
Receituário (Parte II)

-Prática de receituário
-Comparticipação de medicamentos

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



Medicamentos comparticipados

• Decreto-Lei n.º 118/92, de 25 de Junho
– possibilidade de comparticipação de medicamentos 

através de 
• um regime geral 

– o Estado paga uma percentagem do preço dos medicamentos 
((95%, 69%, 37%, 15%) consoante a sua classificação 
farmacoterapêutica (Portaria n.º 1474/2004, de 21 de Dezembro) 
caso não estejam incluídos na lista de “medicamentos 
considerados imprescindíveis em termos de sustentação de 
vida.“ *

• um regime especial (Dispensa em Farmácia Hospitalar ou 
Dispensa em Farmácia de Oficina)

– situações específicas que abrangem determinadas patologias ou 
grupos de doentes.

*Insulinas, hormona antidiurética, imunomoduladores





Regime geral

“Escalões de comparticipação

1 - A comparticipação do Estado no preço dos medicamentos é fixada de 
acordo com os seguintes escalões:
a) Escalão A - a comparticipação do Estado é de 95% do preço de venda ao

público dos medicamentos;
b) Escalão B - a comparticipação do Estado é de 69% do preço de venda ao

público dos medicamentos;
c) Escalão C - a comparticipação do Estado é de 37% do preço de venda ao

público dos medicamentos;
d) Escalão D - a comparticipação do Estado é de 15% do preço de venda 
ao público dos medicamentos.

2 - Os grupos e subgrupos farmacoterapêuticos que integram os diferentes
escalões de comparticipação são fixados por portaria do Ministro da Saúde.”

Decreto-Lei n.º 118/92, de 25 de Junho
Artigo 2º



Regime geral
Portaria n.º 1474/2004, de 21 de Dezembro

“Define os grupos e subgrupos farmacoterapêuticos que 
integram os diferentes escalões de comparticipação do 
Estado no preço dos medicamentos”

…

1º

“Grupos e subgrupos farmacoterapêuticos comparticipáveis “

“Os grupos e subgrupos farmacoterapêuticos que integram os diferentes escalões 
de comparticipação do Estado no preço dos medicamentos são os constantes do 

anexo à presente portaria, que dela faz parte integrante. “



Regime especial

“Regimes especiais de comparticipação

1 - A comparticipação do Estado no preço dos medicamentos integrados no escalão A 
é acrescida de 5% e nos escalões B, C e D é acrescida de 15% para os pensionistas 
cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes o salário mínimo nacional*.

2 - …

3 - A comparticipação do Estado no preço de medicamentos utilizados no tratamento 
de determinadas patologias ou por grupos especiais de utentes é objecto de 
regime especial a regulamentar em legislação própria e, assim, diferentemente 
graduada em função das entidades que o prescrevem ou dispensam.

4 - A comparticipação do medicamento pode ser restringida a determinadas 
indicações terapêuticas fixadas no respectivo despacho de comparticipação.

5 - Para assegurar o cumprimento do disposto no número anterior, o médico 
prescritor deve mencionar na receita expressamente o despacho 

correspondente.

6 -…”
Decreto-Lei n.º 118/92, de 25 de Junho
Artigo 3º*retribuição mínima mensal: 426 euros



Patologia Especial Âmbito Comp. Legislação

PARAMILOIDOSE Todos os medicamentos 100% Desp. 4 521/2001 (2ª série), 
de 31/1/2001

LÚPUS Medic. comparticipados 100% Desp. 11 387-A/2003 (2ª Série), de 23/5

HEMOFILIA Medic. comparticipados 100% Desp. 11 387-A/2003 (2ª Série), de 23/5

TALASSEMIA
(hemoglobinopatia)

Medic. comparticipados 100% Desp. 11 387-A/2003 (2ª Série), de 23/5

DEPRANOCITOSE
(hemoglobinopatia)

Medic. comparticipados 100% Desp. 11 387-A/2003 (2ª Série), de 23/5

DOENÇA DE ALZHEIMER Lista de medicamentos referidos no anexo ao Despacho 
nº 4250/2007 (2ª série), de 29 de Janeiro

37% 
(quando 
prescrito 

por neurologistas 
ou psiquiatras)

Despacho nº 4250/2007 (2ª série), de 29 de 
Janeiro, alterado pelos Despachos n.º

9217/2007, de 27 de Abril e Despacho n.º
19733/2008, de 15 de Julho

PSICOSE MANIACO- DEPRESSIVA Priadel
(carbonato de lítio)

100% Desp. 21 094/99, de 14/9

ALGUMAS PATOLOGIAS
DO FORO NEUROLÓGICO 

E PSIQUIÁTRICO

Medic. neurolépticos
lista de medicamentos 

100% Portaria n.º 1474/2004, de 21/12

Medic. antidepressivos
lista de medicamentos 

69%

DOENÇA INFLAMATÓRIA
INTESTINAL

Lista de medicamentos referidos no anexo ao Despacho 
nº 1234/2007 (2ª série), de 29 de Dezembro de 2006

95% (quando 
prescrito por 

médico 
especialista

Despacho nº 1234/2007 (2ª série), de 29 de 
Dezembro de 2006

ARTRITE REUMATÓIDE E 
ESPONDILITE ANQUILOSANTE

Lista de medicamentos referidos no anexo ao ao 
Despacho n.º 21249/2006 (2ª série), de 27 de Setembro

69% Despacho n.º 21249/2006 (2ª série), de 27 de 
Setembro

DOR ONCOLÓGICA MODERADA A FORTE Lista de medicamentos referidos no anexo ao Despacho 
nº 10279/2008 (2ª série), de 11 de Março de 2008

95% Despacho nº 10279/2008 (2ª série), de 11 de 
Março de 2008

DOR ONCOLÓGICA MODERADA A FORTE Lista de medicamentos referidos no anexo ao Despacho 
nº 10279/2008 (2ª série), de 11 de Março de 2008

95% Despacho nº 10279/2008 (2ª série), de 11 de 
Março de 2008

DOR CRÓNICA NÃO ONCOLÓGICA
MODERADA A FORTE

Lista de medicamentos referidos no anexo ao Despacho 
nº 10280/2008 (2ª série), de 11 de Março de 2008

95% Despacho nº 10280/2008 (2ª série), de 11 de 
Março de 2008

Dispensa em Farmácia de Oficina



Sistema de Preços de Referência

– baseia-se na definição de um preço de referência 
sobre o qual o Estado comparticipa o 
medicamento, sempre que o seu preço seja 
superior ao preço de referência. 

– Preço de referência 

• preço do medicamento genérico comercializado e de 
preço mais elevado, para medicamentos com idêntica 
substância activa, dosagem, forma farmacêutica e via de 
administração.

http://www.infarmed.pt/genericos/index.html

Abrange os medicamentos comparticipados, prescritos no âmbito do SNS, e para 

os quais já existem medicamentos genéricos comparticipados e comercializados.  

“Guia dos genéricos” e “Guia dos preços de referênci a”



Passar receitas



Prescreva para o Sr. António Silva, beneficiário nº
222111222 do SNS, tel. 239 111222, com glaucoma

Pilocarpina colírio a 2% 1 gota em cada olho 4 
vezes por dia
Timolol colirio a 0,5% 2 gotas em cada olho 2 
vezes por dia



António Silva

SNS
222111222

Pilocarcil 20mg/ml colirio solução 
frasco 10ml

1 uma

1 gota em cada olho 4 vezes por dia

Nyolol 5mg/ml colírio solução  
Frasco 5ml

2 duas

2 gotas em cada olho 2 vezes por dia

Assinatura 
dd/mm/aaaa

Médico 
Especialidade
tel.

239 111222



Prescreva para o Miguel Santos, 4 anos, beneficiário 
nº 777666555 SS da ADSE, tel. 239 222333, com 
asma ligeira, com sintomas nocturnos

• Procaterol por via oral 0,05 mg 2 vezes por dia

• Budesonida por via inalatória 200 mcg 2 vezes 
por dia



Miguel santos

ADSE
777666555

Onsudil  0,005mg/ml xarope 
frasco 200ml

1 uma

10 ml 2 vezes por dia
Budesonida  200mcg suspensão 

pressurizada para inalação, 200 doses 1 uma

1 inalação 2 vezes por dia, com câmara expansora

Assinatura 
dd/mm/aaaa

Médico 
Especialidade
tel.

239 222333

x
Assinatura 



Prescreva para a Sra. Maria Campos, beneficiária nº
890890890 do SNS, tel. 239 121212, com lesões 
pruriginosas por picadas de insecto

• Loção de calamina (antipruriginosa)
• Calamina 8g
• Cloridrato de difenildramina 1g
• Cânfora 0,1g
• Água destilada qb para 100g

Aplicar 2x dia



Maria Campos

SNS
890890890

Manipulado:

Calamina 8g

Cloridrato de difenildramina 1g

Cânfora 0,1g

Água destilada q.b. para 100g

Assinatura 
dd/mm/aaaa

Médico 
Especialidade
tel.

239 121212

Aplicar 2 vezes por dia



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

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.





Erros de medicação

• “erro” – falha em completar uma acção planeada 
com pretendido ou uso de um plano errado para 
atingir um objectivo

– Podem ocorrer erros em todas as fases do processo de 
tratamento, desde o diagnóstico à administração do 
fármaco

Na prescrição
Erros por omissão

Erros por informação incorrecta

Erro de prescrição ≠≠≠≠ erro de medicação



• Fatigue: Sleep deprivation

• Hunger: Long lapses between food/drink

• Concentration: Lapses

• Stress: Loss of control/cutting corners

• Distraction

• Lack of training

• Lack of access to information (not timely)

• Other factors: Alcohol, drugs & illness

Causes of medication incidents



Responsabilidades 

• Prescritor
– Iniciar

– Monitorizar

– Terminar

• Farmacêutico 
– Garantir qualidade dos medicamentos

– Dispensa meticulosa

– Encorajar o doente a usar correctamente os medicamentos 

Qualquer farmacoterapia



Farmácia comunitária

• 2 816 erros em 37 821 prescrições – 7,5% (2 meses)

• Taxa de erro mediana por médico – 3,4 por 100 items

• Erros mais frequentes:
– Ausência de instruções – 25%

– Prescrição de medicamento já suspenso ou interrompido* – 18%

– Instruções incompletas, ilegíveis – 11%

– Dosagem não mencionada – 9%

– Quantidade prescrita não clara, não mencionada – 8%

– Ausência de assinatura – 5%

– …

• Erros em receitas manuais vs informatizadas – 10,2% vs 7,9% (p<0.0001)

A survey of prescription errors in general practice. Pharm J 2001; 267:860-3



Farmácia comunitária

• Discussão

– Encorajar os prescritores a fornecer instruções completas em todas as 

prescrições pode ajudar a reduzir o risco de erros graves

– Os farmacêuticos têm um papel importante na verificação das prescrições

– As prescrições informatizadas incluem algumas informações essenciais e 

dirigem a escolha para determinada forma farmacêutica, dose e posologia, e 

evitam a questão da ilegibilidade

A survey of prescription errors in general practice. Pharm J 2001; 267:860-3



Erros mais frequentes

• Legibilidade …



• Legibilidade …



Erros mais frequentes

• Ausência de instrução / instrução incompleta ou vaga

– Frequente nas renovações

– Confiança de que o doente fixa instruções dadas 
verbalmente

– SOS, “se necessário”, abreviaturas



Erros mais frequentes

• Dose

– Dose por peso corporal

• Pediatria

• Citostáticos, imunossupressores, …

– Medicamentos com várias apresentações em termos de 

dose

• ex.: Concor IC® (2,5mg), Concor 5 ®, Concor 10 ®

• Posologia
• Indicar frequência mas não quantidade ou vice-versa

• Abreviaturas (frequência, via de administração, unidades)



Erros mais frequentes

• Duração do tratamento vs dimensão embalagem

– Ex: emb. de 30 unidades para tratamento de 1 und 2x/dia 

durante 5 dias, quando há emb. de 10 unidades

– Não indicar a duração (pressupõe tomar até ao fim da 

embalagem)



Identifique os erros
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