
Aula 5 

Receituário

Conhecimentos a adquirir:

• Saber os diferentes tipos de receitas. 

• Saber prescrever em ambiente real.

• Ter a capacidade de utilizar os diversos meios de apoio à prescrição.

Farmacologia I, Aulas Práticas 



RECEITUÁRIO



Medicamentos:
Classificação quanto à dispensa ao público

[Decreto-Lei n.º 209/94, de 6 de Agosto]

• Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM)

• De acordo com a legislação portuguesa, quaisquer medicamentos que 
preencham uma das condições seguintes, são medicamentos sujeitos a 
receita médica:

– Possam constituir, directa ou indirectamente, um risco, mesmo quando usados para o fim a que se destinam, 
caso sejam utilizados sem vigilância médica;

– Sejam com frequência utilizados em quantidade considerável para fins diferentes daquele a que se destinam, se 
daí puder resultar qualquer risco, directo ou indirecto, para a saúde;

– Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja actividade e ou efeitos secundários seja 
indispensável aprofundar;

– Sejam prescritos pelo médico para ser administrados por via parentérica (injectável).

– Este tipo de medicamentos só pode ser vendido nas Farmácias, mediante a apresentação de uma receita médica. 
Para tal, terá que ter Preço de Venda ao Público (PVP) fixado pela Direcção-Geral de Empresa.



Medicamentos:
Classificação quanto à dispensa ao público

[Decreto-Lei n.º 209/94, de 6 de Agosto]

• Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM)

• Qualquer medicamento que não preencha qualquer das condições referidas 
para os MSRM pode ser classificado como MNSRM. 

• Têm que conter indicações terapêuticas que se incluam na lista de situações 
passíveis de automedicação, incluídas no Despacho n.º 2245/2003, de 16 de 
Janeiro.



MSRM

• Medicamentos sujeitos a receita médica especial

– Contenham, em dose não dispensada de receita, uma substância classificada como 
estupefaciente ou psicotrópico, nos termos do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de 
Janeiro

– 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, incluída nas situações previstas na alínea anterior.



MSRM

• Medicamentos de receita médica restrita

– utilização é reservada a certos meios especializados por preencherem uma 
das seguintes condições:

– Devam ser reservados exclusivamente a tratamentos em meio hospitalar, devido às suas 
características farmacológicas, à sua novidade, ou por razões de saúde pública;

– Devam ser utilizados em patologias cujo diagnóstico seja efectuado apenas em meio hospitalar 
ou estabelecimentos diferenciados com meios de diagnóstico adequados, ainda que a sua 
administração e o acompanhamento dos pacientes possam realizar-se fora desses meios;

– Sejam destinados a pacientes em tratamento ambulatório, mas a sua utilização seja susceptível 
de causar efeitos adversos muito graves, requerendo a prescrição de uma receita médica, se 
necessário emitida por especialista, e uma vigilância especial durante o período de tratamento.



CONCEITO
Receita – é uma indicação dada pelo 
médico ao farmacêutico

Só depois de a ter em mente se deve iniciar, 
de uma forma decidida para não criar 
insegurança no doente

Em português

Com letra bem legível

A tinta ou esferográfica

Sem rasuras ou correcções

Sem usar abreviaturas ou símbolos químicos



Regras Gerais
(“decálogo para um médico que receita” – Gonzalo Herr anz)

1. Receitarás o < nº de medicamentos possível;

2. Conhecerás bem os medicamentos que receitas

3. Não alterarás facilmente o medicamento que conheces por 
outro que desconheces

4. Não te privarás de consultar livros e dados que tratem de 
reacções adversas e interacções medicamentosas

5. Serás especialmente cauteloso quando receitas fármacos 
que produzem muitas e variadas interacções 
medicamentosas

6. Examinarás periodicamente a lista de medicamentos do teu 
doente



Regras Gerais
(“decálogo para um médico que receita” – Gonzalo Herr anz)

7. Terás presente as interacções de alguns medicamentos com 
os alimentos, com o álcool e inclusivamente com alguns 
produtos químicos de uso caseiro

8. Analisarás periodicamente com o teu doente, todos os 
medicamentos que está a tomar, em particular os de venda 
livre

9. Serás particularmente cauteloso quando receitas a doentes 
com nefropatia ou hepatopatia, crianças ou idosos

10. Se o teu doente apresentar sinais que não se enquadram na 
evolução habitual da doença, pensarás na possibilidade de 
uma reacção adversa  ou de uma interacção medicamentosa



• ÍNDICE TERAPÊUTICO



Constituintes da receita
Identificação do doente
Inscrição – nome das substâncias 
medicamentosas e respectivas doses 
Subscrição – forma farmacêutica e 
quantidade 
Instrução – modo de usar os medicamentos 
prescritos  (freqª. das tomas, nº de unidades a 
tomar, duração do tratamento) 

� Deve redigir-se sempre uma cópia destas instruções 
para ficar na posse do doente

Assinatura do médicomédico e data



Tipos de prescrição

Prescrição hospitalar para o doente 
internado

Identificação – nº da cama e enfermaria
Inscrição – DCI; em função do Formulário 
Hospitalar de medicamentos, Adenda local e 
autorizações extra formulário
Instrução – dirigida aos profissionais de 
enfermagem (uso de abreviaturas e siglas 
convencionais)



Tipos de prescrição
Prescrição hospitalar para o doente 
internado

Dosagem 
- ≥ 1 g escrever em gramas (g);
- de 1 mg a 1 g escrever em mg;
- de 1 mcg a 1 mg escrever mcg
- para mililitros usar ml

Frequência de administrações 
- atendendo ao horário de distribuição da 

medicação na enfermaria
- abreviaturas: id; bid = 2 id; tid = 3 id; SOS

Vias de administração – abreviaturas (sc, im, iv, sl)







Tipos de prescrição

1) Receita Magistral

2) Receita oficinal

3) Receita tipo especialidade farmacêutica

Prescrição para o doente em ambulatório
•Dispensa em farmácia de oficina



Definições
Medicamento manipulado - qualquer fórmula magistral ou preparado 

oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 
farmacêutico;

«Fórmula magistral» - medicamento preparado em farmácia de oficina 
ou nos serviços farmacêuticos hospitalares segundo receita médica que 
especifica o doente a quem o medicamento se destina;

«Preparado oficinal» - qualquer medicamento preparado segundo as 
indicações compendiais, de uma farmacopeia ou de um formulário, em 
farmácia de oficina ou nos serviços farmacêuticos hospitalares, destinado 
a ser dispensado directamente aos doentes assistidos por essa farmácia ou 
serviço.

Especialidade farmacêutica– medicamentos fabricados industrialmente e 
introduzidos no mercado com denominações e acondicionamentos 
próprios



Tipos de prescrição
Prescrição para o doente em ambulatório
Receita tipo especialidade farmacêutica

Este modelo é de utilização obrigatória para 
medicamentos a comparticipar pelo SNS foi 
adoptado pelos subsistemas de saúde (ADSE, 
ADME, SAMS, etc.)

Modelo de receita médica passível de utilização 
em suporte papel ou informático, com 
preenchimento manual ou informático

Obrigatoriedade de prescrição por DCI ou nome 
genérico para as substâncias activas em que 
existam medicamentos genéricos autorizados



Modelo de receita médica

Subscrição 

Inscrição 

Identificação do 
doente

Instrução

Assinatura do médico 

Data 



Tipos de prescrição

Prescrição para o doente em ambulatório
Regras de prescrição (modelo do SNS):
1) Preenchimento informático ou manual
2) Máximo 4 medicamentos distintos por receita 

médica
3) Limite máximo de 4 embalagens por receita 

médica
4) Máximo 2 embalagens de cada medicamento 

ou até 4 embalagens se embalagens unitárias



Tipos de prescrição
Prescrição para o doente em ambulatório

Regras de prescrição (modelo do SNS):
5) O médico prescritor pode autorizar ou não a 

dispensa de 1 medicamento genérico em vez 
do medicamento prescrito, devendo assinalar 
esta sua decisão no local próprio para o efeito

6) O não preenchimento ou o preenchimento 
simultâneo dos 2 campos que constam do 
rodapé da receita médica equivalem à
concordância do médico com a dispensa do 
medicamento genérico

A receita médica é válida pelo prazo de 10 
dias úteis









• As receitas deverão ter a indicação, expressa pelo médico, 
da palavra “Manipulado” não sendo permitida a prescrição 
nestas receitas de qualquer outro tipo de medicamento.

• Atendendo a que a prescrição de um medicamento 
manipulado implica descrição de vários componentes, 
podem ser utilizadas as diversas linhas da receita previstas 
para a prescrição de medicamentos diferentes.

Prescrição para o doente em ambulatório

Regras de prescrição (modelo do SNS):

Prescrição de “Medicamentos manipulados”





• original e dois duplicados com identificação de:
– Médico (Nome, Morada, N.º de inscrição na Ordem dos Médicos, Data e 

Assinatura do Médico)

– Doente (Nome, Morada, Sexo, Idade, N.º do Bilhete de Identidade ou da 
Cédula Pessoal do Doente) 

– Medicamento (Nome comercial ou Genérico, Dosagem, Forma Farmacêutica, 
Posologia, N.º e Tamanho da embalagem) 

• as vinhetas do Médico e da entidade apenas são necessárias para efeito 
de comparticipação de medicamentos; a sua aposição nos duplicados 
não é necessária. 

Prescrição para o doente em ambulatório

Regras de prescrição:

Receita médica especial



Receita médica especial



Receita médica renovável

• Máximo de 3 renovações

• Validade máxima de 6 meses

• Em suporte de papel – 1 original + 2 cópias

• Em suporte informático – 3 exemplares 
impressos



Exemplos

1) Prescreva para o Sr. Rui Vaz Dinis, 
beneficiário do SNS nº 276030339 que 
surgiu com ascite: Aldactone® 100 mg 
por dia, ao almoço, e Lasix® 40 mg por 
dia, em jejum, sabendo que a próxima 
reavaliação médica será dentro de duas 
semanas.





Exemplos

2) A Joana Costa Morgado de 4 anos de idade, 
beneficiária do SNS nº 136030311 surgiu com 
ascaridíase (parasitose intestinal). O 
tratamento com Pantelmin® 100 mg duas 
vezes por dia durante 3 dias consecutivos 
deve ser extensivo ao agregado familiar (pai, 
mãe e irmão de 6 anos). Efectue a prescrição 
para esta família sabendo que a mãe da 
criança, Alice Rodrigues Costa, tem o 
seguinte nº de beneficiário do SNS: 
136030310.







Exemplos

3) Prescreva para o Pedro Miguel de 
Almeida Amaral (beneficiário da ADSE 
nº 019287135 SS) de 3 anos com 
urticária, Neostil® na dose de 1 mg 3 
vezes por dia, durante 6 dias.





Exemplos

4) Prescreva para o Sr. Joaquim Cruz Rodrigues de 80 
anos, beneficiário do SNS nº 22657800 RT, os 
seguintes medicamentos tendo a conta que a próxima 
consulta será dentro de 6 semanas:

– Cartia, 100 mg por dia (almoço)
– Pravastatina merck, 20 mg por dia (à noite)
– Nitro-dur 4,8 mg/24h sistemas transdérmicos (1 

por dia - aplicar de manhã e retirar à noite)







Instrumentos de apoio á prescrição / dispensa
• Índice terapêutico

• Simposium terapêutico

• Prontuário terapêutico*

• Guia dos Medicamentos Genéricos*

• Medicamentos de A a Z – Guia dos Preços de 
Referência*

• FHNM (Formulário Hospitalar Nacional de 
Medicamentos)*
– Adendas; prescrições extra-formulário

• Farmacopeia portuguesa

* disponível em www.infarmed.pt



RCM / folheto informativo

• Diferenças 



Rotulagem de manipulados

a) Nome do doente (no caso de se tratar de uma fórmula magistral);

b) Fórmula do medicamento manipulado prescrita pelo médico;

c) Número do lote atribuído ao medicamento preparado;

d) Prazo de utilização do medicamento preparado;

e) Condições de conservação do medicamento preparado;

f) Instruções especiais, eventualmente indispensáveis para a utilização do 
medicamento, como, por exemplo, «agite antes de usar», «uso externo» (em 
fundo vermelho), etc.;

g) Via de administração;

h) Posologia;

i) Identificação da farmácia;

j) Identificação do farmacêutico director técnico

Deve explicitamente indicar:


