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1.

Introdução

De acordo com o Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de Outubro constante na
Legislação Farmacêutica Compilada do Infarmed, são definidas regras para a produção, fabrico,
manipulação, importação, exportação, trânsito, introdução, expedição, comércio por grosso e
colocação no mercado de estupefacientes, substâncias psicotrópicas e precursores, com as
substâncias e preparações compreendidas nas tabelas I a IV do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de
Janeiro, estão sujeitas a documentação adicional.
(http://www.infarmed.pt/documents/15786/1070504/070-A_Dec_Reg_28_2009.pdf/1ebb6ca20bc9-424d-9340-226d50fc6471)
A venda ou cedência de substâncias e preparações compreendidas nas tabelas I a IV do DL
n.º 15/93, de 22 de Janeiro, com exceção da II-A, a estabelecimentos hospitalares do Estado,
civis ou militares, a farmácias e a outras entidades legalmente autorizadas é feita sob
requisição escrita, devidamente assinada e autenticada, pelo respetivo responsável,

a

destacar de livro de modelo aprovado pelo INFARMED, ou mediante documento emitido por
meios informáticos, de valor equivalente.
Exceção: Venda ou cedência de preparações incluídas na tabela III, quando feitas por
empresas autorizadas a comercializar por grosso, a estabelecimentos hospitalares do Estado,
civis ou militares, ou a farmácias.
Nota: É proibido o envio de amostras de substâncias e preparações compreendidas nas tabelas I
e II do DL n.º 15/93, de 22 de Janeiro.
A requisição escrita deve ser utilizada para um só tipo de substância e é elaborada em
duplicado, ficando o primeiro exemplar na posse do requisitante e o segundo na do fornecedor.
A entrega de substâncias e preparações compreendidas nas tabelas I a IV, do DL n.º 15/93,
de 22 de Janeiro, com exceção da II-A, deverá ser comprovada, sendo anotado o nome, o
número e a data de emissão do bilhete de identidade ou outro elemento seguro de identificação.
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2.

Exportação dos relatórios

Para cumprir a obrigação referida na Introdução, será necessário emitir dois relatórios:


Relatório de venda de produtos psicotrópicos e estupefacientes: lista, por cliente, os
artigos vendidos no período selecionado (com indicação do número do documento de
saída do produto e respetiva data).



Relatório de compra de produtos psicotrópicos e estupefacientes: lista, por fornecedor, os
artigos comprados no período selecionado (com indicação do número do documento
de entrada do produto e respetiva data).



Registo anual de Psicotrópicos/Estupefacientes: Lista todos os movimentos de entrada e
saída de todos os produtos e mostra os respetivos stocks operacionais no final do ano.

Para exportar os relatórios deverá aceder a:

De seguida, deverá indicar os parâmetros necessários à sua geração:
1.

Sociedade: deverá indicar a Sociedade para a qual pretende exportar o ficheiro

2. Ano: deverá indicar o ano sobre o qual pretende tirar o relatório (compras/vendas
realizadas no ano)
3. Mês: deverá indicar o mês sobre o qual pretende tirar o relatório (compras/vendas
realizadas no mês)
4. Deverá selecionar “Next”

Nota: As setas na imagem assinalam os documentos obrigatórios para o Infarmed.
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Após o passo anterior, serão indicados os clientes/fornecedores para os quais deverão ser
emitidos os relatórios. Assim, deverá selecionar:
5. Cada uma das entidades
6. Selecionar “Finish”
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Por fim, deverá selecionar “Spool” e visualizará o documento emitido.

Após selecionar “Spool”, visualizará o documento gerado.
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Para guardar, deverá selecionar o documento com o botão do lado direito do rato e selecionar
“Gerar PDF”.

3.

Registo anual psicotrópico/estupefacientes

1. Aceda ao menu:

2. Escolha a data início e data fim do ano:
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3. Clicar em “Finish” para gerar o relatório. Consultar documento no Spool.

4.

Consulta produtos psicotrópicos/estupefacientes

Poderá consultar que produtos estão, em cada momento, classificados como pertencentes às
tabelas I a IV do DL n.º 15/93, de 22 de Janeiro, com exceção da II-A. Para tal, deverá aceder
a:

Imediatamente após a seleção do ponto anterior, visualizará a mensagem abaixo:

Poderá exportar a informação dos produtos para excel. Deverá selecionar a opção “Gerar folha
de cálculo”, disponível quando pressiona o botão do lado direito do rato em cima do documento,
no spool.
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5.

Atualização dos artigos psicotrópicos/estupefacientes

Para que a informação retirada do sistema esteja correta, é necessário garantir que os artigos
existentes no sistema estejam bem classificados. Assim, quando as tabelas I a IV do DL n.º
15/93, de 22 de Janeiro, com exceção da II-A, forem atualizadas pelo INFARMED, é necessário
que essas alterações se reflitam no sistema.~
Para atualizar os artigos deve aceder a:

De seguida, deverá indicar qual o artigo que pretende visualizar:
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A classificação do artigo, se psicotrópico/estupefaciente, é indicada no campo “Código Tipo
Artigo”:

Posicione o cursor no campo “Código Tipo Artigo”, e faça F4 para pesquisar as classificações
possíveis. Na imagem estão descritas as classificações conforme as tabelas do INFARMED:

Selecione a classificação correspondente ao artigo. De seguida, no ecrã da manutenção do
artigo, deverá continuar a fazer “enter” até voltar ao ecrã de seleção de novo artigo.
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