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INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório surge no âmbito da Unidade Curricular Estágio Profissional I, do 

4ºano/1ºsemestre do Curso de Farmácia - 1º ciclo, da Escola Superior de Saúde do Instituto 

Politécnico da Guarda.  

Este estágio foi realizado na Farmácia Moderna, na cidade da Guarda, no período 

compreendido entre 21 de setembro de 2015 e 5 de janeiro de 2016, com uma duração total de 

490 horas. A supervisão esteve a cargo da Diretora Técnica Ana Raquel Videira Lopes de 

Andrade e a orientação do Professor Márcio Rodrigues. 

Neste sentido será importante definir estágio, como: as atividades de aprendizagem 

social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais 

da vida e trabalho de seu meio, sendo realizada na comunidade em geral ou junto a pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, sob responsabilidade e coordenação da instituição de 

ensino. Nesta perspetiva, o estágio foi realizado com o intuito de compreender a realidade 

relativa ao funcionamento de uma farmácia comunitária e colocar em prática alguns dos 

conhecimentos teóricos adquiridos ao longo destes anos de formação.  

As atividades planeadas para realizar durante o decurso do estágio foram as seguintes:  

 Receção e conferência de encomendas 

 Elaboração de encomendas e sua transmissão 

 Armazenamento dos medicamentos e outros produtos de saúde  

 Construção de fichas técnicas de entrada de matérias-primas  

 Participação nos vários processos de registo desde a entrada até à dispensa de 

medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes  

 Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e informação ao utente 

 Dispensa de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

 Controlo de prazos de validade  

 Recolha de medicamentos para devolução à ValorMed  

 Preparação de manipulados de acordo com as Boas Práticas de Preparação de 

Manipulados  

 Participação na prestação de serviços farmacêuticos aos utentes. 
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Por considerar que facilita uma melhor abordagem ao período de estágio, a estrutura do 

relatório apresenta, após uma caraterização do local de estágio, as atividades planeadas e 

desenvolvidas, bem como aquelas que o supervisor achou pertinente realizar acompanhando 

sempre de perto todo o circuito do medicamento.    
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1. PAPEL DO TÉCNICO DE FARMÁCIA  

 

O técnico de farmácia tem um papel importante na comunidade, assim sendo deverá 

participar na promoção do bem-estar geral e da melhoria na qualidade de vida. Presta 

informação e aconselhamento aos utentes, intervêm no uso racional do medicamento, bem 

como na prestação de cuidados em Farmácia.  

Como profissional de saúde deve manter os seus conhecimentos científicos e 

profissionais constantemente atualizados e ainda respeitar o sigilo profissional, cumprir as 

regras de deontologia profissional e assegurar qualidade na prestação de serviços. 

Segundo o decreto-lei 564/99 de 21 de Dezembro é da responsabilidade do Técnico de 

Farmácia o “desenvolvimento de atividades no circuito do medicamento, tais como análises e 

ensaios farmacológicos; interpretação da prescrição terapêutica e de fórmulas farmacêuticas, 

sua preparação, identificação e distribuição, controlo da conservação, distribuição e stocks de 

medicamentos e outros produtos, informação e aconselhamento sobre o uso do medicamento” 

[1]. Nesta perspetiva, o técnico de farmácia enquadra-se como um elemento fulcral no 

desenvolvimento das atividades de uma Farmácia Comunitária, tendo por funções intervir em 

todas as fases do circuito do medicamento, informar os utentes, gerir e organizar a farmácia 

dentro do seu circuito de atividade, participar em investigação, avaliar o desempenho e fazer 

parte de júris de concursos e promover o ensino e formação profissional.  
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2. FARMÁCIA MODERNA 

 

2.1 LOCALIZAÇÃO DA FARMÁCIA  

 

A Farmácia Moderna (Figura 1) situa-se na Avenida de São Miguel, na cidade da 

Guarda.  

    Preza por vitrinas amplas, com uma fachada moderna e de fácil acessibilidade por parte 

da população, visto estar junto a uma estrada principal.   

Esta Farmácia faz parte do grupo Videira Lopes – Saúde, Unipessoal, LDA., que é 

detentor de mais três farmácias [2].  

 

 

  

 

 

  

 

 
 
 
 

 
 

Figura 1- Farmácia Moderna da Guarda 
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2.2 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 

A Farmácia Moderna encontra-se aberta ao público de segunda a sábado das 8h30min às 

22h. Para além deste horário, está de serviço 24 horas em dias selecionados pela Associação  

Nacional de Farmácias (ANF). 

 

2.3 ESPAÇO FÍSICO 

 

As farmácias devem dispor de instalações adequadas para garantir a segurança, conservação 

e preparação dos medicamentos, a acessibilidade, comodidade e privacidade dos utentes e do  

respetivo pessoal [2]. 

A Farmácia Moderna está organizada pelas seguintes áreas: 

 Área de atendimento ao público; 

 Área de receção e conferência de encomendas; 

 Local de armazenamento dos MSRM 

 Armazém geral I; 

 Armazém geral II; 

 Laboratório 

 Área de atendimento personalizado; 

 Escritório da direção técnica; 

 Instalações sanitárias; 

 Copa. 

  

2.3.1   Área de atendimento ao público 

 

A área de atendimento ao público é, por excelência, o local mais importante da farmácia, 

uma vez que é aqui que ocorre o primeiro contacto do utente com o profissional de saúde e onde 

se desenvolve todo o processo de atendimento e aconselhamento. Esta área é acolhedora, bem 

iluminada e ampla, o que possibilita uma boa circulação dos utentes, e está estruturada de forma 

eficiente, isto é, por secções.  
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Na secção de atendimento geral, encontram-se oito balcões com os respetivos terminais 

informáticos, leitores óticos de códigos de barras, terminais multibanco, impressoras, caixas 

registadoras, e folhetos informativos. O atendimento é seguido por ordem de senhas, o que 

traduz uma melhor organização e rapidez de atendimento.  

De trás dos balcões estão expositores com MNSRM, produtos dietéticos e cosméticos 

solares, organizados de maneira a dar realce a várias marcas, sendo estes influenciados por 

épocas sazonais, estando dispostos de maneira diferente consoante a época do ano de forma a 

serem apelativos para o público.  

Encontram-se também expostos produtos de puericultura, produtos de alimentação 

infantil, produtos de ortopedia, produtos de emagrecimento, suplementos alimentares, produtos 

capilares, produtos de higiene oral, produtos de higiene íntima e produtos de cosmética.  

Há ainda uma balança automática, um aparelho medidor da pressão arterial, e uma área 

de espera com cadeiras para os utentes e/ou acompanhantes e uma zona infantil de 

entretenimento. 

 

2.3.2 Área de receção e conferência de encomendas  

 

Situa-se na parte anterior da farmácia tendo uma entrada direta para a mesma. É nesta 

área que se rececionam as diferentes encomendas de medicamentos e se conferem as mesmas, 

de acordo com as faturas ou guias de remessa (Anexo A e B) e respetivas notas de encomenda: 

código e descrição do produto, quantidade, estado físico e organolético do produto. 

Tendo assim disponível um balcão com equipamento adequado à realização da receção, 

da verificação de encomendas e da etiquetagem dos produtos. 

 

2.3.3 Local de armazenamento  

 

Nesta zona encontra-se um módulo principal com gavetas deslizantes que armazena os 

medicamentos organizados por ordem alfabética do nome comercial, posologia e forma 

farmacêutica. De um lado estão dispostas as formas farmacêuticas sólidas orais como os 

comprimidos e cápsulas, e do outro lado encontram-se os produtos oftálmicos, supositórios, 

óvulos, inaladores, soluções injetáveis, pomadas e cremes, tiras e lancetas para medicação da 
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glicémia, produtos de uso externo, produtos veterinários, os medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes. 

Neste local existe também um frigorífico, devidamente controlado em termos de 

temperatura (entre 2 a 8ºC), no qual se armazenam os medicamentos termolábeis. 

 

2.3.4 Armazém geral I  

 
Nesta área existe um corredor de prateleiras onde se encontram os medicamentos 

genéricos (MG) de forma farmacêutica oral sólida, organizados por ordem alfabética de 

denominação comum internacioanl (DCI) e laboratório, e uma estante reservada para o 

armazenamentos dos xaropes e suspensões orais. O restante espaço é destinado ao stock 

excedente de todos os medicamentos e produtos de saúde. 

 

 

2.3.5 Armazem geral II 

 

No piso superior da farmácia está situado um segundo armazém reservado a calçado 

ortopédico e de criança, a puericultura de grande volume, a material de escritório, a material 

decorativo, entre outros. 

 

2.3.6 Laboratório 

 

O laboratório encontra-se devidamente equipado e apropriado para a preparação de 

medicamentos manipulado. Dispõe de uma bancada com uma balança analítica, um banho 

termostatizado, um lavatório, um sistema de exaustão, um pórfiro, e armários superiores e 

inferiores às bancadas onde se encontram arrumadas as matérias-primas e o material de 

laboratório, como também a literatura de apoio necessária à execução dos manipulados.  
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2.3.7 Área de atendimento personalizado 

 

A Farmácia Moderna possui dois gabinetes de atendimento personalizado, que têm 

como função oferecer uma maior privacidade aos utentes. 

 Um dos gabinetes situa-se no piso inferior onde são feitos testes de avaliação de 

parâmetros bioquímicos e fisiológicos (medições de glicémia, colesterol, triglicerídeos, ácido 

úrico e pressão arterial), e onde são administradas soluções injetáveis, efetuados curativos e 

realizadas algumas consultas como consultas de Podologia e Nutrição. 

O outro gabinete encontra-se no piso superior e é destinado nomeadamente a consultas 

de Medicina Tradicional Chinesa e a outros ocasionais eventos proporcionados pela farmácia. 

 

2.3.8 Escritório da direção técnica 

 

Destina-se a atividades como gestão, administração e contabilidade da farmácia, e para 

eventuais reuniões com outros profissionais de sáude. 

 

2.3.9 Instalações sanitárias 

 

A Farmácia Moderna dispõe de duas instalações sanitárias: uma para uso dos 

profissionais de saúde e outra para os utentes. 

 

2.3.10  Copa 

 

A copa tem cabides, uma pequena cozinha, um armário de arrumação e um espaço 

destinado ao descanso dos profissionais de saúde. 
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2.4  SISTEMA INFORMÁTICO 

 

A aplicação informática utilizada na Farmácia Moderna é o programa SPharm® 

(software elaborado pela SoftReis), que está instalado em todos os computadores da farmácia.  

O SPharm® é um programa em que todo o seu modo de funcionamento está orientado 

para aumentar a produtividade dos colaboradores, minimizando os tempos de trabalho e 

facilitando assim as tarefas rotineiras [3]. Permite a realização de um variado conjunto de 

tarefas (Anexo G) destacando-se a gestão de stocks, a consulta de movimentos de produtos, a 

receção de encomendas, a realização de vendas, a realização da faturação, o controlo dos prazo 

de validade, o processamento de devoluções e a gestão de clientes, o que permite um 

seguimento farmacoterapêutico mais eficiente, uma vez que viabiliza a consulta da terapêutica 

habitual. 

Assim sendo, pelo facto de apresentar uma variedade de funcionalidades, torna-se um 

sistema informático funcional, revelando-se imprescindível no exercício de toda a atividade na 

farmácia comunitária, tanto na gestão e administração financeira da farmácia, como no apoio 

ao profissional de farmácia. 

 

2.5  RECURSOS HUMANOS 

 

A equipa técnica que constitui a Farmácia Moderna está bem articulada e com funções 

específicas formando uma equipa de modo a que o bom funcionamento do serviço seja 

alcançado, assim como o bom relacionamento com os outros sectores. É vivido um ambiente 

de sentida colaboração, boa disposição e disponibilidade.  

Esta equipa técnica é constituída por:  

 Diretora Técnica 

 Cinco Farmacêuticas 

 Cinco Técnicos de Farmácia 

 Uma Ajudante de Farmácia  
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3. APROVISIONAMENTO E ARMAZENAMENTO 

 

  

3.1 GESTÃO DE STOCK 

 

 A gestão de stocks de medicamentos e outros produtos de saúde é um procedimento 

importante uma vez que deve garantir o acesso dos utentes a todos os produtos existentes na 

quantidade e qualidade adequadas, de modo a evitar ruturas de stock. A gestão de stocks 

depende muito da localização da farmácia, do tipo de utentes, da média mensal de vendas e 

rotatividade dos produtos, da época do ano, da publicitação, da capacidade de armazenamento 

da farmácia, da existência de stock armazenado, das condições de pagamento e das 

bonificações dos armazenistas ou promoções dos próprios laboratórios. Contudo a farmácia 

deve garantir a satisfação das necessidades e a qualidade da prestação de serviços ao utente. 

 

3.2 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS 

 

A aquisição dos produtos farmacêuticos pode ser realizada através de armazenistas ou 

diretamente aos laboratórios, fabricantes ou representantes e ainda entre outras farmácias.  

A escolha de um fornecedor deve ser feita de forma criteriosa e com base nos parâmetros 

que considera de maior importância para garantir um bom serviço, como: 

 a qualidade dos serviços prestados.  

 as bonificações 

 a rapidez de entrega dos produtos; 

 as condições de transporte e armazenamento 

 a percentagem de erro nas entregas 

 as condições de pagamento 

 a credibilidade e reconhecimento pelas autoridades competentes. 

A Farmácia Moderna trabalha com vários fornecedores, nomeadamente a 

COOPROFAR (armazém da Guarda), Alliance Healthcare (armazém do Porto e Castelo 

Branco) e Agroviseu, contudo quando é necessário encomendar grandes quantidades, recorre a 

outros laboratórios, sendo esta designada de compra direta.  

  Diariamente são realizadas encomendas por um farmacêutico, designadas por 

encomendas diárias. Estas são um tipo de encomendas estabelecidas com base em níveis de 

stock previamente definidos para cada produto, isto é, para cada produto existe um stock 
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mínimo e um stock máximo que de acordo com as suas saídas, é gerado automaticamente no 

sistema informático uma proposta de encomenda, sendo esta analisada pelo farmacêutico e 

transmitida ao respetivo fornecedor via modem ou via telefónica. 

Quando por rutura ou inexistência de um dado medicamento/produto em stock, e em 

função do pedido do utente, é necessária a aquisição urgente do mesmo, o Farmacêutico ou 

Técnico de Farmácia entra em contacto com o fornecedor via telefone. Existe ainda a 

possibilidade de encomendar produtos inexistentes na Farmácia Moderna (por email ou por 

telefone) às restantes Farmácias do grupo Videira Lopes, Saúde mediante verificação prévia 

dos seus stocks através do programa informático SPharma®. 

As encomendas diretas a laboratórios constam, essencialmente, de produtos 

dermocosméticos, sazonais, de puericultura e medicamentos genéricos. 

 

 

3.3  RECEÇÃO E CONFERÊNCIA DE ENCOMENDAS 

 

As encomendas chegam à farmácia em contentores ou em caixas de cartão devidamente 

identificadas e acondicionadas para que os produtos não se danifiquem durante o transporte. Os 

produtos termolábeis vem acondicionados em caixas térmicas, sendo os primeiros a rececionar. 

As encomendas vêm sempre acompanhadas com as faturas/guias de remessa (Anexo A 

e B )  original e duplicado, onde devem constar informações como: o nome do fornecedor, o 

nome da farmácia, a morada da farmácia, o número da fatura, a data de emissão da fatura, a 

designação do medicamento e o código nacional do produto (CNP), a quantidade de produtos 

pedida pela farmácia e a quantidade enviada pelo fornecedor, o Preço de Venda à Farmácia 

(PVF), o Preço de Venda ao Público (PVP), o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e o 

valor total da encomenda. 

Quando se procede à entrada da encomenda, no sistema operativo, o profissional 

responsável deve ter em conta vários aspetos: 

 Embalagem do medicamento/produto: verificar se a embalagem não está danificada ou 

se não apresenta sinais de má conservação.  

 

 Prazo de validade: este deve ser alterado quando o stock estiver a zero ou quando os 

medicamentos ou produtos recebidos possuírem um prazo de validade inferior. 
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 Preço: Confirmar o preço uma vez que os MSRM vêm etiquetados com o preço marcado 

de acordo com a lei em vigor. No caso MNSRM e outros produtos que não vêm com o 

preço impresso na embalagem, é atribuído um preço tendo em conta sempre a margem 

de comercialização, sendo, portanto, necessário imprimir etiquetas com o código de 

barras e o respetivo preço. 

 

 Confirmar a encomenda, ou seja verificar a quantidade de medicamentos/produtos 

pedidos e enviados. 

 

Por fim , terminada  a receção os stocks são automaticamente atualizados, as faturas são 

assinadas pelo operador e arquivadas consoante os fornecedores. No final de cada mês, estas 

são comparadas com as faturas resumo enviadas pelos armazenistas, de forma a proceder à sua 

liquidação de acordo com os termos do contrato estabelecido com os diferentes fornecedores. 

No caso dos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são acompanhados por duas 

vias de requisição. Ambas as vias de requisição devem vir assinadas e carimbadas pelo Diretor 

Técnico. A via original (Anexo C) deve ser arquivada juntamente com uma cópia da fatura num 

dossier destinado única e exclusivamente à documentação referente aos medicamentos 

psicotrópicos e estupefacientes e deve permanecer na farmácia durante três anos. A outra via 

deve ser enviada ao fornecedor. 

Após a sua receção, estes são imediatamente armazenados na gaveta destinada aos 

mesmos. 
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3.4  ARMAZENAMENTO 

 

Após a receção de encomendas o próximo passo é o armazenamento, este é feito nos 

respetivos locais, ou se o espaço não for suficiente, são redirecionados para o armazém da 

farmácia, para que possam ser repostos assim que possível nos locais habituais. 

A organização do armazenamento é importante para facilitar o trabalho dos profissionais 

de saúde. Deve ter em conta as características físico-químicas do produto/medicamento, a sua 

estabilidade em função da humidade (<60 %), da temperatura (18ºC a 25ºC) e luminosidade, o 

espaço físico disponível e o prazo de validade, que tem por base a regra do “first expired - first 

out” o que significa que os produtos que contêm menor prazo de validade são os primeiros a 

serem cedidos. Assim sendo, no armazenamento deve-se ter atenção redobrada aos prazos de 

validade, colocando em primeiro lugar os produtos com menor prazo de validade. 

As farmácias devem garantir o bom estado de conservação dos produtos e devem dispor 

de sistema de medição e registo de temperatura e humidade, que permita monitorizar a 

observância das adequadas condições de conservação dos medicamentos [4]. Desta forma, a 

Farmácia Moderna cumpre os requisitos de armazenamento e qualidade supra mencionados, 

uma vez que através de um termohigrómetro, é controlada a temperatura e humidade a que estão 

sujeitos os medicamentos ou produtos de saúde, possibilitando a dispensa dos mesmos ao utente 

em boas condições. 

Convém referir ainda, que os produtos que necessitam de refrigeração são sempre os 

primeiros a serem armazenados no frigorífico (2ºC a 8ºC), os MSRM não devem estar ao 

alcance do utente, os MNSRM podem estar à vista dos utentes mas fora do seu alcance, 

enquanto que os produtos de cosmética e higiene corporal, puericultura, produtos naturais e 

acessórios de farmácia devem estar visíveis e ao alcance dos utentes. 
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3.5  CONTROLO DE PRAZOS DE VALIDADE  

 

O prazo de validade de um medicamento é aquele durante o qual as características 

físicas, químicas, microbiológicas, galénicas, terapêuticas e toxicológicas não se alteram ou 

sofrem eventuais modificações dentro de limites aceitáveis e bem definidos [5].  

A conferência dos prazos de validade visa garantir a qualidade, a segurança e a eficácia 

dos medicamentos e produtos de saúde aquando da sua dispensa. 

Assim, é de extrema importância que trimestralmente seja feito um controlo de prazos 

de validade através da impressão de uma listagem onde estão selecionados todos os produtos 

com prazo de validade a expirar nos três meses seguintes. Após confirmação da lista, estes 

produtos que têm prazo de validade a expirar são recolhidos e devolvidos ao respetivo 

fornecedor, mediante de uma nota de devolução. 

Por outro lado, diariamente aquando da receção de encomendas, é feita uma primeira 

verificação dos prazos de validade, atualizando-se o sistema informático diretamente na ficha 

do artigo quando não há produto em stock e quando o produto rececionado tem menor validade 

que os existentes em stock.  
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4.  DISPENSA DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DE 

SAÚDE 

 

No ato da dispensa o farmacêutico ou técnico de farmácia enquanto profissional de 

saúde deve aplicar as suas responsabilidades, como refere o Código Deontológico Farmacêutico 

[6]:  

 -“Colaborar com todos os profissionais de saúde, promovendo junto deles e do 

doente a utilização segura, eficaz e racional dos medicamentos”; 

 

 -“Assegurar que, na dispensa dos medicamentos, o doente recebe informação 

correta sobre a sua utilização”; 

 

 “Dispensar ao doente o medicamento em cumprimento da prescrição médica, ou 

exercer a escolha que os seus conhecimentos permitem e que melhor satisfaça 

as relações benefício/risco e benefício/custo”; 

 

 “Assegurar em todas as situações a máxima qualidade dos serviços que presta 

de harmonia com as boas práticas de farmácia”. 

 

Deste modo, o Técnico de Farmácia desempenha um papel de destaque no uso racional 

de medicamentos por parte da população e enquanto intermediário principal na relação médico-

utente, este deve transmitir ao utente todas as informações de modo a garantir o sucesso da 

terapêutica, como a posologia, os cuidados a ter e possíveis interações avaliando as 

necessidades do utente e certificando-se sempre se o mesmo ficou totalmente esclarecido. 

Atualmente, e de acordo com o modo de dispensa dos vários medicamentos, podem 

distinguir-se em MSRM e MNSRM. 
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4.1 MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA  

 

Estão sujeitos a receita médica os medicamentos que preencham uma das seguintes 

condições [5]:  

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

mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem 

vigilância médica;  

 Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam 

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daquele a que se destinam;  

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

ou reações adversas seja indispensável aprofundar;  

 Destinem-se a ser administrados por via parentérica. 

 

Os MSRM são dispensados perante apresentação de uma receita médica (Anexo 4). 

As receitas médicas podem ser classificadas como:  

 Receita médica renovável: apresenta uma validade de 6 meses a partir da data de 

emissão. Esta é composta por três vias. 

 Receita médica não renovável: tem uma validade de 30 dias a partir da data de emissão. 

 Receita médica especial: este tipo de receita destina-se aos medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos. 

 

Uma receita médica para ser considerada válida tem que cumprir todos os seguintes campos: 

 Número da receita médica e sua representação em código de barras; 

 Identificação do médico prescritor e local de prescrição 

 Identificação do utente, nome e o seu número de beneficiário 

 Identificação da entidade responsável dos cuidados de saúde 

 Prazo de validade da receita médica válido 

 Assinatura do médico prescritor 
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Em cada receita podem ser prescritos até 4 medicamentos distintos, num total de 4 

embalagens por receita. No máximo, podem ser prescritas duas embalagens por medicamento.  

No caso dos medicamentos prescritos se apresentarem sob a forma de embalagem 

unitária podem ser prescritas até quatro embalagens do mesmo medicamento [7]. 

A prescrição de medicamentos deve ser feita por substância ativa, forma farmacêutica, 

dosagem e apresentação, devendo ser indicada a posologia. Excecionalmente, a prescrição pode 

ser efetuada por denominação comercial nos casos em que não existam medicamentos de marca 

ou medicamentos genéricos comparticipados similares ao prescrito ou se o médico incluir uma 

das seguintes justificações técnicas [7]: 

 Margem ou índice terapêutico estreito -“Exceção a)  

 Reação adversa prévia - “Exceção b)  

 Continuidade de tratamento superior a 28 dias - “Exceção c)  
 

A prescrição deve ser efetuada por meios eletrónicos, exceto nos casos de [7]: 

 Falência do sistema informático 

 Inadaptação fundamentada do prescritor 

 Prescrição ao domicílio.  

 Outras situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês. 

 

As farmácias devem ter em stock, no mínimo, 3 medicamentos de cada grupo 

homogéneo (mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem) de entre os cinco 

medicamentos com preço mais baixo. Os utentes devem ser informados sobre o medicamento 

mais barato e têm direito de opção por qualquer medicamento que cumpra a prescrição médica, 

exceto quando o médico assim o indica. 

A percentagem de comparticipação varia em função da entidade e do medicamento em 

causa. A comparticipação do estado no preço de alguns medicamentos é fixada considerando 

dois regimes: 

 Regime geral: abrange todos os utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e 

os trabalhadores migrantes (presente o número de beneficiário correspondente a 

uma seguradora e o respetivo código de barras); 

 

 Regime especial: abrange todos os utentes que obtenham condições de doentes 

profissionais, doentes crónicos especiais e pensionistas. 
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4.2 IMPRESSÃO DE RECEITAS 

 

O verso da receita destina-se à farmácia (Anexo E). Neste local devem ser 

impressas as seguintes informações [7]:  

 Identificação da farmácia  

 Preço total de cada medicamento  

 Valor total da receita  

 Encargo do utente em valor por medicamento e respetivo total  

 Comparticipação do Estado em valor por medicamento e respetivo total  

 Data da dispensa (DD.MM.AAAA)  

 Número de registo dos medicamentos em carateres e código de barras  

  No verso da receita vem ainda a informação em que o utente declara que [8]: 

- “Me foram dispensadas as N embalagens de medicamentos constantes na 

receita e prestados os conselhos sobre a sua utilização”.  

- Direito de opção:  

o “Não exerci direito de opção”  

o “Exerci o direito de opção para medicamento com preço superior ao 5.º 

mais barato”  

o “Exerci direito de opção por medicamento mais barato que o prescrito 

para continuidade terapêutica de tratamento superior a 28 dias”  
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4.3 MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA ESPECIAL 

 

Estão sujeitos a receita médica especial os medicamentos que preencham uma das 

seguintes condições [5]: 

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

estupefaciente ou psicotrópico, nos termos da legislação aplicável;  

 

 Possam, em caso de utilização anormal, dar origem a riscos importantes de abuso 

medicamentoso, criar toxicodependência ou ser utilizados para fins ilegais;  

 Contenham uma substância que, pela sua novidade ou propriedades, se considere, por 

precaução, ser incluída nas situações previstas na alínea anterior.  

 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes constituem um grupo de 

medicamentos, que quanto à dispensa, são sujeitos a receita médica especial, pelo potencial 

risco de criar dependência ou de serem utilizados para fins ilegais. É importante ter a noção que 

por cada receita médica especial só pode ser prescrito um medicamento. Estas receitas têm uma 

validade de 30 dias úteis e não são renováveis, exceto as receitas especiais informatizadas. O 

farmacêutico/técnico de farmácia deverá recusar a dispensa destes medicamentos, sempre que 

surjam dúvidas acerca da pessoa que os solicita e da origem e autenticidade da receita.  

Durante o processo de dispensa de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes o 

sistema informático exige a introdução de uma série de dados referentes ao médico, ao doente 

e ao adquirente. Finalizada a venda, é impresso automaticamente o documento do 

medicamentos psicotrópico ou estupefaciente a anexar a cópia da receita. O original da receita 

é enviado para a respetiva entidade de comparticipação e a cópia é arquivada na farmácia 

durante três anos. 
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4.4 MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA  

 

Os MNSRM são todos os produtos que se destinam ao tratamento ou prevenção de certas 

doenças que não requerem cuidados médicos e podem ser adquiridos sem receita médica.  

Os MNSRM, passíveis de automedicação, tal como os MSRM são especialidades 

farmacêuticas que possuem na sua constituição, substâncias reconhecidas como seguras, 

eficazes e de qualidade. Atualmente a automedicação é uma prática em crescimento, podendo 

ser realizada por iniciativa própria ou por aconselhamento de profissionais de farmácia. Esta 

prática é efetuada muitas vezes devido a várias situações, como por exemplo, dificuldade em 

aceder a consultas médicas, conselhos de familiares ou amigos, ou porque já tomou 

determinado medicamento e teve resultados satisfatórios, entre outros. Esta atitude pode trazer 

riscos graves para a saúde, uma vez que estes medicamentos podem ocultar determinados 

sintomas, que poderiam ajudar a diagnosticar a patologia responsável, resultando por vezes 

numa intervenção tardia. 

Por outro lado, esta prática apresenta vantagens como diminuir o congestionamento a 

nível de centros de saúde e hospitais por situações ligeiras, redução de tempo, recursos e custos 

de tratamento, alívio de situações ligeiras de saúde, autonomia e responsabilização do doente 

nos cuidados de saúde.  

O profissional de farmácia tem um papel fulcral neste tipo de dispensa, devendo assim 

promover o uso racional destes medicamento alertando os utentes que estes medicamentos não 

são inócuos, desprovidos de contraindicações, interações e efeitos secundários, principalmente 

quando são utilizados de forma incorreta e abusiva. 

 Os indivíduos têm diferentes suscetibilidades às substâncias, e isso também deve ser 

considerado, bem como a atenção à dispensa de MNSRM a determinados grupos especiais, que 

deve ser feita de forma criteriosa, ou então totalmente desaconselhada, como a mulheres 

grávidas, mulheres a amamentar, crianças, idosos, doentes crónicos, hipertensos, doentes com 

insuficiência cardíaca, e doentes polimedicados, ou seja doentes imunodeprimidos.  

O técnico de farmácia tem um papel fundamental na dispensa destes medicamentos, 

devendo colocar questões simples e objetivas relativamente aos sintomas, tempo de incidência 

dos sintomas, intensidade, aparecimento ou não de novos sintomas, se já tomou alguma coisa, 

se sim o quê e de que forma, entre outas questões, de modo a recolher toda a informação que 
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complemente a história clínica, para que possa fazer uma correta avaliação da situação e da 

necessidade ou não do uso de MNSRM o uso de MNSRM.  

Como referido anteriormente, é essencial que o técnico de farmácia aconselhe o utente 

para o uso racional dos medicamentos, de forma segura e eficaz, transmitindo toda a informação 

verbal necessária para a seleção e utilização dos medicamentos de forma responsável 

(indicações terapêuticas, modo de administração, dosagem, regime posológico, interações 

farmacológicas/alimentares, efeitos secundários e duração da automedicação e medidas não 

farmacológicas, alertando o doente que caso não sinta melhoras entre três a cinco dias deve ser 

encaminhado para o médico.  

A dispensa deste tipo de medicamentos deve apenas ser efetuada quando não existe 

suspeita de nenhuma situação grave, devendo o técnico de farmácia, neste caso, e sempre que 

os sintomas agravem ou persistam, encaminhar o utente para o médico [9]. 

 Na Farmácia Moderna, tendo em conta a época do ano em que o estágio foi efetuado, 

os MNSRM com maior procura foram analgésicos e antipiréticos, antitússicos, expetorantes, 

descongestionantes nasais e anti-histamínicos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 
 

 

 

5. RECEITUÁRIO 

 

A confirmação e separação das receitas por organismos de comparticipações e lotes de 

30 receitas é uma atividade de extrema importância em farmácia comunitária. Estas devem ser 

conferidas o mais rapidamente possível, de forma a minimizar a ocorrência de erros e a evitar 

a devolução de receitas e o atraso do seu pagamento.  

Na conferência de receituário é necessário confirmar o nome do utente, número de 

beneficiário, data de validade, assinatura do prescritor, correspondência entre medicamento 

prescrito e medicamento dispensado (nome, dosagem e forma farmacêutica, tamanho e número 

de embalagens), assinatura do utente, de quem dispenso, carimbo da farmácia e data de 

dispensa.  

Depois de se ter conferido e separado o receituário, no final de cada mês, são impressos 

por lote, os seguintes documentos:  

 Verbete de Identificação do Lote, que não é mais do que um resumo das receitas do lote 

respetivo, o qual é carimbado e anexado ao respetivo lote. Este contém a identificação 

da farmácia com o respetivo código ANF, identificação do lote, série, mês e ano a que 

se refere, número de receitas, PVP dos medicamentos, valor pago pelos utentes e valor 

a pagar pela entidade que comparticipa.  

 

 Relação Resumo dos Lotes, que identifica todos os lotes de um determinado organismo 

de faturação.  

 

 Fatura Mensal de Medicamentos, que contém a identificação da farmácia e o código 

ANF, número da fatura, mês e ano, organismo de faturação, número de lotes, valor total 

de PVP, comparticipação dos utentes, comparticipação do organismo.  

 

 Posteriormente é feito o envio do receituário para o Centro de Conferência de Faturas 

do SNS no caso dos organismos do SNS, sendo recolhido pelos CTT, e para a ANF, no caso de 

outros subsistemas,.  

O pagamento à farmácia do montante relativo às receitas do SNS é feito através da ANF, 

a qual funciona também como intermediário entre os outros organismos e a farmácia. 
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6. OUTROS CUIDADOS PRESTADOS NA FARMÁCIA 

 

6.1. AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS E FISIOLÓGICOS 

 

Na Farmácia Moderna, a avaliação dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos é 

realizada nos gabinetes de atendimento personalizado, em particular e com recurso a 

equipamento adequado devidamente validado e calibrado.  

A determinação dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos permite a medição de 

indicadores para a avaliação do estado de saúde do doente, sendo executados com a máxima 

segurança, sem pôr em risco a saúde do profissional de saúde que os realiza. São testes rápidos 

e económicos, cujo resultado se obtém de imediato. Estes permitem monitorizar situações já 

identificadas, ou detetar precocemente desvios em alguns parâmetros. Para tal, os utentes da 

Farmácia Moderna têm ao seu dispor uma grande variedade de testes, tais como: 

 

 Medição da Pressão Arterial e frequência cardíaca; 

 Determinação da glicémia no sangue 

 Determinação do ácido úrico 

 Determinação do colesterol total e triglicerídeos 

 Realização do teste de gravidez e Combur-Test® 

 

 Após a comparação dos resultados com os valores de referência é feita uma avaliação do 

estado da situação e prestado um aconselhamento personalizado, sobretudo medidas não 

farmacológicas e alterações do estilo de vida. No final, é feito o registo dos dados num cartão 

de utente próprio para o efeito, de modo a ser feito um controlo continuado. Nos casos mais 

graves, como por exemplo situações extremas de hipo/hiperglicemia ou hipo/hipertensão, o 

utente é aconselhado a deslocar-se à urgência e/ou centro de saúde, para que seja feita uma 

melhor avaliação e caso necessário a adoção de medidas farmacológicas. Enquanto estagiária, 

participei na realização de todos os testes acima referidos, exceto o teste de gravidez. Para a 

avaliação dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos é fundamental um diálogo cuidado e 

apropriado a cada utente e situação. Na realização dos testes que exigem a utilização de material 
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biológico, embora sendo igualmente um processo simples, são necessárias algumas precauções, 

nomeadamente a utilização de equipamento de proteção individual, como as luvas. 

6.1.1 Medição da pressão arterial 

 

 A pressão arterial “máxima e mínima” (ou “sistólica e diastólica”) refere-se ao valor 

máximo alcançado com a contração do coração (sístole) e ao valor mínimo quando o coração a 

seguir se distende e relaxa (diástole), respetivamente. [10]  

A pressão sanguínea é fundamental para o fornecimento de oxigénio e nutrientes aos 

órgãos do corpo. Quando os vasos sanguíneos se tornam estreitos ou rígidos, forçam o coração 

a bombear o sangue com mais força. Dessa forma, a força do sangue exercida contra a parede 

das artérias torna-se muito alta, nestes casos diz-se que o indivíduo possui Hipertensão Arterial 

(HTA). Os valores de referência para a pressão arterial são os indicados na tabela 1 [11]. 

 

Tabela 1- Valores de referência para a pressão arterial 

 

 

6.1.2 Determinação da glicémia  

 

Na Farmácia Moderna, a determinação da glicose no sangue é efetuada de maneira 

simples e pouco dolorosa a partir de uma amostra de sangue, obtida através de uma pequena 

picada no dedo, devendo para isso o utente estar em jejum de 8 horas. No entanto, é possível a 

realização deste teste quando esta condicionante não se verifica, sendo possível duas horas após 

as refeições. 

Os valores de referência para glicémia são entre 80 e 110 mg/dl antes das refeições e 

entre 110 e 140 mg/dl depois das refeições. Uma pessoa com diabetes deve tentar aproximar-

se o mais possível destes valores [12]. 

A monitorização da glicémia permite aos doentes e aos profissionais de saúde avaliar a 

eficácia da terapêutica e orientar determinados ajustes na dieta, exercício físico e no estilo de 

vida em geral, de modo a alcançar o melhor controlo glicémico possível. 

Pressão 

Arterial 
Ótima Normal 

Normal-

alta 

Hipertensão 

Grau I 

Hipertensão 

Grau II 

Hipertensão  

Grau III 

Sistólica < 120 120-129 130- 139 140- 159 160-179 ≥180 

Diastólica <80 80-84 85-89 90-99 100-109 ≥110 
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6.1.3 Determinação do colesterol total e triglicerídeos 

 

A determinação do colesterol total e dos triglicerídeos é realizada através de uma 

amostra de sangue capilar, preferencialmente em jejum. 

O colesterol total deve ser inferior a 190 mg/dl [13]. Quando o valor dos resultados é 

superior ao valor de referência é importante perceber o historial clínico do utente, de forma a 

compreender se se trata de um individuo com hipercolesterolémia ou se poderá ser apenas uma 

situação pontual causada por maus hábitos alimentares. Em ambos os casos os utentes são 

aconselhados a fazer novamente o teste no intervalo de duas a três semanas de forma a fazer 

uma monitorização. E deve ser incentivado a adquirir bons hábitos alimentares e a praticar 

atividade física. 

O valor dos triglicerídeos dever ser inferior a 150 mg/dl [13]. Quando o valor dos 

resultados é superior ao valor de referência o aconselhamento prestado aos utentes é bastante 

semelhante ao do da hipercolesterolémia, sendo as mudanças no estilo de vida o tratamento de 

primeira linha. 

 

6.1.4 Ácido úrico 

 

 
O ácido úrico é uma substância formada naturalmente pelo organismo, resultante do 

catabolismo das purinas. No entanto, uma pequena quantidade de ácido úrico é também 

produzida pela digestão de alguns alimentos.  

O teste de determinação dos níveis de ácido úrico deve ser realizado em jejum e de 

preferência evitando o consumo nas horas anteriores de grandes quantidades de álcool.  

O intervalo de referência é distinto para homens (<8 mg/dL) e mulheres (<6 mg/dL) 

[14].  

Quando os valores se situam acima dos intervalos referidos, os utentes são aconselhados 

a diminuir a ingestão de carnes gordas, conservas, marisco e bebidas alcoólicas. Para além 

disso, devem aumentar a ingestão hídrica para facilitar a excreção de ácido úrico e praticar 

exercício físico regularmente. Se estas medidas dietéticas não forem eficazes ou se revelarem 

insuficientes, o utente é aconselhado a falar com o seu médico de família, perante a eventual 

necessidade de medidas farmacológicas. 
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6.1.5 Realização do teste de gravidez e Combur-Test® 

 
Na Farmácia Moderna realizam-se, quando solicitados outros testes como é o caso do 

Teste de gravidez, do Combur-Test®. 

O Combur-Test® é um teste rápido à urina que consiste, na identificação de alguns 

componentes anormais na urina sugestivos de doenças urinárias, é realizado quando há queixas 

ou alterações urinárias. A identificação é efetuada com recurso a uma tira teste que é introduzida 

na urina. A tira reage e identifica a presença, concentração ou quantidade de alguns 

componentes tais como: densidade, presença de proteínas, de sangue, de leucócitos, nitritos, 

glicose, entre outros. 

 

6.2 CONSULTAS DE NUTRIÇÃO, PODOLOGIA E MEDICINA TRADICIONAL 

CHINESA 

 
 

Na Farmácia Moderna realizam-se periodicamente consultas de Medicina Tradicional 

Chinesa, consultas de nutrição com o objetivo de melhorar a saúde e qualidade de vida, através 

de um processo de reeducação alimentar adaptado e ainda consultas de podologia com o 

objetivo de diagnosticar previnir e tratar patologias que afetam o pé. 

Estas consultas podem ser sugeridas ao utente no seguimento de um atendimento em 

que se verifique que existe necessidade de reencaminhamento para um profissional mais 

especializado. 
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6.3 ADMINISTRAÇÃO DE INJETÁVEIS 

 
 

O Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto, consagrou a possibilidade das farmácias 

prestarem serviços farmacêuticos de promoção da saúde e do bem-estar dos utentes. A Portaria 

n.º 1429/2007, de 2 de Novembro define os serviços farmacêuticos que podem ser prestados 

pelas farmácias. Assim, as farmácias podem prestar os serviços farmacêuticos de promoção da 

saúde e do bem - estar dos utentes, das quais se destacam: 

  

 Administração de medicamentos;  

 Administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação.   

 

Nas farmácias apenas se podem administrar injetáveis cuja via de administração seja 

subcutânea, intramuscular ou intradérmica.  

Segundo a Deliberação n.º 139/CD/2010 do INFARMED, a administração de vacinas 

nas farmácias de oficina deve ser executada por farmacêuticos, que devem estar habilitados 

com formação complementar específica, reconhecida pela Ordem dos Farmacêuticos, sobre 

administração de vacinas. [15] Não existe portanto legislação que condicione o profissional de 

farmácia, desde que legalmente habilitado, de administrar medicamentos injetáveis, com 

exceção de vacinas.  

Assim sendo, tive a possibilidade de administrar medicamentos injetáveis, dado que me 

encontra legalmente habilitada para o fazer (Anexo F). 

A administração de medicamentos injetáveis efetua-se segundo uma técnica específica. 

O procedimento compreende os seguintes passos [16]: 

 Preparação do doente;  

 Controlo da infeção 

 Preparação do medicamento 

 Administração 

 Registo de dados 
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7. VALORMED 

 

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

responsabilidade da gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso.  

É dever do profissional de farmácia esclarecer o utente e sensibiliza-lo para vários 

aspetos, como sensibilizar o utente para verificar periodicamente a sua farmácia doméstica com 

o intuito de separar os medicamentos cujo prazo de validade já caducou, explicar que a 

VALORMED se destina à gestão das embalagens de medicamentos e de resíduos de 

medicamentos e que deve deixar-se de lado o velho hábito de os colocar no lixo doméstico, 

salientar que a prática de lançar os excedentes dos medicamentos e embalagens vazias no lixo 

doméstico constitui um ato de poluição ambiental, informar o utente de que a recolha se destina 

a assegurar que resíduos de embalagens e de medicamentos têm como objetivo final a sua 

eliminação segura. 

São depositados no contentor existente na farmácia: medicamentos fora de prazo ou que 

deixaram de ser utilizados, cartonagens vazias, folhetos informativos, frascos, blisters, 

bisnagas, ampolas, acessórios utilizados para facilitar a administração dos medicamentos 

(colheres, copos, seringas doseadoras, conta gotas, cânulas, etc.). Não devem ser depositados: 

agulhas e seringas, termómetros, aparelhos elétricos ou eletrónicos, gaze e material cirúrgico, 

produtos químicos e radiografias.     

Com isto, na Farmácia Moderna encontra-se um contentor da VALORMED (Figura 2), 

e quando está cheio é corretamente fechado e é preenchida uma ficha registando-se: o peso do 

contentor, nome e código da farmácia, rubrica do responsável pelo fecho e pela recolha, número 

do armazenista e a data de recolha. O material que é recolhido é 

objeto de triagem, sendo este reencaminhado para a reciclagem ou 

para incineração. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Contentor VALORMED 
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8. PREPARAÇÃO DE MANIPULADOS  

 

 

Uma das funções do Técnico de Farmácia, é fornecer medicamentos à população, 

responsabilidade que inclui, naturalmente, a sua preparação, obedecendo a regulamentação de 

preparação e dispensa de medicamentos manipulados, aprovada no Decreto-Lei n.º 95/2004, de 

22 de Abril [17].  

O Medicamento manipulado é qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico. Antes de iniciar a 

preparação do medicamento manipulado, os profissionais de farmácia devem assegurar-se, da 

segurança do medicamento no que respeita às dosagens das substâncias ativas e à inexistência 

de incompatibilidades e interações que ponham em causa a ação do medicamento e a segurança 

do doente. Garantir que a área de trabalho se encontra limpa e que são aplicadas todas as 

técnicas assépticas necessárias, que se encontram disponíveis todos os documentos do 

medicamento que vai ser preparado, materiais de embalagem destinados ao acondicionamento 

e as matérias-primas, corretamente rotuladas e com prazos de validade em vigor, bem como os 

equipamentos necessários à preparação, os quais devem apresentar-se em bom estado de 

conservação e de limpeza.  

O farmacêutico deve supervisionar todos os procedimentos relacionados com a 

preparação do manipulado. Os métodos de preparação devem ser adequados de modo a que 

permitam que o produto final, além de possuir o teor de substância ativa pretendido, satisfaça 

as exigências da monografia sobre a forma farmacêutica que está inscrita na Farmacopeia 

Portuguesa, salvo exceção justificada e autorizada [17].  

O medicamento manipulado só pode ser preparado se não existir no mercado 

especialidade farmacêutica com igual dosagem ou apresentada sob a forma farmacêutica 

pretendida e apenas no caso de medicamentos manipulados destinados a aplicação cutânea, 

medicamentos manipulados preparados com vista à adequação de uma dose destinada a uso 

pediátrico, medicamentos manipulados destinados a grupos de doentes em que as condições de 

administração ou de farmacocinética se encontrem alteradas [17]. 
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9. INTERAÇÃO TÉCNICO DE FARMÁCIA- UTENTE-

MEDICAMENTO  

 

 

A atividade do técnico de farmácia numa farmácia comunitária vai mais além da 

dispensa de medicamentos, uma vez que este tem a função de promover o uso racional e efetivo 

do medicamento, a adesão à terapêutica, bem como educar a população para a saúde 

coresponsabilizando-a dos atos. A educação para a saúde consiste em dotar a comunidade de 

conhecimentos, atitudes e valores que possam ajudar a fazer opções e a tomar decisões 

adequadas à sua saúde e ao seu bem-estar físico, social e mental, e daqueles que os rodeiam, 

conferindo-lhes assim um papel interventivo na sociedade [18]. 

 O técnico de farmácia por vezes é o último profissional de saúde em contacto com os 

doentes, antes de iniciarem a terapêutica. Por outro, pode ser o primeiro profissional de saúde, 

a quem o utente recorre na ocorrência de complicações na sua saúde, daí a importância no 

aconselhamento do uso correto, racional e seguro do medicamento. Na prestação de informação 

ao utente, o técnico de farmácia deve ter em atenção à adaptação da linguagem, ao nível 

sociocultural de cada utente, devendo ser simples, clara, compreensível, respeitando a 

capacidade de decisão do utente, de forma a transmitir a informação verbal, reforçando com a 

informação escrita do modo de administração, posologia e tratamento a efetuar de cada 

medicamento [19] . 

 Este deve desenvolver uma relação de confiança com o utente, cumprindo com o sigilo 

profissional, que vai de encontro ao código ético e deontológico, devendo ainda transmitir ao 

utente a informação relativa às possíveis reações adversas, contraindicações, bem como 

preocupações de utilização, dependendo do medicamento em questão ou do estado patológico 

ou fisiológico do utente, garantindo que o utente recebe a informação e recomendações corretas. 

A informação ao utente é cada vez mais uma das prioridades dos profissionais de farmácia, uma 

vez que apenas o utente bem informado é capaz de garantir o uso correto, seguro e eficaz do 

medicamento e adesão à terapêutica. 

 Considera-se relevante para o técnico de farmácia investigar a ocorrência de interações, 

efeitos indesejáveis e reações adversas dos medicamentos. Para tal, recorre-se a duas práticas 

profissionais, nomeadamente ao seguimento farmacoterapêutico e a farmacovigilância. 

O seguimento farmacoterapêutico é uma prática profissional, em que o responsável pelo 

estudo se responsabiliza pelas necessidades do doente, relacionadas com os medicamentos 

mediante a deteção, prevenção e resolução dos Problemas Relacionados com Medicamentos 

(PRM) de forma continuada, sistematizada e documentada, em colaboração com o próprio 
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doente e com os demais profissionais do Sistema de Saúde, com o fim de alcançar resultados 

concretos que melhorem a qualidade de vida [20] .  

Relativamente à farmacovigilância, esta tem por objetivo a identificação, quantificação, 

avaliação e prevenção dos riscos associados ao uso dos medicamentos em comercialização, 

permitindo o seguimento dos possíveis Reações Adversas dos Medicamentos (RAM), 

notificando-as [19] . 
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10.  CONCLUSÃO 

 

 Devido às desigualdades socias visíveis no nosso País e as elevadas taxas cobradas aos 

utentes para o acesso aos cuidados de saúde, tornam a farmácia e os seus profissionais 

fundamentais para o bem-estar da população. 

 Por esta razão, o atendimento e a dispensa, deve ser encarada com o máximo de 

responsabilidade e devendo os utentes serem atendidos da melhor maneira, com ética e 

profissionalismo. 

Com esta experiência adquiri muitos conhecimentos e métodos de trabalho que julgo serem 

importantes no meu futuro enquanto profissional. 

Este estágio foi o recurso para pôr em prática o conhecimento teórico adquirido durante 

todo o percurso académico, sendo que esta prática potenciou o desenvolvimento de formas para 

aplicar esses conhecimentos. O contato com profissionais de saúde mais experientes concedeu-

me a segurança e a vontade para melhorar enquanto profissional. 

Foi-me possível participar em todo o circuito do medicamento, como receção de 

encomendas, armazenamento de medicamentos, dispensa de medicamentos, aconselhamento 

ao utente, medição e avaliação de parâmetros bioquímicos, administração de injetáveis, 

conferência de receituário e outras atividades como a rotulagem, gestão de stocks, e verificação 

de prazos de validade.  

A receção e o armazenamento de medicamentos e outros produtos de saúde prepara-nos 

para o atendimento ao balcão no sentido de nos dar a conhecer a grande diversidade de nomes 

comerciais e princípios ativos comercializados, bem como possibilita saber a sua disposição 

nas diferentes áreas de armazenamento da farmácia. 

No que se refere ao atendimento, percebi a importância do papel desempenhado por técnicos 

de farmácia e farmacêuticos na Farmácia Comunitária, pelo que as funções desempenhadas vão 

muito além da dispensa de medicamentos, embora de facto essa seja a atividade central e com 

mais visibilidade. Para além disso, estes profissionais desempenham um importante papel na 

promoção da saúde e prevenção da doença, bem como são os principais responsáveis por incutir 

a política do uso racional do medicamento 

A avaliação dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos permitiu-me estabelecer um 

primeiro contato com os utentes, ensinando-me a saber lidar com a diversidade de pessoas com 

as quais contactamos no dia-a-dia e a prestar-lhes o melhor aconselhamento, perante os 

resultados obtidos.  
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Relativamente aos recursos humanos, a dedicação e entreajuda irrepreensível da equipa 

de profissionais da Farmácia Moderna, reflete-se no excelente ambiente laboral e possibilita o 

máximo desempenho de cada um, o que contribuiu para o meu crescimento como profissional 

e como pessoa. 

 Para terminar, esta foi uma experiência muito enriquecedora e penso que os objetivos 

definidos para este estágio foram alcançados. Para além disso, possibilitou-me estar a par das 

dificuldades desta profissão mas também de tudo aquilo que de bom que ela proporciona. A 

teoria é absolutamente crucial mas é com a prática, experiência, espírito evolutivo e crítico, que 

se constrói um bom Técnico de Farmácia, ou melhor, um bom Profissional de Saúde, 

independentemente da sua área. 
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ANEXO A – Fatura COOPROFAR 
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ANEXO B – Fatura ALLIANCE HEALTHCARE 
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ANEXO C – Arquivo da requisição de psicotrópicos  
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ANEXO D – Receita médica eletrónica 
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ANEXO E- Impressão do verso da receita médica 
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ANEXO F- Certificado de formação profissional de administração de vacinas e 

injetáveis  
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ANEXO G - Sistema informático SPHARM® 

 

 

 

 

 

 


