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1. Introdução 

 
Atualmente, a farmácia é o primeiro local ao qual as pessoas recorrem para 

resolver os seus problemas de saúde. Cabe ao farmacêutico, ajudar os utentes 

na resolução dos seus problemas ou encaminhar estes para o médico. 

 

Como tal, o farmacêutico é o responsável, entre outros, pela cedência e 

informação sobre a utilização correta dos medicamentos, pela proteção da 

saúde individual e coletiva, pela promoção da adesão à terapêutica e pelo 

acompanhamento em Farmacovigilância, tendo uma importância fulcral no 

que diz respeito à promoção da adesão à terapêutica. 

 

 

Apesar da minha prática nesta área acho extremamente importante a realização 

do estágio neste estabelecimento, uma vez que existe uma junção da prática 

com a teoria adquirida ao longo dos cinco anos de formação académica. 

 

Este relatório retrata a minha experiência na Farmácia da Apúlia durante estes 

seis meses, desde a gestão de stocks, à receção de encomendas, ao 

atendimento, à realização de testes bioquímicos e a muitas outras tarefas. 
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2. Organização da Farmácia 

 
2.1. Localização e funcionamento 

 

A Farmácia da Apúlia situa-se na Avenida da Praia número 111, tendo o 

código postal número 4740-033-Apúlia, Esposende. Encontra-se próximo 

desta o Centro de Saúde da Apúlia. 

 

Relativamente ao horário, a Farmácia da Apúlia está aberta diariamente 

das nove às vinte e três, incluindo feriados e domingos. 

 

2.2. Recursos humanos 

Propriedade e direção técnica: Dra Maria Aurélia Queirós Cerqueira 

Oliveira 

Farmacêutica adjunta: Dra Anina Isilda Ferraz Soares Silva Braga 

Farmacêutica: Dra Ana Rita Dias Mesquita 

Farmacêutica em estágio profissional: Dra Cristina Pereira 

Ajudantes técnicos de Farmácia:  

- Rogério Ramon S. Rodrigues 

- Francisco José Pinto Ferreira 

- Manuel Aurélio Cerqueira Oliveira 

Auxiliar técnica de Farmácia: 

- Filomena do Carmo Teixeira Ferreira 

Auxiliar de limpeza na Farmácia: Sílvia 

 

2.3. Área externa 

A farmácia é identificada por uma placa contendo o seu nome e uma cruz 

verde luminosa.(1) Existem duas montras, as quais são decoradas de 

acordo com a época do ano, com as situações festivas, tendo-se imensa 

preocupação com a adequação deste espaço. Colocam-se, também, 

cartazes publicitários de medicamentos não sujeitos a receita médica de 

acordo com critérios sazonais. (2) 
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2.4. Área interna 

A farmácia deve apresentar-se como um espaço onde o utente se sinta 

confortável, deve ser calmo, sempre limpo e de perfeita harmonia. Deve 

possuir todas as características de um espaço de saúde proporcionando 

uma total confiança no farmacêutico. (2) 

 

A farmácia da Apúlia sendo constituída por um anexo, por uma área de 

recepção de encomendas, área de armazenagem, instalações sanitárias, 

laboratório, zona de atendimento ao público e por um espaço de 

atendimento mais personalizado obedece a estes critérios exigidos a uma 

farmácia. 

 

2.4.1 Área de exposição 

 

Nesta área existem cadeiras de repouso, uma balança electrónica para 

controlo do peso, e medição da pressão arterial, o contentor do Valormed, 

alguns expositores com medicamentos não sujeitos a receita médica e com 

produtos de dermocosmética. Encontram-se expostos produtos de higiene 

íntima, produtos para grávidas e pós-parto, dietéticos, produtos de higiene 

oral, produtos capilares e produtos sazonais (isto é, produtos expostos 

sofrem variação de acordo com a época do ano).  

No que diz respeito aos MSRM que se encontram na zona de 

atendimento, estes estão armazenados em gavetas próprias para o efeito, 

devidamente fechadas e divididas por secções mediante o tamanho, forma 

farmacêutica e nome por ordem alfabética. 

Em relação aos medicamentos genéricos cuja forma farmacêutica se 

refere a comprimidos, drageias ou cápsulas, estes são armazenados, 

juntamente com os MSRM, igualmente por ordem alfabética de princípio 

ativo. 
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2.4.2. Área de atendimento ao público 

A área do atendimento ao público deve ser um local convidativo uma vez 

que é o local de recepção dos utentes e é onde se processa a maior parte 

das atividades no âmbito da venda e aconselhamento de medicamentos. 

Além disso, é neste espaço onde os utentes se apercebem da existência ou 

não do profissionalismo exercido pelos farmacêuticos/técnicos de 

farmácia. Para que se torne mais apelativo, na área de atendimento 

existem folhetos informativos e campanhas no âmbito da promoção da 

prevenção da doença.  

Esta área é composta por três balcões de atendimento que, por sua vez, 

possuem três postos de venda equipados, cada um, com um computador, 

uma impressora e um leitor de código de barras. 

 

2.4.3. Área de atendimento personalizado 

Esta área é o local onde se determinam os parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos. Aqui se encontram todos os aparelhos inerentes à medição 

dos parâmetros e ainda uma mesa e duas cadeiras. De modo a promover o 

bem-estar do utente, após cada medição, o Farmacêutico explica e 

comenta os resultados obtidos. 

Este local pode servir também para o Farmacêutico debater assuntos mais 

delicados com o utente, caso este assim o deseje. 

 

2.4.4. Área de recepção de encomendas 

É neste local onde se faz a gestão diária das encomendas.  

Está presente um balcão com um computador, ao qual está ligado um 

leitor ótico de código de barras, uma impressora de etiquetas para a 

impressão de códigos de barras, caso os produtos não estejam marcados. 

Existe, também, um armário onde estão os documentos ligados à gestão 

farmácia, dossiers relativos a fornecedores e dossiers com faturas, assim 

como dossiers das devoluções, e outros documentos relacionados com a 

receção de encomendas. Assim, todos os produtos que dão entrada na 
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farmácia passam por esta zona antes de serem dispensados ou 

armazenados. 

 

2.4.5. Área de armazenamento 

A zona de armazenamento pode dividir-se em duas zonas: as gavetas 

deslizantes e os armários de prateleiras, perto da zona de atendimento, e o 

armazém propriamente dito. 

No armazém, encontra-se a maioria dos medicamentos e dispositivos 

médicos, arrumados consoante a forma farmacêutica e dispostos por 

ordem alfabética do seu nome comercial. Importante referir que, no 

armazém, os medicamentos genéricos estão separados dos medicamentos 

de marca, organizados de igual forma, por ordem alfabética. 

Nas gavetas e armários os medicamentos genéricos estão também 

separados dos medicamentos de marca, estando ambos organizados por 

ordem alfabética. 

Separados destes, existem ainda os pertencentes ao protocolo da Diabetes, 

os medicamentos não sujeitos a receita médica, os psicotrópicos e 

estupefacientes, os medicamentos de uso veterinário e os medicamentos 

que necessitam de refrigeração, armazenados num frigorífico programado 

para manter a temperatura entre 2-8ºC. 

Os psicotrópicos e estupefacientes estão armazenados num armário 

fechado, sem qualquer identificação mas do conhecimento de todos os 

Profissionais da Farmácia. 

 

2.4.6. Escritório 

Aqui estão presentes todos os documentos que dizem respeito à gestão e 

administração da farmácia. 

 

2.4.7. Laboratório 

A Farmácia da Apúlia realiza poucos manipulados, apesar de estar 

equipada para tal, uma vez que não existe muita prescrição. 

De qualquer das formas possui esta área onde se encontram os materiais e 

as matérias primas necessárias para os manipulados. 
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2.4.8. Instalações sanitárias 

A Farmácia da Apúlia possui uma instalação sanitária.  

 

2.5. Sistema informático 

A Farmácia da Apúlia possui como sistema informático o SIFARMA 

2000, que permite realizar todas as tarefas necessárias à farmácia, fazendo 

a gestão de produtos de acordo com os stocks máximos e mínimos 

definidos. 

Além disto é possível gerir prazos de validade, proceder à etiquetagem de 

produtos de venda livre, auxilia a nossa intervenção com o utente 

possibilitando visualizar contraindicações e interações medicamentosas na 

venda em causa. 

 

 

3. Aprovisionamento e armazenamento 

3.1. Gestão de stocks 

Para o bom funcionamento da farmácia é necessária uma boa gestão, que 

vai desde o momento da compra até ao seu armazenamento, nunca 

descuidando a importância dos prazos de validade. 

Atualmente, pretende-se que não existam grandes quantidades de stock 

acumulados (o que poderia implicar a expiração de prazos de validade, 

entre outros custos) bem como garantir sempre as existências necessárias 

para que a imagem da farmácia perante o utente não fique comprometida. 

Na Farmácia da Apúlia, a gestão dos medicamentos é feita com ajuda do 

SIFARMA 2000. Ou seja, cada produto que existe na farmácia, contém 

uma ficha própria, com um stock mínimo e máximo estipulado. Sempre 

que um produto é dispensado, há uma baixa automática no stock, e o 

sistema informático, de forma automática, sugere a quantidade a 

encomendar quando o stock mínimo é atingido. 

O tipo de utentes da farmácia e as suas diferentes dificuldades, hábitos de 

prescrição dos médicos, área de armazenamento disponível, campanhas 

publicitárias, média de vendas dos meses anteriores, altura do mês, novos 
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produtos lançados no mercado, campanhas favoráveis (bonificações dos 

fornecedores) e época sazonal são os fatores que se devem ter em conta na 

compra dos produtos. Deverá evitar-se um elevado empate de capital, a 

existência de produtos sem saída e a expiração dos prazos de validade. 

 

3.2. Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos 

A farmácia pode adquirir os produtos que pretende através dos 

armazenistas de distribuição ou diretamente através dos laboratórios 

(delegados comerciais). 

As encomendas feitas diretamente aos laboratórios têm normalmente 

preços mais baixos (mais bonificações), constituindo uma maior margem 

de lucro. Além disso, fazendo encomendas utilizando este tipo de 

aquisição, pode-se participar em ações de formação por parte do 

laboratório, existe promoção de campanhas em alguns produtos 

nomeadamente cosmética e higiene, disponibilidade de amostras gratuitas 

para familiarizar o utente com os produtos. No entanto, o tempo de 

entrega e a exigência de quantidades mínimas fazem com que a maior 

parte das encomendas sejam endereçadas aos intermediários armazenistas.  

A farmácia da Apúlia trabalha com cinco distribuidores grossistas: OCP, 

Alliance Healthcare, A. Sousa, Botelho & Rodrigues e Medicanorte. 

 

3.3. Realização de encomendas 

Diariamente a farmácia faz mais que uma encomenda para repor os 

produtos cujo stock mínimo foi atingido. Podem-se fazer pedidos via 

telefone daqueles produtos específicos para um determinado utente, 

tendo-se sempre o cuidado de confirmar junto do fornecedor se tem o 

produto em causa, e a hora a que o produto se encontrará na farmácia. 

 

3.3.1. Receção e conferência das encomendas 

No momento da recepção, certificamos se a fatura (anexo 1) está presente 

e se a encomenda se destina à farmácia. Rececionamos primeiramente os 

produtos que requerem frio, recepcionando-os de imediato e colocando-os 

no frigorífico, não comprometendo a qualidade dos mesmos. 
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Seguidamente inicia-se a leitura óptica dos produtos para que estes 

possam dar entrada no SI, neste momento é deveras importante atentar a 

diversos factores: margem, quantidade encomendada/recebida/faturada, 

prazo de validade e preço. 

Aos produtos que são marcados na farmácia segundo uma margem 

estipulada, após a sua recepção é emitida uma etiqueta onde consta o 

nome do produto, o preço (PVP) e o IVA a que está sujeito. 

Se na encomenda estiverem presentes psicotrópicos e estupefacientes, 

vem junto uma requisição em que o original é para a farmácia e o 

duplicado vai para o armazenista. Os registos de entrada e saída são 

arquivados numa pasta destinada única e exclusivamente a estes produtos, 

depois de preenchidos e assinados pela Diretora Técnica. 

As faltas dos produtos e os produtos esgotados são transferidos para uma 

nova proposta de encomenda, assegurando, deste modo, que não haja 

ruptura de stock. No final da verificação, a factura é arquivada por data e 

por fornecedor nas capas estipuladas para o efeito, em que no final de 

cada mês vem um resumo com todos os valores das faturas. Caso os 

fornecedores não enviem este resumo, os originais de cada fatura seguem 

para a contabilidade da farmácia. 

Quando as encomendas são efetuadas diretamente ao laboratório produtor, 

a recepção é semelhante à dos restantes produtos em que, o operador 

verifica as quantidades enviadas, os respectivos prazos de validade e o 

preço dos produtos. 

 

3.3.2. Devoluções 

O controlo dos prazos de validade é fundamental para se evitar fazer a 

devolução dos produtos. Outros motivos pelo qual se fazer as devoluções 

são embalagem danificada, produtos retirados do mercado, produtos que 

não correspondem aos pedidos...  

Quando são feitas devoluções é emitida uma nota de devolução onde é 

obrigatório preencher o motivo de devolução e referir qual o documento 

de origem (anexo 2).  
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Para regularizar a devolução dos produtos o armazenista pode emitir uma 

nota de crédito ou enviar novos produtos que substituam os em questão 

(anexo 3). Se a devolução não for aceite, os produtos ficam na farmácia 

separados dos restantes. 

 

3.4. Armazenamento 

A primeira regra a ter em atenção, quanto ao armazenamento, é a FIFO - 

First In, First Out, ou seja, colocam-se os produtos recém-chegados 

"atrás" dos existentes excepto nos casos em que estes apresentem prazo de 

validade inferior, verificando-se então a validade da FEFO –First Expired, 

First Out sobre a FIFO. Este método (FEFO) permite escoar do stock 

todos os produtos cujo prazo de validade se apresente mais curto. 

Quando os medicamentos precisam de temperaturas especiais de 

armazenamento são conservados no frigorífico. 

Na Farmácia da Apúlia os medicamentos são armazenados de acordo com 

a forma farmacêutica (formas farmacêuticas liquidas para uso externo 

(loções, aerossóis); gotas (formas de uso nasal, auricular e gotas em 

geral); granulados; aerossóis; formas farmacêuticas sólidas orais 

(comprimidos, cápsulas); de administração retal, administração vaginal 

(supositórios, enemas, óvulos, comprimidos vaginais); formas 

farmacêuticas líquidas orais (xaropes, suspensões), medicamentos de 

preparação para exames, pomadas), e por ordem alfabética. 

Os psicotrópicos e estupefacientes são armazenados em local apropriado e 

reservado, fora do alcance ao público, de forma a garantir a segurança do 

utente como o de todo o pessoal da farmácia. Os produtos de veterinária 

encontram-se separados dos de uso humano. 

 

3.5. Prazos de validade 

Entende-se por prazo de validade o tempo que decorre entre o fabrico do 

medicamento e o decréscimo da quantidade de princípio ativo em 10%, 

relativamente à quantidade mencionada na embalagem (3).  

Os produtos que têm o prazo de validade expirado ou sessenta dias antes 

da validade terminar, são recolhidos, e devolvidos aos fornecedores, 
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sendo acompanhados da nota de devolução para posterior envio de crédito 

ou produtos de igual valor para a farmácia,  

 

3.6. Dispensa de medicamentos 

A dispensa dos medicamentos tornou-se uma funções muito valorizada 

pelos utentes da farmácia, uma vez que cada vez mais estes procuram 

primeiramente a farmácia e só depois o médico, caso a situação se agrave. 

Sendo assim, os profissionais de farmácia devem agarrar esta 

oportunidade de comunicação com os utentes para promover os cuidados 

de saúde, a adesão à terapêutica e alertar para os perigos dos erros de 

medicação. 

Os medicamentos podem ser classificados em Medicamentos Sujeitos a 

Receita Médica (MSRM) e Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

(MNSRM). 

 

3.6.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

Os MSRM são aqueles onde a dispensa só pode ser feita na farmácia, 

Hospitais ou outras Instituições de Saúde mediante apresentação da 

respetiva receita. Estão sujeitos a receita médica os medicamentos que 

preencham uma das seguintes condições: 

 

L 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; 

L 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; 

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

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; 

L Destinem-se a ser administrados por via parentérica (4).  

 

Os MSRM podem-se subdividir nas seguintes categorias: 
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L Medicamentos sujeitos a receita médica renovável dizem respeito a 

determinadas doenças ou a tratamentos prolongados, e podem no que diz 

respeito à segurança da sua utilização, ser adquiridos mais do que uma 

única vez sem haver urgência de uma nova prescrição médica. 

L Medicamentos de receita médica especial: medicamentos que 

contenham como substância ativa, aquela que se insere nos 

Estupefacientes ou Psicotrópicos, tendo estes legislação específica. 

L Medicamentos de receita médica restritiva (de utilização reservada a 

certos meios especializados: uso exclusivo hospitalar, a patologias cujo 

diagnóstico seja efetuado apenas em meio hospitalar e a doentes em 

tratamento ambulatório (4).  

 

4. Receita médica 

A receita médica define-se como a prescrição de um determinado 

medicamento de uso humano por profissional devidamente habilitado a 

prescrever medicamentos (4).  

 

As receitas médicas, podem ser de dois tipos: 

L Receita médica não renovável: em que o prazo de validade é de 30 dias.  

L Receita médica renovável: a qual tem um prazo de validade de 6 meses. 

Destinam-se a determinadas doenças e a tratamentos prolongados (5).  

 

Aquando da validação da receita existem diversos parâmetros que o 

farmacêutico deve ter em consideração, nomeadamente a data da receita, a 

identificação do utente e do plano de comparticipação, a identificação do 

prescritor, ausência de rasuras, identificação dos medicamentos prescritos 

e o número da receita e respetivo código de barras. 

Durante a dispensa, a posologia de cada medicamento deve ser 

cuidadosamente explicada ao utente, de forma verbal e escrita para que o 

objectivo terapêutico seja atingido. 

Após a dispensa, o farmacêutico deve confirmar o tipo de 

comparticipação quando aplicável, os preços; o valor a pagar pelo utente e 

emitir o talão ou documento para IRS. 
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Após a impressão, no verso da receita de toda a informação relativa à 

medicação dispensada (código de barras, quantidade, dosagem…), o 

utente deve assinar a mesma, confirmando tudo o que foi anteriormente 

referido. 

 

5. Tipo de vendas 

Existem diferentes tipos de venda pelo qual os medicamentos podem ser 

dispensados: venda normal, venda suspensa, venda a crédito e venda 

suspensa a crédito. 

Quando as vendas são completas, são pagas no ato da venda e podem 

fazer-se com ou sem receita. As vendas suspensas são efetuadas quando 

na farmácia não existem todos os medicamentos para completar a receita. 

A venda a crédito tem a sua exclusividade para os clientes habituais da 

farmácia, onde são dispensados medicamentos com ou sem receita, sem 

que o doente pague no momento. 

 

6. Dispensa de medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

Substância psicotrópica é toda a substância que atua sobre as funções e 

comportamentos psíquicos, agindo direta ou indiretamente sobre o 

sistema nervoso central, produzindo alterações no comportamento, humor 

e cognição, qualquer que seja o comportamento exercido: depressor ou 

estimulante. São-lhes inerentes funções sedativas, narcóticas e 

euforizantes, suscetíveis de originar dependência e toxicomania. Por estas 

razões, assim como o crescente tráfico e consumo, este grupo de 

medicamentos está sujeito a uma legislação especial, que regula a 

prescrição, distribuição e cedência destes medicamentos (6).  

Como já referi anteriormente, todos os medicamentos pertencentes a esta 

categoria encontram-se armazenados em local próprio e seguro. 

Este tipo de medicamentos obedece a regras de aviamento diferentes dos 

outros medicamentos. Assim, é necessário que se preencha o nome, 

identificação e morada do utente que levanta a medicação, mediante 

apresentação de documento identificativo com fotografia, geralmente 
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bilhete de identidade, bem como o nome, identificação e morada do utente 

a quem se destina a referida medicação. 

 

7. Medicamentos de uso veterinário 

Produto de uso veterinário é toda a preparação farmacêutica constituída 

por uma substância ou mistura de substâncias, apresentando uma dosagem 

determinada, e que se destina a ser aplicada nos animais, para prevenção 

ou tratamento de doenças e dos seus sintomas, na correção ou 

modificação das funções orgânicas quando administrado de forma 

adequada (7).  

Na Farmácia da Apúlia, os medicamentos de uso veterinário vendidos são 

sobretudo desparasitantes internos e externos. 

 

8. Medicamentos manipulados 

Um manipulado é “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico” (8).  

 

Na Farmácia da Apúlia raramente se fazem manipulados, uma vez que é 

rara a prescrição dos mesmos.  

 

9. Testes bioquímicos e fisiológicos 

Na Farmácia da Apúlia são realizados diversos testes bioquímicos e 

fisiológicos nomeadamente a medição dos níveis de glicemia, colesterol, 

triglicerídeos, medição da pressão arterial, medição dos níveis de ácido 

úrico, administração de vacinas e a recolha para o sistema VALORMED. 

Após as determinações dos valores, o Farmacêutico deve explicar se os 

valores são irregulares ou se estão dentro dos limites referenciados. 

 

9.1. Medição da pressão arterial 

Na área de atendimento existe um aparelho que através de sensores 

oscilométricos dá informação acerca da frequência cardíaca, pressão 

sistólica e diastólica e do índice de massa corporal. A medição da pressão 
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arterial é feita na área de atendimento permitindo o seu rápido e fácil 

acesso.  

Tendo em consideração de que a hipertensão não é uma patologia que se 

diagnostica apenas com uma medição, é essencial entusiasmar o utente 

para a monitorização regular da pressão arterial, para que se possa 

diagnosticar ou não a doença. De acordo com os valores obtidos, o 

farmacêutico dirige o doente para o médico ou tenta incutir a ideia de que 

uma vida mais saudável poderá diminuir os valores que se encontram 

elevados. 

  

9.2. Medição da glicemia 

Esta medição é fundamental não só para quem é diabético, mas também 

para identificar possíveis “pré-diabéticos”. Não só recorre à sua 

determinação pessoas com essa patologia associada, mas também utentes 

que se sentiram com sensação de desmaio, ou fraqueza por exemplo.  

Nesta medição o individuo deve estar em jejum, sendo que é possível 

fazer sem que se encontre em jejum, tendo em consideração que os 

valores de referência variam em função da situação. 

A medição é feita a partir de uma amostra de sangue capilar total, obtida 

por uma picada no dedo com lancetas descartáveis. 

 

9.3. Medição do colesterol e triglicerídeos 

A medição do colesterol total pode ser feita a qualquer hora do dia, dado 

que a alimentação influencia ligeiramente os seus valores, mas quando se 

torna necessário uma medição mais exata, esta deve ser feita com um 

jejum mínimo de 8 horas. 

Quanto aos triglicerídeos, os valores variam ao longo do dia e a sua 

quantificação é bastante afetada pela ingestão de alimentos. A 

determinação ideal será após um jejum de 12 horas. 
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9.4. Índice de Massa Corporal 

O índice é determinado na balança digital, em que esta mede os dois 

parâmetros essenciais para a sua determinação, a altura e o peso corporal 

e calcula automaticamente o índice. 

 

10. Valormed 

A VALORMED, Sistema Integrado de Recolha de Embalagens e 

Medicamentos fora de uso, resulta da associação de distribuidores e da 

farmácia com a indústria farmacêutica com a finalidade de gerir os 

resíduos de medicamentos e embalagens fora de uso que resultam do 

circuito do medicamento, que são entregues nas farmácias por parte dos 

utentes. 

Sendo assim, existe na farmácia um contentor onde são colocados todos 

os produtos entregues na mesma e que é posteriormente identificado e 

devidamente inviolável para ser recolhido pelos fornecedores. Este entra 

depois num sistema de incineração contribuindo para a produção de 

energia. 

 

11. Faturação 

O processo de faturação inicia-se logo no ato do atendimento, quando se 

imprime no verso da receita os códigos dos medicamentos com a sua 

respetiva comparticipação dependendo do organismo. 

No final do mês, separam-se e organizam-se as receitas médicas por lotes 

em função do regime de comparticipação a que pertencem. Para além 

disto, todas as receitas são sujeitas a um processo de conferência.  

No final de cada mês, é emitido um “Verbete de identificação do lote” 

para cada lote de 30 receitas e cada organismo, que é assinado, carimbado 

e verificado novamente pelo farmacêutico. Três Relações Resumos de 

Lotes (uma fica na farmácia, uma vai para a ANF, outra para o centro de 

conferência da Maia); cinco faturas (uma para a ANF, uma para a 

contabilidade, duas para a Maia e uma fica na farmácia) e cinco notas de 

crédito (duas vão para a Maia, uma para a ANF, uma para a contabilidade 

e uma fica na farmácia) são também emitidas. O verbete de identificação 
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do lote, a relação resumo dos lotes, e a fatura mensal de medicamentos 

referente ao SNS são enviados para o Centro de Conferência de Faturas 

(CCF) da área da farmácia (neste caso, Maia), sendo que é o correio que 

vem à farmácia buscar a documentação no início do mês seguinte ao qual 

corresponde a faturação.  

A ANF paga à farmácia, e a entidade responsável pela comparticipação 

pagará à ANF. 

Caso as entidades responsáveis pela conferência das receitas detete 

alguma irregularidade, a receita é devolvida acompanhadas de uma Lista 

Identificativa de devoluções, indicando as razões da devolução e os 

valores corrigidos. 

 

12. Conclusão 

Durante os seis meses de estágio tive a oportunidade de contactar com a 

realidade de uma farmácia inserida num meio diferente da farmácia onde 

trabalho. Embora já conheça bem as condições que se vive nas farmácia 

atualmente, a experiência foi muito agradável e enriquecedora uma vez 

que foi possível pôr em prática tudo o que assimilei durante estes sete 

anos de formação académica. 
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Acrónimos 

MNSRM- Medicamento não Sujeito a Receita Médica 

MSRM- Medicamento Sujeito a Receita Médica 

SI- Sistema informático 

FIFO - First In, First Out 

FEFO –First Expired, First Out 

RM-Receita Médica 
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Anexos 

Anexo 1: Fatura 
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Anexo 2: Nota de devolução 
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Anexo 3: Nota de crédito 
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