serem 

descobertas, novas doenças, novas resistências bacterianas, novas leis… Os TF e os 

farmacêuticos têm que acompanhar o desenvolver do mercado e isso só é possível se 

assistirem a formações, de modo a aumentar os conhecimentos, desenvolver novos 

conhecimentos em matérias que desconheciam e também relembrar antigos conceitos. Há 

ainda formações que têm como objetivo lançar novos produtos no mercado, explicando quais 

as vantagens, o que os distingue de todos os outros já existentes e qual o seu posicionamento. 

 Durante o meu estágio tive oportunidade de assistir a uma formação da Gideon Richter 

relativamente a Anticoncetivos – “Farmácia e o Aconselhamento à Mulher em 

Anticoncetivos”. Tive ainda oportunidade de assistir a várias formações na Farmácia Oliveira 

dadas por delegados da informação médica:  

 Dormidina®,  

 Reumon® (gel, creme e loção)  

 Vibrocil®,  

 Rinialer®,  

 Cetaphil®,  

 Benzac wash® e benzac gel® 

 Broncho Dual® 

 Além disso, periodicamente há delegados de informação médica que se dirigem à FO 

para prestar aconselhamento aos utentes sobre determinados produtos. Durante o meu tempo 

de estágio, tive oportunidade de assistir à promoção de três produtos: Animativ®, Control 30® 

e a gama Saforelle®, uma solução de lavagem íntima. 
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5. PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

 

 O Decreto-lei nº 95/2004 de 22 de abril e a Portaria nº 594/2004 de 2 de junho referem 

medicamento manipulado como sendo qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal que 

seja preparado e dispensada sob a responsabilidade de um farmacêutico. Do mesmo modo, um 

preparado oficinal é “qualquer medicamento preparado segundo as indicações compendiais de 

uma farmacopeia ou de um formulário oficial, numa farmácia de oficina ou em serviços 

farmacêuticos hospitalares, destinado a ser dispensado diretamente aos doentes assistidos por 

essa farmácia ou serviço”, distinguindo-se de fórmula magistral na medida em que esta é 

“qualquer medicamento preparado numa farmácia de oficina ou num serviço farmacêutico 

hospitalar, segundo uma receita médica e destinado a um doente determinado” [29, 30].  

 Apesar do desenvolvimento da indústria farmacêutica e de todos os medicamentos 

novos que continuamente entram no mercado, não é possível mesmo assim responder a todas 

as necessidades. A preparação de manipulados ainda é uma necessidade, nomeadamente nas 

especialidades de Pediatria e Dermatologia, sempre que surge a necessidade de adaptar as 

dosagens e substâncias ativas em populações para as quais não existe nada especialmente 

indicado.  

 Os medicamentos manipulados possuem um regime de comparticipação especial. 

Devem ser prescritos numa receita médica normal, no entanto esta não deve conter outros 

medicamentos (Anexo XV) 

 Antes de realizar a manipulação, deve-se verificar se a receita médica cumpre os 

requisitos de comparticipação e se a formulação possui a clareza necessária, sendo possível 

identificar a forma farmacêutica e o método de preparação, bem como estarem indicadas as 

quantidades necessárias. É também essencial verificar possíveis incompatibilidades entre 

componentes, posologia e unidades prescritas e forma farmacêutica. Deve-se ainda 

estabelecer um diálogo com o utente, averiguando alergias e intolerâncias e outros problemas 

de saúde, enquadra o problema de saúde a tratar e ainda verificar se poderá ter alguma 

dificuldade na administração do medicamento prescrito.  

 Antes de iniciar a preparação do medicamento manipulado, deve-se verificar a área de 

preparação, averiguando a limpeza da bancada e dos materiais a utilizar e se as matérias-

primas e os materiais de embalagem estão em condições passíveis de ser utilizados.  

 Todos os manipulados têm uma ficha de preparação onde se registam todos os dados e 

as operações efetuadas. Na ficha de preparação devem constar: 
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 Denominação do medicamento manipulado 

 Nome e morada do utente, caso se trate de uma fórmula magistral ou uma 

preparação efetuada e dispensada sob iniciativa do farmacêutico para um doente 

determinado  

 Nome do prescritor 

 Número de lote atribuído 

 Composição do medicamento, com referência às matérias-primas e quantidades 

usadas, bem como respetivos números de lote 

 Descrição do modo de preparação 

 Registo dos resultados dos métodos de controlo de qualidade efetuados 

 Descrição do modo de acondicionamento 

 Rubrica e data do operador e de quem supervisionou a preparação do 

medicamento manipulado 

  

 Todas as operações que envolvem a preparação do manipulado, acondicionamento, 

rotulagem e operações de controlo de qualidade devem ser efetuados no laboratório, o qual 

deve ser convenientemente iluminado e ventilado, com superfícies lisas e de fácil limpeza, as 

quais não devem afetar a qualidade das preparações. Os materiais e equipamentos devem estar 

em bom estado de conservação e todos os aparelhos de medida devem ser calibrados 

periodicamente, de modo a garantir a exatidão das medidas. 

 A Deliberação n.º 1500/2004 de 7 de dezembro aprova a lista de equipamento mínimo 

que deve existir nas operações de preparação de medicamentos manipulados [31]: 

 Alcoómetro 

 Almofarizes de vidro e porcelana 

 Balança de precisão sensível ao miligrama 

 Banho de água termostatizado 

 Cápsulas de porcelana 

 Copos de várias capacidades 

 Espátulas metálicas e não metálicas 

 Funis de vidro 

 Matrazes de várias capacidades 

 Papel de filtro 

 Papel indicador de pH universal 
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 Pedra para a preparação de pomadas 

 Pipetas graduadas de várias capacidades 

 Provetas graduadas de várias capacidades 

 Tamises  

 Termómetro 

 Vidros de relógio 

 

 Todas as matérias primas devem possuir um boletim analítico que comprove que estas 

obedecem aos requisitos mínimos de qualidade. Todas as embalagens devem estar 

devidamente rotuladas, com informações do fornecedor, número do lote, condições de 

conservação, precauções de manuseamento e prazo de validade. 

 A rotulagem do medicamento manipulado deve conter todas as informações 

necessárias, sendo uma etapa importante da manipulação: 

 Nome do utente 

 Fórmula do medicamento manipulado prescrita pelo médico 

 Número do lote atribuído 

 Prazo de validade do medicamento preparado 

 Condições de conservação 

 Instruções especiais e necessárias à utilização do medicamento, tais como “agite 

antes de usar”, “uso externo”… 

 Via de administração 

 Posologia 

 Identificação da farmácia 

 Identificação do farmacêutico diretor técnico 

  

 O prazo de validade de um medicamento manipulado depende dos componentes 

utilizados na manipulação e da forma farmacêutica. Todos os medicamentos manipulados não 

estéreis, conservados em embalagens fechadas, ao abrigo da luz e temperatura devem ter em 

conta os prazos de validade referidos no Formulário Galénico Português [32]: 

 

 Preparações líquidas não aquosas e preparações sólidas – quando a substância 

ativa for um produto industrializado, o prazo de utilização do medicamento 

manipulado será igual a 25% do tempo que resta até expirar o prazo de validade 
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do mesmo. Caso o prazo calculado seja superior a seis meses, deve-se adotar um 

prazo de validade de seis meses para o medicamento manipulado. do mesmo 

modo, se a proveniência da matéria prima não for um medicamento 

industrializado, o prazo de validade será de seis meses. 

 

 Preparações líquidas que contenham água (com substâncias ativas no estado 

sólido) – o prazo de validade do medicamento manipulado não deve ser superior a 

14 dias e deverá ser conservado no frigorífico. 

 

 Restantes preparações – o prazo de validade do medicamento manipulado deve 

corresponder à duração do tratamento, sempre que este tenha uma duração igual 

ou inferior a 30 dias, que é o prazo de utilização máximo. 

 

 O cálculo do PVP dos medicamentos manipulados é efetuado em três vertentes 

distintas: o valor dos honorários, o valor das matérias-primas e o valor dos materiais de 

embalagem. A Portaria nº 769/2004 de 1 de julho estabelece o cálculo do preço de venda dos 

medicamentos manipulados.  

 O valor dos honorários é determinado por um fator (F), alterado periodicamente; o 

valor das matérias primas é determinado pela soma do custo das mesmas, multiplicado pelo 

fator correspondente à maior das unidades utilizadas; o valor dos materiais de embalagem é o 

valor de aquisição x1,2. O PVP é resultado da soma das três componentes x 1,3 acrescido o 

IVA à taxa em vigor [33].  

 

 Durante o meu período de estágio na Farmácia Oliveira tive oportunidade de participar 

na preparação de diversos medicamentos manipulados.  

 Uma das preparações foram cápsulas de dapsona, um medicamento utilizado no 

tratamento da lepra, em que foram preparadas 30 cápsulas, com 1,5g de dapsona e 16g de 

excipiente. Outra das preparações foi uma pomada para eczema sazonal composta de 10g de 

ácido salicílico, 30g de dermovate® e vaselina em quantidade tal que o total perfizesse 100g. 

Uma outra preparação é a pomada quadriderme que a FO procura ter sempre em stock e é 

amplamente utilizada em diversas manifestações dermatológicas. Esta formulação teve como 

matérias primas, 0,18g de betametasona, 0,36g de gentamicina, 3,6g de clotrimazol e cetobase 

em quantidade tal que o total perfizesse 360g. Foram preparados 12 tubos. Preparei ainda uma 
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suspensão de trimetoprim, com 0,3g de substância ativa, 30 ml de xarope comum e ainda 3 

gotas de essência de banana. Além disso efetuei ainda uma preparação de enxofre precipitado 

a 8%, com 16g de enxofre e 184g de vaselina sólida (Anexo XVI). 
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CONCLUSÃO 

  

  Este estágio curricular revelou-se de extrema importância, uma vez que me permitiu a 

integração na realidade do mercado de trabalho, através da obtenção de novos conhecimentos 

e consolidação daqueles que adquiri no decorrer do curso. 

 Compreendi as principais atividades diárias de uma Farmácia e qual o papel do TF nas 

mesmas.  

 Durante o estágio as principais atividades que desempenhei foram o armazenamento 

de medicamentos, organização das receitas por lotes, avaliação de parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos, preparação de medicamentos manipulados e ainda atendimento ao público. 

 O mais importante numa Farmácia Comunitária não são os medicamentos, mas sim os 

utentes. É por isso essencial aplicar os princípios éticos e deontológicos que devem ser 

inerentes à profissão de TF, onde se devem respeitar os direitos dos utentes. Todos os 

indivíduos têm direito à sua dignidade e a obter o melhor atendimento sem descriminação de 

qualquer tipo, através de um atendimento competente e honesto, mantendo o sigilo e a 

confidencialidade de todas as informações dadas.  

 A atividade que mais gostei de realizar foi o atendimento aos utentes, sendo também 

aquela mais exigente, mas com a qual obtive muitos conhecimentos, não só a nível técnico-

científico, mas também a vários outros níveis. Devemos prestar-lhes todas as informações 

necessárias relativamente ao uso racional do medicamento, falar de modo claro e coerente, 

linguagem adequada e postura apropriada. 

 A Farmácia Oliveira contém todos os recursos necessários ao correto desempenho das 

suas atividades, dentre eles os recursos humanos. Todos os profissionais que ali trabalham 

desempenham as suas atividades com profissionalismo e com foco no utente, sempre com a 

preocupação de oferecer o melhor atendimento aos seus utentes, garantindo a sua satisfação e 

o correto funcionamento da terapêutica. 

 Por último, gostaria de salientar que todos se mostraram sempre disponíveis em me 

esclarecer quaisquer dúvidas que pudessem surgir, integrando-me desde logo na equipa e 

tratando-me com cordialidade e simpatia. É uma equipa coesa e com boas relações 

interpessoais, o que favorece o bom desempenho das atividades. 
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Anexo I – Encomenda ao laboratório 
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Anexo II – Encomenda ao laboratório 
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Anexo III – Encomenda diária 
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Anexo IV – Requisição de Estupefacientes e psicotrópicos 

 

  



57 

 

Anexo V – Encomenda manual  
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Anexo VI –Circular de produto em rutura de stock  

 

 

 



59 

 

Anexo VII – Circular de revogação de AIM 
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Anexo VIII – Listagem de Controlo de Prazos de Validade 
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Anexo IX – Receita médica manual 
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Anexo X – Receita eletrónica 
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Anexo XI – Documento de faturação no verso da receita 
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Anexo XII – Documento de faturação no verso da receita 
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Anexo XIII – Receita médica especial 
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Anexo XIV – Circular de Registo de psicotrópicos e estupefacientes 
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Anexo XV – Receita médica de medicamento manipulado 
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Anexo XVI – Ficha de preparação de enxofre precipitado a 8% 

 

 
 


