
 

 

N/Ref. 113/12                         Angra do Heroísmo,  junho de 2012 

 

 

Assunto: NOVAS REGRAS DE PRESCRIÇÃO DE RECEITAS MÉDICAS.  
 
 
Caro Associado, 
 

Já conhece as novas regras para a prescrição de medicamentos? 

 

Leva-se ao seu conhecimento a publicação da PPoorrttaarriiaa  nn..ºº  113377--AA//22001122, de 11 de Maio, que 

vem estabelecer o regime jurídico a que obedecem as regras de prescrição de medicamentos, 

os modelos de receita médica e as condições de dispensa de medicamentos, bem como define 

as obrigações de informação a prestar aos utentes. 

 

A presente portaria aplica-se a todos os medicamentos de uso humano sujeitos a receita 

médica, incluído medicamentos manipulados e medicamentos, contendo estupefacientes ou 

substâncias psicotrópicas, independentemente do seu local de prescrição. A presente portaria 

aplica-se ainda, com as necessárias adaptações, à prescrição de outros produtos 

comparticipados pelo Estado no seu preço, designadamente produtos para autocontrolo da 

diabetes mellitus e produtos dietéticos. 

 

Entende-se por: 

• A prescrição por via eletrónica, consiste na prescrição de medicamentos que resultam 

da utilização de soluções ou equipamentos informáticos; 

• A prescrição manuscrita por prescrição de medicamentos efetuada em documento 

pré-impresso; 

• A materialização por uma impressão da receita médica que vem em consequência da 

prescrição realizada por meios eletrónicos. 

 

Os modelos de receita médica de materialização e pré-impresso da receita médica em 

consequência da prescrição por via eletrónica e manual são aprovados através de despacho 

pelo responsável pela área da saúde no Governo. 

 



 

 

À prescrição de medicamentos comparticipados e não comparticipados são aplicáveis as regras 

do artigo 6.º e 7.ª da presente portaria. 

 

No entanto, verifica-se a prescrição excepcional por via manual, nos seguintes casos: 

a) Falência do sistema informático; 

b)  Inadaptação fundamentada do prescritor, previamente confirmada e validade 

anualmente pela Ordem profissional; 

c)  Prescrição ao domicílio, não sendo aplicável a locais de prescrição em lares de idosos, 

em que o prescritor deve assinalar em local próprio da recita médica a alínea aplicável; 

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

 

Relativamente à validação das prescrições, estas são feitas nos termos dos arts. 9.º e 11.º do 

presente diploma, sendo necessário no entanto, no caso da prescrição de medicamentos por 

via manual, a aposição de vinhetas na receita médica referentes à identificação do prescritor, 

conforme modelo constante do anexo II da presente portaria 

 

No momento da prescrição por via eletrónica é disponibilizada ao utente a guia de tratamento, 

contendo a informação sobre os preços de medicamentos comercializados que cumpram os 

critérios da prescrição. No posto de venda dos medicamentos a pessoa devidamente habilitada 

deve informar o doente do medicamento comercializado com o valor mais baixo, sem deixar 

de cumprir a prescrição, tendo o utente direito de escolha de entre os medicamentos que 

cumpram a prescrição médica, exceto nas situações previstas no artigo 13.º da Portaria 137-

A/2012. 

 

O presente diploma entrou em vigor no dia 1 de Junho de 2012 e não dispensa a sua leitura, 

que pode consultar em www.dre.pt, ou no site desta câmara do comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1340731379.pdf. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 


