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Introdução	  
 
 Anualmente, após frequentarem o curso de mestrado integrado em Ciências 

Farmacêuticas centenas de alunos se formam farmacêuticos e são lançados numa 

nova realidade que é o mundo do trabalho. Apesar do número de opções ser 

extenso, a Farmácia Comunitária continua a ser a área de atividade farmacêutica 

preferida por estes novos mestres, e, por isso, a mais praticada. A Farmácia, detem 

por parte da comunidade um lugar de destaque e grande relevo, uma vez que é 

muitas vezes o primeiro local procurado pelos utentes para cuidados de saúde 

recorrentes (e, por vezes, primários), e também por, frequentemente, ser o último 

local da unidade integrada de cuidados de saúde por onde o doente passa antes de 

inciar o tratamento. Tudo isto leva à criação de laços entre o farmacêutico e o 

utente, que tende a expor e a colocar ao seu farmacêutico as suas dúvidas e 

questões, acrescendo responsabilidade ao técnico de saúde, uma vez que grande 

confiança é depositada na sua opinião. 

 Assim, após 5 anos de preparação académica, o futuro farmacêutico 

contacta com a realidade quotidiana da profissão que é então atualmente a atividade 

da maioria dos farmacêuticos. Nesta fase, o aluno adquire conhecimentos práticos e 

deontológicos que vêm complementar os teóricos de forma a finalizar a sua 

formação académica e fornecer a preparação necessária para a integração 

adequada no universo profissional.   

 A Farmácia da Prelada foi a Farmácia que escolhi para a realização deste 

estágio em parte por me terem passado a palavra sobre o bom ambiente e 

funcionamento e também porque pessoalmente a sua localização me era favorável. 

Neste relatório descrevo sucintamente e resumidamente alguns conhecimentos 

adquiridos e episódios vividos no decorrer do meu estágio. 

Organização	  física	  e	  funcional	  da	  farmácia	  
Farmácia	  da	  Prelada	  

 A Farmácia da Prelada (FP), obtém o seu alvará no ano de 1964 e desde 

então tem passado de geração em geração na mesma família até à atualidade tendo 

como proprietária e Diretora Técnica (DT) a Dra. Paula Cristina Verdial Correia. Esta 

longevidade de existência enquanto Farmácia pode dever-se tanto à óptima gestão 

levada a cabo pelos proprietários como aos excelentes serviços prestados, 

baseados sempre na qualidade e diferenciação saudável para o setor, juntando aos 
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serviços farmacêuticos já esperados, a facultação de cuidados de saúde primários e 

de serviços nutricionais por parte de uma parceria com o Grupo Dieta+.  

	  
Localização	  

 Localizada na Rua Central de Francos, a FP pertence à freguesia de 

Ramalde, concelho do Porto. Esta serve a comunidade que vive nas proximidades 

das instalações e também os utentes do Centro de Saúde mais próximo, o do 

Carvalhido. Devido à localização no seio de zonas habitacionais e também em parte, 

devido à longa história da Farmácia, esta tem essencialmente clientes regulares, a 

maioria com idade avançada. 

 

Funcionamento	  (1)	  (2)	  

 A FP cumpre o limite mínimo de abertura ao público de 50 horas semanais 

encontrando-se aberta de segunda a sexta-feira no horário das 9 às 20 horas e no 

sábado 9 às 13 horas, como imposto por Lei. Adicionalmente, desde 1 de Fevereiro 

de 2013 a FP optou por extender o horário de atendimento encontrando-se também 

aberta ao domingo das 9h às 13 horas, de forma ao encontro das necessidades da 

população mantendo a qualidade do serviço prestado e aumentando o tempo de 

atendimento, perfazendo assim um total de 63h de serviço semanais. 

 A informação que diz respeito às farmácias de serviço permanente e serviço 

de reforço do município do Porto encontra-se disponível na montra exterior, à 

entrada da farmácia. A FP encontra-se de serviço a cada 37 dias, de acordo com o 

calendário de serviços das farmácias da zona que está previamente estipulado. 

Durante o meu estágio a FP encontrou-se de serviço nos dias 10 de Feveireiro e 6 

de Abril. O atendimento nestas situações é efetuado de porta aberta até cerca das 

22 horas, após o qual passa a ser feito através de um postigo e até à hora de 

abertura na manhã seguinte, como permitido pela mesma portaria. 

Espaço	  físico	  exterior	  (3)	  (4)	  (5)	  

 A FP encontra-se devidamente identificada com um letreiro onde se verifica a 

inscrição "Farmácia da Prelada", acompanhado por uma cruz verde luminosa na 

lateral. Na porta encontra-se a identificação contendo o nome da Farmácia e nome 

da DT, conforme imposto pelo Regime Jurídico das Farmácias de oficina. A farmácia 

dispõe ainda de uma montra de vidro que publicita produtos existentes na farmácia, 
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e que são periodicamente alterados segundo o agendamento publicitário definido 

previamente. Na montra existe também um painel informativo que indica os serviços 

farmacêuticos prestados à sociedade na mesma. As instalações encontra-se ainda 

de um multibanco incorporado na montra da farmácia e com acesso pela parte 

exterior da farmácia. Os acessos estão preparados para receber com especial 

cuidado os utentes com algum tipo de incapacidade ou dificuldade motora.  

	  
Espaço	  físico	  interior	  (3)	  (4)	  (6)	  

 A organização espacial garante a prestação de serviços de qualidade e em 

tempo útil, rentabilizando não só os recursos humanos e económicos da farmácia 

mas também garantindo ao utente a satisfação das suas necessidades. 

 Apesar de não ser visível externamente, a farmácia é constituída por dois 

andares, sendo que no andar superior encontra-se o escritório/gabinete de 

contabilidade e um armazém secundário e no andar ao nível da rua encontram-se as 

áreas de atendimento ao público, gabinete de atendimento privado, instalações 

sanitárias, espaço de recepção de encomendas, armazém e laboratório.  

Espaço	  de	  atendimento	  ao	  público	  

 Tal como o nome indica, este local é destinado ao atendimento dos utentes 

não sendo de acesso reservado.  

 Encontram-se presentes quatro balcões de atendimento (Anexo I), equipados 

com o equipamento informático necessário à dispensa de medicamentos e produtos 

farmacêuticos, sendo que quatro dos balcões se encontram dispostos de frente para 

a porta dipostos de forma linear. Na parte inferior interna dos balcões de 

atendimento, para além de material auxiliar à dispensa de medicamentos existem 

algumas gavetas onde são armazenados produtos. 

 Esta é uma zona ampla e bem iluminada dispondo de diversas vitrines onde 

se encontram as estantes de produtos de venda livre. No geral expõem-se produtos 

de dermocosmética, para bébés e grávidas, de puericultura, e para higiene oral, 

entre outros - como os protetores solares de rotatividade sazonal. Os produtos de 

Dermocosmética ocupam a maioria das vitrines e encontram-se organizados de 

acordo com a marca e a sua indicação de uso. Também se encontram expostos 

diversos produtos para bébés como são exemplos leites e pós com qualidades 

nutricionais específicas e produtos para grávidas. Na parte central da área de 

atendimento encontra-se uma "ilha" onde estão exposto produtos de 

campanhas/promoções ou de lançamento recente. Na zona de maior visibilidade 
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para o utente, atrás dos balcões de atendimento ao público, estão expostos 

produtos de venda livre tal como suplementos alimentares, produtos de higiene oral, 

material de penso, produtos de higiene íntima, produtos veterinários, produtos 

naturais, protetores solares e outros produtos de rotatividade sazonal, entre outros. 

 Durante o estágio várias vezes ajudei a repor os stocks e a organizar estas 

estantes de acordo com as indicações que me eram dadas. 

 Na zona central encontram-se duas cadeiras para possibilitar o descanso 

dos utentes em períodos de espera pelo atendimento ou por outros motivos.  

  Nesta sala é ainda possível encontrar uma balança que permite 

determinação do peso, altura, pressão arterial e índice de massa corporal (IMC).  

 A FP dispõe ainda de um serviço de senhas que facilita o atendimento ao 

utente, o suporte das mesmas encontra-se do lado esquerdo da porta de entrada e o 

atendimento segue de forma ordeira, segundo a ordem de chegada. 

 Também existem zonas destinadas a campanhas educativas e de divulgação 

de novos produtos, pondo à disposição dos utentes algumas brochuras informativas. 

Estão também expostas algumas informações nesta área, como a existência de livro 

de reclamações e o nome da Farmácia e da Diretora Técnica exposto de forma bem 

visível na parte superior do balcão. 

 Pode ainda ser encontrado integrado no espaço de atendimento ao público 

uma zona com maior privacidade, destinada a um atendimento mais personalizado e 

reservado do utente, e onde normalmente são realizadas as determinações dos 

parâmetros bioquímicos (colesterol, glicémia e triglicerídeos). Esta área dispõe de 

uma mesa e dois bancos, estando devidamente equipada para as determinações, 

também apresenta um contentor de rejeição de amostras biológicas e todo o 

material necessário para realizar a tarefa com a máxima proteção e segurança quer 

do profissional de saúde, quer do utente. 

Gabinete	  de	  atendimento	  personalizado	  ao	  utente	  	  

 Gabinete com ligação direta à área de atendimento e reservado ao 

atendimento personalizado do utente sempre que o utente requirir privacidade ou o 

farmacêutico assim o entender. Serve normalmente para o atendimento 

personalizado em situações muito diversas quer seja uma simples medição da 

pressão arterial manual, medição de parâmetros bioquímicos ou a administração de 

injetáveis, sendo esta última situação o que justifica mais frequentemente o seu uso. 

Para este efeito encontra-se munido de uma cadeira, contentor de rejeição de 

amostras biológicas e todo o material necessário à administração, segundo as Boas 

Práticas de Farmácia (BPF).  
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 Adicionalmente, uma vez por semana este gabinete é também utilizado para 

prestação de um serviço de consultas de Nutrição programadas, com marcação 

prévia dos clientes da comunidade. 

Instalações	  sanitárias	  

 A FP apresenta uma instalação sanitária que poderá ser utilizada pelos 

utentes que o solicitem e também pelos membros da equipa de trabalho.  

 Neste espaço também se encontra um armário à disposição do pessoal que 

permite guardar os bens pessoais de cada um, batas, vestuário e outros pertences. 

Zona	  de	  receção	  de	  encomendas	  	  

 Zona comum às tarefas de: receção de encomendas, entrada dos produtos 

no sistema informático, e, devoluções de produtos.  

 Nesta zona encontra-se o equipamento informático necessário à receção de 

encomendas, incluindo fax, telefone e duas impressoras multifunções, bem como 

dois computadores, sendo um deles o Servidor. Por outro lado, também aqui são 

arquivados em estantes todos os documentos referentes aos produtos, tais como 

notas de devolução, faturas, notas de crédito, documentação referente a 

fornecedores, cartões de fidelidade, bem como documentos de título obrigatório (a 

Farmacopeia Portuguesa, Prontuário Terapêutico, Índice Nacional Terapêutico) a 

par de algumas outras publicações da biblioteca da FP. 

 Esta zona tem localização posterior ao espaço de atendimento ao público, 

albergando na passagem para o mesmo as gavetas de medicamentos devidamente 

organizados por ordem alfabética e por forma farmacêutica (xaropes, 

pós/granulados, ampolas bebíveis, gotas, pomadas/cremes, comprimidos e 

cápsulas, sendo que neste último caso estão dispostos primariamente 

medicamentos “de marca” e só depois medicamentos genéricos) excetuando alguns 

produtos como os termossensíveis que se encontram num frigorífico apropriado, 

cujo alarme sonoro é acionado em casos de oscilações significativas de 

temperatura. Também se exceptuam produtos de stock ativo, organizados por 

categorias de injetáveis, supositórios, óvulos, enemas, protocolo de diabetes entre 

outros que se encontram nesta mesma área em armários. Existem ainda algumas 

prateleiras onde são colocados estrategicamente alguns medicamentos genéricos, 

de maior rotação, também estes organizados por ordem alfabética. Por baixo desta 

prateleira, encontram-se armários com o stock excedente de pomadas e colírios.  

 Por fim, existe ainda uma zona reservada a produtos de venda livre, que são 

separados devido à aproximação do fim do prazo de validade, com cerca de 4 a 5 
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meses de antecedência, onde estes se encontram estrategicamente colocados para 

que possam ser indicados ainda dentro dos prazos. 

 Em todos os casos os medicamentos estão ordenados por ordem alfabética 

e de forma a respeitar a regra do FEFO (First Expirate First Out) constituindo parte 

do stock ativo da FP. 

 Esta zona foi numa fase muito inicial do estágio o local onde passei mais 

tempo, a aprender o local dos produtos nas gavetas e estantes e também onde tive 

o primeiro acesso ao programa informático, onde aprendi a dar entrada de 

encomendas, fazer devoluções, processar receituário, entre outras coisas. 

Laboratório	  

 Destinado à preparação de medicamentos manipulados e preparações 

extemporâneas que são solicitadas na farmácia, ou seja fórmulas magistrais e 

preparados oficinais, contém todo o material necessário devidamente rotulado e 

respeitando as condições e normas técnicas legisladas, no que diz respeito às 

condições do espaço físico. Todo o material esta acondicionado em armários e a 

área dispõe ainda de duas bancadas de trabalho, um lavatório e um exaustor.  

 Todas as fichas de preparação dos manipulados elaborados na farmácia, 

arquivos de boletins de análise das matérias-primas utilizadas na manipulação, bem 

como o Formulário Galénico Português (FGP) estão arquivados nesta área. 

Armazém	  

 Este armazém destina-se aos produtos excedentes que não cabem nos 

locais de stock ativo previamente mencionados. Estes organizam-se em prateleiras 

por ordem alfabética e estão divididos em várias zonas, uma para cápsulas e 

comprimidos, onde se dividem os medicamentos genéricos com maiores números 

de existências dos restantes (alguns genéricos menos frequentemente vendidos e 

os de marca). Também existem, secções com xaropres, produtos para higiene oral, 

os medicamentos granulados, leites infantis, entre outros. É ainda neste armazém 

que se encontra o frígorifico que se destina a armazenar os produtos de frio (2-8ºC), 

devidamente controlado com registos diários de temperatura e humidade relativa, 

através de um termohigrómetro. Esta é a única zona de armazenamento de 

psicotrópicos e estupefacientes que se encontram acondicionados devidamente 

numa gaveta individual. Também aqui todos os produtos estão ordenados por ordem 

alfabética e de forma a respeitar a regra do FEFO. 

 É também nesta área que se podem encontrar os contentores da Valormed. 



Relatório de Estágio Farmácia da Prelada 
Janeiro a Março 2013 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 
 

 
7 

Armazém	  Secundário	  

 Destina-se ao armazenamento de produtos de rotação sazonal e de produtos 

de grande volume ou de grande volume de stock, bem como de alguns Dispositivos 

Médicos e produtos de campanhas/ofertas. Relativamente à organização de 

produtos segue as regras aplicadas no Armazém principal. 

Zona	  administrativa/Escritório	  

 Local que se destina à realização de tarefas relacionadas com a gestão, 

administração e contabilidade da farmácia. Encontra-se nesta secção arquivos e 

documentos relacionados com a faturação e restante biblioteca. Também é usado 

como local de reunião com fornecedores e representantes de laboratórios ou 

delegados de informação médica, de forma a tratar com privacidade dos assuntos 

relativos à direção da farmácia. 

 

 No que diz respeito à segurança, toda a área da farmácia está protegida por 

sistema de alarme, sendo que a área de atendimento ao público está sujeita a 

sistema de vídeovigilância para segurança dos profissionais de saúde e dos utentes. 

 

Recursos	  Humanos	  (3)	  

 A FP tem uma equipa técnica (Anexo II) muito coesa baseada numa relação 

profissional cordial onde predomina o respeito pelo conteúdo funcional de cada uma 

das atividades profissionais, mas onde existe também relações pessoais fortes e 

saudáveis, de longa data, permitindo um ambiente familiar acolhedor e de 

interajuda. 

 A direção técnica da farmácia é, como já foi referido, da responsabilidade da 

Dra. Paula Correia, proprietária da farmácia. Desta forma, é responsável por todos 

os atos farmacêuticos, assim como todas as operações administrativas e de gestão 

realizadas no quotidiano da farmácia, sendo que ao abrigo da lei, em última 

instância, a responsabilidade recai sobre a Dra. Nicole Cassidy, que nos últimos dias 

do meu estágio se tornou farmacêutica adjunta. 

 Tal como é descrito na lei, os farmacêuticos podem ser auxiliados por 

técnicos de farmácia ou outro pessoal devidamente habilitado. Assim sendo, está 

estabelecido que o quadro técnico da farmácia está dividido em “quadro 

farmacêutico” e “quadro não farmacêutico”. O quadro não farmacêutico é composto 

pelos elementos: Francisco Correia; Holden Carvalho e Sónia Gomes, Técnicos de 

Diagnostico e Terapêutica; Patrícia Santos, Escriturária; e, por fim, a manutenção da 
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limpeza e higienização da farmácia é assegurada pela Sra. Elvira Paulo, auxiliar de 

manutenção. Semanalmente há ainda a presença da Dietista, Dra. Sara Rocha. No 

atendimento ao público, a utilização de identificação e respetivo título profissional é 

obrigatório, não só no pessoal efetivo mas também no caso dos estagiários. 

	  

Relações	  de	  trabalho	  do	  estagiário	  

 Na FP senti-me envolvida em todas as áreas de trabalho, contactando 

diariamente com toda a equipa e mantendo boas relações com todos os membros. A 

Dra. Paula (DT) encontrou-se como figura orientadora principal do meu Estágio, 

sendo quaisquer dúvidas sido esclarecidas com a mesmo, mas toda a equipa teve 

participação ativa muito importante na minha formação individual. Para além das 

relações meramente profissionais na FP criam-se laços de amizade e existe muito 

carinho entre todos, formando um ambiente muito acolhedor e tornando o estágio 

(para além de uma experiência muito enriquecedora) numa experiência prazerosa.  

Biblioteca	  e	  Fontes	  de	  Informação	  (2)	  (5)	  
 A existência de fontes bibliográficas fiáveis é imprescindível nas instalações 

de qualquer farmácia, para assegurar a qualidade do ato farmacêutico, garantindo a 

credibilidade e veracidade do aconselhamento e informação prestada ao doente. 

Segundo o Decreto-Lei 307/2007, de 31 de agosto, são de presença obrigatória na 

farmácia a Farmacopeia Portuguesa (FP), o Prontuário Terapêutico, o Formulário 

Galénico Português (FGP), entre outros. No caso particular da FP, estão ainda 

disponíveis publicações como o Índice Nacional Terapêutico, Mapa Terapêutico e 

outros manuais complementares. 

 Quando as fontes bibliográficas se revelem insuficientes para solucionar as 

questões que se levantem, a equipa técnica poderá recorrer a outros centros de 

informação nacionais ou internacionais, que se têm revelado uma fonte rápida, 

prática e credível de informação. Como exemplos deste tipo de centros de 

informação temos o Centro de Informação sobre Medicamentos (CEDIME), 

pertencente à Associação Nacional de Farmácias (ANF), o Centro de Informação do 

Medicamento (CIM), sob a alçada da Ordem dos Farmacêuticos (OF) e o 

Laboratório de Estudos Farmacêuticos (LEF). 

 A FP dispõe de um programa informático desenvolvido pela SoftReis 

chamado de Softfarm. Este apresenta-se como um sistema muito moderno e 

intuitivo, que permite ao operador realizar diversas tarefas de forma muito rápida e 

eficaz. Este sistema articula várias atividades exercidas na farmácia, como a 
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dispensa de medicamentos, a recepção e gestão de encomendas, a realização de 

devoluções, a faturação, o processamento do receituário, entre outras, tornando-se 

por isso uma ferramente essencial ao seu bom funcionamento. 

 É importante salientar o apoio que este software apresenta no que diz 

respeito à dispensa de medicamentos constituindo assim, uma outra fonte 

extremamente rápida de pesquisa de informação sobre determinado medicamento. 

O separador da informação científica encontra-se presente na ficha do produto, 

disponibilizado por este programa informático e torna-se muito útil na resolução de 

questões simples e rápidas, que se prendem com possíveis interações 

medicamentosas, constituição do medicamento, principais posologias e dosagens 

bem como as contraindicações e nível de gravidade das mesmas. Esta informação 

torna-se muito prática durante o ato farmacêutico, fazendo com que, no caso de 

surgirem algumas questões mais complexas, o farmacêutico possa calmamente 

dissolver as suas dúvidas e esclarecer o utente sem ter de se ausentar da área de 

atendimento, agilizando desta forma todo o processo.  

 Durante o estágio a fonte de informação a que mais recorri foi o Softfarm, 

seguido do FGP pois aqui produzem-se frequentemente manipulados, e, por esse 

motivo, o processo de pesquisa nesta fonte é agilizado. Recorri ainda, várias vezes, 

a diversa informação online para pesquisa de produtos recentes ou internacionais 

que eram solicitados pelos utentes. 

Gestão	  e	  Administração	  de	  Existências	  
 Para o bom funcionamento da farmácia é fundamental existir uma boa 

gestão de existências, de forma a que esta apresente sempre um stock com 

qualidade e em quantidade de acordo com as necessidades dos utentes. Assim, os 

gestores de existências devem evitar a ruptura das mesmas (stock por defeito), e 

por outro lado, contrariar a tendência de acumulação de stock em excesso, o que 

conduz a um empate de capital, aumento do espaço necessário para o seu 

armazenamento, risco de alterações de conservação e possíveis perdas por 

expiração do prazo de validade dos produtos. 

 Desta forma, para uma boa gestão devem ter-se em conta diversos fatores, 

entre os quais se salientam a rotatividade dos produtos de venda sazonal, o 

histórico de compra e venda dos produtos (que se encontra disponível no sistema 

informático), o volume ocupado pelas produtos relativamente ao espaço da 

farmácia, entre outros. A gestão de existências é feita pela Patrícia Santos 

diaramente, sendo feita em dois horários, um de manhã que irá suprir as 
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necessidades para as vendas do próprio dia, e outro no final do dia, a fim de repor 

existências para o dia seguinte, impedindo a ruptura de stock. 

Fornecedores	  e	  Normas	  de	  aquisição	  

 A encomenda, após validação, é ser posteriormente enviada a um dos quatro 

principais fornecedores grossistas: Cooperativa dos Farmacêuticos do Norte, CRL 

(Cofanor); Cooperativa dos Proprietários de Farmácia, C.R.L. (Cooprofar); OCP 

Portugal e Alliance Healthcare. Na FP, normalmente a escolha do fornecedor segue 

a ordem previamente referida, no entando, a escolha vai depender das condições 

oferecidas incluindo facilidade de pagamento, campanhas, rapidez de entrega, 

prestação de serviços e informação, facilidade na devolução e notas de crédito, 

rotatividade das entregas, bem como descontos e bonificações comerciais. Por outro 

lado, existe ainda algumas excepções em que os produtos são encomendados 

diretamente ao laboratório responsável pela sua produção. Isto pode acontecer 

devido à encomenda direta a representantes (delegados de informação) que se 

apresentam na farmácia, ou por motivos de rutura de stock nos armazenistas. A 

aquisição de produtos aos laboratórios tem a desvantagem de a compra ter de ser 

feita em quantidade e, por vezes, a rotação do produto não o justificar, para além de 

que o tempo de espera pela entrega é consideravelmente maior. 

Encomendas	  e	  Aprovisionamento	  
Realização,	  recepção	  e	  verificação	  de	  encomendas	  

Realização	  

 Na FP, o Softfarm facilita a selecção dos produtos a encomendar dispondo 

de um sistema de encomendas onde são registados automaticamente os produtos 

cuja quantidade se encontra abaixo do stock mínimo definido na ficha do produto 

(ponto de encomenda). A proposta de encomenda é revista pelo operador, duas 

vezes ao dia, como previamente mencionado, para avaliar a necessidade de alterar 

quantidades, acrescentar ou eliminar produtos e de transferir para outro fornecedor. 

Após avaliação, a proposta é aprovada e enviada ao distribuidor grossista escolhido, 

via modem.  

 Para além da encomenda diária, realiza-se pontualmente, encomendas 

telefónicas individuais quando surgem pedidos de produtos que a farmácia não 

dispõe em stock e necessita de uma confirmação imediata da disponibilidade do 

produto assim como da hora prevista de chegada à farmácia. 
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Por fim, se o produto se encontra esgotado ou existe uma urgência muito grande é 

feita uma tentativa de encomenda a algumas farmácias próximas.  

 No caso da FP, como já mencionado, a DT pode em alguns casos a 

encomendar diretamente ao laboratório sempre que as condições financeiras, as 

grandes quantidades do produto ou qualquer outro motivo o justifique.  

 Durante o estágio participei ativamente na realização de encomendas, sendo 

a maioria sido feitas pelo telefone ou via modem, enviando um pedido sem 

sugestão, não interferindo nos pedidos diários. Em alguns casos como o produto se 

encontrava esgotado também liguei para laboratórios na tentativa de obter um 

produto com maior rapidez. 

Recepção	  e	  verificação	  de	  encomendas	  (7)	  (8)	  (9)	  (10)	  

 Chegam à farmácia, caixotes de plástico ou cartão contendo os produtos, 

característicos de cada fornecedor e identificados com o nome da farmácia, um 

código numérico, um código de barras e uma factura (Anexo III) em duplicado. No 

primeiro dia de estágio aprendemos imediatamente a verificar a existência de 

produtos de frio (assinalado no caixote) e, caso se verifique e a sua recepção não 

seja processada imediatamente, armazená-lo (s) logo no frigorífico, num local 

específico na parte superior de forma a saber que ainda não foi recepcionado. 

 Para iniciar a recepção de encomendas procede-se à escolha da função 

“Recepção de encomendas” existente no menu do Softfarm e procura-se nota de 

encomenda que apresente os produtos coincidentes com os enviados. Depois de 

aberta a respetiva janela de recepção da encomenda, regista-se os produtos da 

encomenda manualmente ou por leitura óptica, tendo em atenção algumas regras a 

que se deve obedecer e que nos foram cuidadosamente explicadas. Ao recepcionar 

uma encomenda deve ter-se em conta, o número de produtos recepcionados: 

confirmar a quantidade pedida, a quantidade recepcionada e a quantidade faturada; 

o preço de custo: vem expresso na fatura; o preço de venda ao público (PVP): uma 

grande maioria dos produtos têm o PVP definido, e, o admitido no sistema 

informático tem de corresponder ao mesmo valor da factura e ao mesmo valor do 

VMA (valor máximo admissível); o preço de venda ao público (PVP): no caso de 

produtos cuja comercialização pode ser efectuada fora das farmácias, o regime de 

preços é livre de forma a salvaguardar as regras da concorrência (assim, compete à 

própria farmácia a atribuição do preço, para tal consulta-se na fatura o preço de 

custo unitário estabelecido pelo fornecedor e aplica-se a margem de lucro escolhida 

pela farmácia, estes produtos são marcados manualmente pelo operador que está a 

recepcionar a encomenda); e, a validade: se se tratar de tiras do colesterol a 
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validade é inserida com alteração de 1 mês de antecedência e se estas forem da 

Roche são inseridas com 5 meses de antecedência e o mesmo acontece com 

produtos veterinários que todos são inseridos com 5 meses de antecedência. Em 

seguida, insere-se o número da factura e a data num espaço apropriado para o 

efeito. Para finalizar o operador rubrica a fatura, responsabilizando-se pela 

operação. As faturas ou guias de remessa são arquivadas na farmácia, separadas 

por fornecedores, para que seja possível comparar com o resumo de faturas 

enviado por cada fornecedor no final do mês. Caso o produto tenha sido pedido por 

via telefónica a nota de encomenda não será encontrada e nesse caso insere-se o 

produto individualmente ou em conjunto com a totalidade de produtos enviados 

nessa fatura. No caso de se receber um produto novo tem de se criar uma ficha de 

produto e o nome do produto é atribuído tendo em conta a regra de inscrição pela 

seguinte ordem: nome+laboratório+dosagem+quantidade, se o produto constar no 

sistema do Softfarm também se pode fazer-se a "importação dos dados", facilitanto 

o processo. 

 Os psicotrópicos e estupefacientes são acompanhados de uma requisição 

especial (Anexo IV), em duplicado, sendo o original arquivado na farmácia durante 5 

anos e o duplicado devolvido ao fornecedor, após ter sido carimbada e rubricada 

pela Diretora Técnica. As matérias-primas e os reagentes fazem-se acompanhar de 

um boletim de análise (Anexo V) que fica arquivado durante 3 anos nos registos do 

laboratório.  

 Os produtos encomendados que por alguma razão não foram enviados 

(referenciado na fatura o motivo: “em falta”, “rateado no laboratório”, “esgotado no 

fornecedor” ou “retirado do mercado”) serão colocados na sugestão de encomenda, 

para serem novamente pedidos, para o mesmo fornecedor ou para outro, de modo a 

poder tê-los em stock o mais rápido possível. 

Devoluções	  

 Quando é detetado algum erro, contacta-se o fornecedor para que este 

proceda à sua retificação. No caso de um produto vir em quantidade superior à 

encomendada, ou se opta por rececionar o produto, contactando o fornecedor para 

posterior ajuste da faturação, ou se opta por devolver o mesmo, emitindo uma nota 

de devolução. Quando um produto não vem na encomenda e foi debitado na fatura, 

o fornecedor deverá ser notificado, de modo a que envie uma nota de crédito ou o 

produto na encomenda seguinte. Por fim, quando é enviado um produto não 

conforme, este é recepcionado e imediatamente é feita a sua nota de devolução. 
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 Para além das situações acima mencionadas outros motivos podem também 

levar à devolução de produtos como: produto a expirar, produto recebido com prazo 

de validade reduzido; produtos pedidos por engano; fim do prazo de escoamento 

para o preço marcado; produto retirado do mercado pelo INFARMED, I.P. ou 

detentor de AIM. As devoluções podem ser feitas via armazenistas ou, em alguns 

casos, diretamente ao respetivo laboratório. Escolhido o motivo da devolução, 

identifica-se o produto, verificam-se as quantidades e o preço de fatura, e, identifica-

se o número da fatura em que o produto foi adquirido sendo posteriormente emitidas 

três cópias da nota de devolução. Duas cópias carimbadas e rubricadas pelo 

operador são enviadas para o armazenista no interior dos contentores juntamente 

com o produto, e uma fica devidamente arquivada na farmácia. O fornecedor 

regularizá posteriormente a situação através do envio de uma nota de crédito 

relativa ao produto (Anexo VI), ou de outra forma, por exemplo, através do envio do 

mesmo produto com todas as conformidades, através do envio de um outro produto 

ou ainda rejeição da devolução). 

Armazenamento	  (4)	  (11)	  

 Devido à grande quantidade de produtos existentes na farmácia, é 

fundamental que a sua arrumação seja organizada e respeite as condições de 

conservação. Assim, evitam-se perdas de tempo na procura do produto, o que se 

traduz num atendimento mais rápido e eficiente e numa maior satisfação do utente. 

A FP obedece aos requisitos legais de acondicionamento de medicamentos, 

cumprindo rigorosamente os parâmetros definidos no que diz respeito à luz, 

humidade e temperatura ideal de acondicionamento. Desta forma, os medicamentos 

são protegidos da luz solar direta, a temperatura é mantida entre os 15º e 25ºC e a 

humidade em valores inferiores a 60%, sendo que estas determinações são 

controladas por termohidrómetros e os valores registados diariamente. Por norma, 

os MSRM não são colocados num local visível para o utente (são guardados em 

gavetas por ordem alfabética, ou alguns mais vendidos são colocados 

estrategicamente em estantes numa área de acesso restrito a pessoal) o que já não 

acontece com os MNSRM, que são preferencialmente colocados num local de fácil 

visualização pelo utente, não permitindo no entanto o fácil acesso aos mesmos, 

estando a maioria protegidos por vitrines. 

 No que é referente aos medicamentos termossensíveis, estes são mantidos 

num frigorífico apropriado a temperaturas entre os 2º e 8ºC. As matérias-primas para 

a produção de manipulados são cuidadosamente separadas dos produtos químicos 

utilizados nas manipulações ou de dispensa direta por forma a evitar contaminações 
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ou de alguma forma colocar em causa a inocuidade do produto. Os psicotrópicos e 

estupefacientes são também acondicionados em local adequado, neste caso uma 

gaveta de acesso restrito e fora do alcance do utente. Em todos os casos, quer no 

armazenamento de medicamentos propriamente ditos, quer qualquer outro produto 

que se encontre à venda na farmácia, é respeitada a regra do FEFO (First Expirate 

First Out) de forma a diminuir a perda de capital por término de prazo de validade e 

nunca comprometer a qualidade do produto dispensado ao utente.  

Controlo	  dos	  Prazos	  de	  Validade	  

 O controlo dos prazos de validade é uma operação de extrema importância 

no quotidiano da farmácia e deve ser feito diariamente a par da recepção de 

encomendas, procedendo-se à atualização da validade na ficha do produto, como 

mencionado na secção de recepção de encomendas. Este controlo na FP é 

realizado através da emissão mensal de uma lista, disponibilizada pelo Softfarm, 

que permite visualizar quais os produtos cujo prazo de validade termina nos dois a 

cinco meses seguintes. A informação da lista é confirmada e corrigida por 

verificação dos produtos. Caso esteja de fato o prazo a terminar e o produto se 

encontre em boas condições é devolvido ao fornecedor, juntamente com a nota de 

devolução. 

 Na sua maioria os produtos são devolvidos três meses antes do final do 

prazo de validade. Existem algumas exceções a esta regra como os produtos do 

protocolo da diabetes, e os produtos veterinários e por isso as suas validades no 

sistema informático já estão propositadamente introduzidas com a validade mais 

curta de forma a dispararem no sistema no tempo certo. As Matérias-primas e os 

reagentes são outra exceção, pois podem ser utilizados até o prazo de validade 

estar prestes a expirar e, findado esse, são entregues a empresas que procedem à 

sua correta destruição. 

 A atualização da ficha do produto é feita manualmente deixando o menor 

prazo de validade dos que ainda ficam em stock, e eliminando as validades 

retiradas.  

 Durante as últimas semanas de estágio ajudei na atualização dos prazos de 

validade, tarefa que era feita nas horas de menor movimento, de forma a não 

comprometer o serviço prestado aos utentes, ou o cumprimento de outras tarefas de 

maior urgência. 
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Dispensa	  de	  Medicamentos	  (11)	  
 A dispensa de medicamentos, quer seja mediante prescrição médica ou 

resultante do aconselhamento farmacêutico, é sem dúvida a função de maior relevo 

do farmacêutico comunitário. Sendo o último profissional de saúde a ter contato com 

o utente antes da toma do medicamento, cabe ao farmacêutico zelar por uma 

utilização segura e correta do medicamento, adoptando sempre uma postura calma, 

confiante e simpática, estabelecendo contacto ocular, dando a atenção total e 

estabelecendo um diálogo simples, directo e adaptado ao seu perfil socioeconómico. 

Diálogo este que deve ser sigiloso e ter sempre presentes os princípios éticos e 

deontológicos da profissão. Os medicamentos encontram-se classificados ao abrigo 

da lei em MSRM e MNSRM, o que indissociavelmente condiciona os parâmetros 

legais do ato de dispensa.  

 Durante o meu estágio na FP, indiscutivelmente, esta prática foi a prática que 

me enriqueceu mais. A nível pessoal, pelo sentimento de satisfação e compreensão 

do importante papel que temos como farmacêuticos na sociedade, e a nível 

profissional, através da constante procura de respostas para as questões e dúvidas 

dos utentes (e, por vezes, dos colegas de trabalho) que me obrigavam a procurar 

saber sempre mais.  

Medicamentos	  Sujeitos	  a	  Receita	  Médica	  (MSRM)	  (11)	  (12)	  (13)	  

 Consideram-se medicamentos sujeitos a receita médica todos aqueles que 

só podem ser dispensados, tal como o nome indica, mediante apresentação de 

receita prescrita por um médico. De acordo com o estatuto do medicamento, os 

MSRM devem preencher uma das seguintes condições: “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”; “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”; 

“contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade 

ou reações adversas seja indispensável aprofundar”; “se destinem a ser 

administrados por via parentérica”. 

Prescrição	  médica	  e	  validação	  da	  Receita	  Médica	  

 As receitas deverão estar de acordo com os modelos definidos pela lei, e 

podem ser: Receita médica não renovável (ANEXO VII) utilizada essencialmente em 

tratamentos de curta e média duração, com validade de um mês a partir da data de 

prescrição;  Receita médica renovável, mais comum nos tratamentos crónicos e 
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tendo na sua constituição três receitas idênticas, cada uma identificada como 1ª, 2ª 

ou 3ª via, às quais são atribuídas seis meses de validade a partir da data de 

prescrição; Receita médica especial, usada para prescrição de psicotrópicos e 

estupefacientes, bem como de outros medicamentos que possam ser usados 

ilegalmente, ou que devido a certas propriedades, e por precaução, não devem ser 

prescritos em receitas "normais"; Receita médica restrita, usada usadas para 

prescrição de medicamentos de uso exclusivo hospitalar, de medicamentos 

utilizados em patologias cujo diagnóstico é feito a nível hospitalar, cuja utilização 

possa causar efeitos adversos muito graves, e que exija consequentemente uma 

cuidadosa monitorização. 

 A legislação estabelece que a prescrição seja feita eletronicamente e 

excecionalmente, poderá realizar-se por via manual (Anexo VIII) nas seguintes 

situações de falência do sistema informático, inadaptação fundamentada do 

prescritor, prescrição ao domicílio ou por outras situações até um máximo de 40 

receitas por mês.  

 A receita, eletrónica ou manual, para ser válida tem que apresentar as 

características bem definidas a que a lei obriga nos diferentes campos de 

preenchimento da receita. 

 Uma receita médica só será válida se apresentar: número da receita; 

identificação do médico (nome, especialidade médica, e vinheta com código de 

barras identificador, durante o meu estágio a partir do dia 15 de Fevereiro as 

vinhetas foram alteradas, sendo que todas as receitas passadas com a data 

posterior a esse dia só serão válidas se apresentarem as vinhas novas); nome e no 

de utente e, se aplicável, de beneficiário de subsistema; designação comum do 

medicamento (DCI da substância ativa, forma farmacêutica, dosagem e 

apresentação, devendo ser indicada a posologia); data de prescrição e assinatura 

do prescritor. Tratando-se de uma receita manual, devem também seguir-se as 

regras acima indicadas. Há ainda a ter atenção, que para que a receita seja 

validada, que, caso o médico não coloque a dosagem, o tamanho ou a quantidade 

de embalagens, o farmacêutico deverá dispensar apenas uma embalagem: a de 

dosagem mais baixa e com menor tamanho.  

 Existem excepções em que a prescrição poderá ser efetuada pela 

denominação comercial. Isto acontece em casos em que não exista no mercado 

medicamento de marca ou genéricos comparticipados similares ao prescrito ou se o 

médico indicar uma das seguintes justificações técnicas: medicamento com margem 

ou janela terapêutica estreita, intolerância ou reação adversa a um medicamento 

com a mesma substância ativa devidamente notificada ao INFARMED e nos casos 
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em que o medicamento prescrito se destine a assegurar a continuidade de 

tratamento com duração estimada superior a 28 dias. Nesta situação de prescrição 

por denominação comercial, na receita não poderá constar a prescrição de outros 

medicamentos. Também no caso da prescrição de medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes tem de se feita em receita onde não sejam prescritos outros 

medicamentos. 

 Cada receita, só poderá conter quatro medicamentos, sendo que apenas 

pode conter, no máximo, duas embalagens de cada medicamento, num total de 

quatro embalagens por receita, com exceção dos medicamentos unidose, que 

podem conter no máximo quatro embalagens. Nos casos em que a capacidade da 

embalagem prescrita não exista no mercado deve-se dispensar a que tenha a 

quantidade mais próxima da descrita, não sendo permitido uma diferença maior que 

cinquenta por cento das unidades inicialmente prescritas. 

 Com a nova legislação o utente tem um papel importante na dispensa do 

medicamento, tendo desta forma o direito de opção por qualquer medicamento que 

cumpra a prescrição médica, genérico (medicamento com a mesma composição 

qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja 

bioequivalência com o medicamento de referência tenha sido demonstrada por 

estudos de biodisponibilidade adequados) ou de marca, exceto no caso de estar 

prescrito um medicamento de marca e este pretender trocar por outro de uma marca 

diferente. Os campos previamente existentes referentes à autorização/não 

autorização da dispensa de medicamentos genéricos deixam então de ter 

significado legal, passando a escolha a residir exclusivamente na opção do utente. 

Dispensa	  de	  MSRM	  

 Depois de validada da receita, o farmacêutico procede à avaliação 

farmacoterapêutica da mesma e verifica as dosagens prescritas assim como a 

posologia indicada. Seguidamente procede-se à dispensa do medicamento 

propriamente dita através do sistema informático. Depois de obtermos todos os 

medicamentos a serem dispensados, o utente deverá sentir-se esclarecido sobre a 

posologia e modo de administração, contra-indicações, interações, ou qualquer 

outra informação que este solicite, sendo nossa obrigação fornecer-lhe todas as 

respostas e esclarecer todas as suas dúvidas, neste fase o Softfarm fornece-nos 

uma ajuda complementar mais imediata, sendo comum também a troca de opiniões 

com colegas. Durante o estágio foi muito comum o atendimento a pessoas de idade 

que colocavam as mais diversas questões e era normal escrever nas caixas dos 

medicamentos a posologia, ou alguma denominação que identificava para o utente 
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aquele medicamento, muitas vezes era para o que era utilizado:"colesterol" e outras 

apenas o período do dia em que costumava tomar: "deitar". Os produtos são 

passados no leitor ótico, no separador correspondente a "Vendas ao balcão". Após 

confirmar que os produtos prescritos e respetivas quantidades são os que estão a 

ser debitados no sistema informático, introduz-se o organismo de comparticipação e 

eventuais portarias ou despachos inerentes, por fim, designa-se o nome e número 

de contribuinte associados e termina-se a venda. No caso de existirem algumas 

interações graves, o Softfarm abre uma janela de aviso antes de finalizar a venda, 

de modo a que possamos alertar o utente para correta associação dos produtos de 

forma a evitar esta interação. Na parte de trás da receita imprime-se o registo da 

venda com a descrição, quantidades e códigos de barras dos medicamentos 

dispensados, assim como o organismo responsável pela comparticipação. A receita 

é depois assinada pelo utente no local de comprovação de receção dos 

medicamentos e no campo do direito de opção, quando aplicável. No dia 1 de Abril o 

modelo da parte de trás da receita foi alterado e assim o farmacêutico passa a ter 

que assinar a receita também e a linha assinada pelo utente passa a ser apenas 

uma certificando a receção dos medicamentos e o direito de opção 

simultaneamente, sempre que for aplicável. O utente efetua posteriormente o 

pagamento, que poderá ser por multibanco, ou em dinheiro. O pagamento poderá 

ainda não ser efetuado na hora e neste caso o valor fica como crédito na ficha de 

cliente. Finalmente é impresso o talão/fatura que é entregue ao utente, ficando a 

receita num local apropriado pronta para ser conferida antes de ser arquivada na 

farmácia até ao final do mês.  

 Algumas excepções a este procedimento "normal" são de salientar. Por 

exemplo, no caso de o doente não desejar levar toda a medicação. Aqui, podemos 

estar perante duas situações: o doente nunca vai querer levar aquela medicação até 

ao final da validade da receita (e apenas se vendem os produtos desejados) ou o 

doente não quer levantar aquela medicação naquele dia nem deixar paga (faz-se 

uma venda, copia-se a receita e assinala-se que produtos já foram vendidos, esta 

cópia é introduzida numa capa própria para o efeito, agilizando o processo de 

pesquisa de receita quando o utente a solicitar; ou poderá fazer-se uma venda 

suspensa, e nesse caso guarda-se a receita juntamente com um recibo de venda 

suspensa que tem atribuído um número e fica na mesma capa na farmácia para 

quando o doente quiser vir levantar até ao final do prazo de validade). Para 

regularizar a venda suspensa efetua-se um atendimento normal seleccionando a 

função “chamar venda suspensa” a qual é identificada através do número da venda 

enunciado no recibo. 
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 Uma outra situação com que nos deparamos comummente é quando não 

estão disponíveis na farmácia todos os medicamentos prescritos na receita. Neste 

caso, entra-se em contacto com os fornecedores para averiguar se possuem o 

medicamento em falta e quando poderão fazer a sua entrega. Essa informação 

transmite-se ao utente e, na maioria das vezes, efetua-se a venda normal, ficando o 

stock negativo. Assinala-se a indicação de que o produto ficou pago e que não está 

associado a uma venda suspensa. Quando o produto der entrada na farmácia o 

utente é contactado (se pretender) e o produto é colocado num espaço destinado a 

produtos encomendados pagos. 

Sistema	  de	  comparticipação	  e	  preços	  de	  referência	  (14)	  (15)	  (16)	  

 Como comparticipação entende-se a fração do preço de um medicamento de 

uso humano financiada pelo SNS ou por outras entidades, através de acordos 

estabelecidos entre essas entidades de saúde e os organismos que assumem a 

comparticipação. 

 Tal como já foi referido, o processo da dispensa da MSRM inclui a 

identificação adequada da entidade responsável pela comparticipação dos 

medicamentos. Ao passar os produtos na leitura ótica surge o valor total do produto, 

sendo que selecionando no local apropriado para esse efeito o organismo de 

comparticipação aparece no ecrã que quantia é comparticipada pelo organismo e a 

partir desse valor qual é parte que será sujeita a pagamento por parte do utente. 

Apesar de grande parte dos utentes da FP pertenceram ao Sistema Nacional de 

Saúde (SNS)/Regime Geral (3) ou Sistema Nacional de Saúde/Pensionistas (48) e à 

Assistência aos Doentes Servidores do Estado (ADSE), muitos outros organismos 

são responsáveis pela comparticipação de medicação, sendo que os utentes 

poderão estar sujeitos à comparticipação de apenas um organismo ou a dois, nos 

casos de complementaridade. Nesta última situação, ao proceder à impressão da 

receita o sistema informático automaticamente assume que serão necessárias duas 

impressões, uma da receita original e outra de uma cópia dessa mesma receita para 

enviar ao organismo complementar, sendo que também deverá ser tirada cópia do 

cartão de beneficiário nessa cópia. Estas situações são também muito comuns na 

FP, especialmente no que diz respeito a SAMS, SAMS – Quadros e Seguros de 

Saúde Multicare. 

 Para além dos organismos e sistemas de complementaridade já referidos, 

existem ainda portarias que regulamentam a comparticipação do Estado para 

determinados medicamentos necessários ao tratamento de patologias específicas. 

Estas portarias derivam geralmente da gravidade e natureza crónica da doença. 
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Nestas situações a portaria deverá vir expressa pelo prescritor, e só desta forma 

poderá ser atribuída a comparticipação. 

 De acordo com a alteração da legislação a 1 de outubro de 2010, a 

comparticipação para o SNS e ADSE está fixada por diferentes escalões. Para o 

escalão A a comparticipação é de 90% do PVP, como é o caso dos antidiabéticos 

orais. No escalão B, a comparticipação do estado vai até aos 69% do PVP e 

engloba medicamentos como os antibacterianos, sendo que no escalão C a 

comparticipação é de apenas 37%. O escalão D é o de comparticipação mais baixa, 

com comparticipação de 15%. No caso dos pensionistas (48) a comparticipação 

acresce em 5% para os medicamentos do escalão A e 15% para os restantes. 

Doenças como a diabetes mellitus estão sujeitas a protocolo especial, cujo valor de 

comparticipação dos produtos para controlo e vigilância da doença para doentes do 

SNS e subsistemas públicos é nomeadamente 85% do PVP para as tiras testes e 

100% para as agulhas, seringas e lancetas. Os aparelhos de determinação da 

glicemia são cedidos gratuitamente pelos laboratórios à farmácia, que procede 

também à sua dispensa sem qualquer custo para o utente. Nas receitas referentes 

ao protocolo da diabetes, não deverão constar produtos ou medicamentos que não 

estejam por ele abrangidos. 

 Os medicamentos comparticipados pelo SNS ficam sujeitos ao Sistema de 

Preços de Referência (PR) quando são incluídos em Grupos Homogéneos (GH), isto 

acontece com o objetivo de equilibrar o preço dos medicamentos comparticipados.  

Estes GH entendem-se como grupos de medicamentos que apresentam a mesma 

composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, forma farmacêutica, 

dosagem e via de administração para os quais existe pelo menos um medicamento 

genérico no mercado. A cada GH é atribuído um PR que corresponde ao PVP da 

média dos cinco medicamentos genéricos mais baixos praticados no mercado e que 

integrem aquele GH. É sobre o PR que o estado comparticipa os medicamentos 

abrangidos por este sistema, de acordo com o escalão ou regime de 

comparticipação que lhe é aplicável, e sobre o qual se calcula o respetivo encargo 

para o utente. 

 Estes PR de cada GH já existente são atualizados pelo INFARMED, I.P. a 

cada trimestre, aquando se criam novos GH para inserir produtos que ainda não têm 

nenhum Grupo aplicável.  

Psicotrópicos e Estupefacientes	  (17)	  (18)	  (19)	  

 Medicamentos com ação sobre o Sistema Nervoso Central (SNC) que, por 

criarem fenómenos de tolerância e dependência física e psíquica, estão sujeitos a 
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legislação especial bem como fiscalização por parte da entidade reguladora, o 

INFARMED e são denominados de Psicotrópicos e/ou Estupefacientes. A sua 

natureza aditiva leva muitas vezes ao seu uso ilícito e tráfico. Por este motivo, há 

especial cuidado com o seu armazenamento. Na FP estes fármacos encontram-se 

devidamente armazenados numa gaveta sem identificação, em local de acesso 

restrito aos utentes. 

 A encomenda destes medicamentos efetua-se de modo igual à dos outros 

produtos farmacêuticos ou medicamentos, no entanto são enviadas juntamente com 

a encomenda as guias de requisição do produto que são emitidas em duplicado e 

devidamente carimbadas pelo DT ou legal substituto. O duplicado é enviado ao 

fornecedor e o original fica arquivado na farmácia por um período mínimo de três 

anos. Neste documento deve constar a designação da substância, quantidade, data 

do pedido, número da requisição e número do registo interno.  

 O ato de dispensa difere ligeiramente do de qualquer outro MSRM e deve-se 

ter particular atenção à validação da receita que terá que ser obrigatoriamente 

eletrónica e verificar detalhadamente a sua conformidade. Neste medicamentos o 

Softfarm requere no final da venda os dados referentes não só do utente, mas 

também do médico prescritor e adquirente, incluindo número do documento 

identificativo, morada, idade, etc. Assim como nos restantes medicamentos, no 

verso da receita são impressos os dados da venda e esta deverá ser assinada pelo 

adquirente/utente. A receita (Anexo IX) é fotocopiada, seguindo o original para 

efeitos de faturação e sendo a cópia guardada na farmácia, em arquivo ordenado 

por data de aviamento durante três anos (13) (22).  

 A FP envia trimestralmente ao INFARMED, I.P. um controlo informático 

relativo às entradas e saídas destes fármacos, até quinze dias após o término do 

trimestre. São impressas listagens a partir do Softfarma: “lista de Entradas de 

Estupefacientes e Psicotrópicos” e a “lista de Saídas de Estupefacientes e 

Psicotrópicos”, que são devidamente carimbados e rubricados pela Diretora Técnica. 

Medicamentos	  e	  Produtos	  Manipulados	  (20)	  (21)	  (22)	  	  

 Como medicamento manipulado entende-se qualquer fórmula magistral ou 

preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico. Estes distinguem-se pois a Fórmula magistral é o medicamento 

preparado segundo receita médica que especifica o doente a quem o medicamento 

se destina e o Preparado oficinal é qualquer medicamento preparado segundo as 

indicações compendiais, de uma farmacopeia ou de um formulário, destinado a ser 

dispensado aos utentes assistidos pela farmácia ou serviço hospital que o prepara. 
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 Este serviço tem como objetivo preencher uma área ainda não ocupada pela 

indústria, permitindo uma personalização qualitativa através da remoção de 

componentes não tolerados nas preparações, associações de substâncias ativas e 

formas farmacêuticas; e quantitativa permitindo os ajustes de dosagens e uma 

adaptação ao perfil fisiopatológico do doente. As permanentes evoluções na 

tecnologia e na Indústria Farmacêutica fazem com que esta prática seja cada vez 

mais rara nas farmácias. Embora seja pequena a quota de mercado dos 

medicamentos manipulados em Portugal, face ao volume total de vendas, na FP 

produzem-se com alguma frequência manipulados simples, e, no decorrer do meu 

estágio tive oportunidade de ajudar em alguns passos da produção dos mesmos, e 

preencher a ficha de preparação associada. 

 As matérias-primas fazem-se acompanhar do respetivo boletim analítico que 

comprova que as mesmas estão conforme os requisitos da farmacopeia onde estão 

inscritas e o laboratório da FP encontra-se devidamente equipado com todos os 

meios necessários para a produção adequada e segura dos manipulados, sendo 

feita uma manutenção e calibração de aparelhos periodicamente. 

	   Preparação	  de	  um	  manipulado	  

 Todo o processo de produção de um manipulado é executado 

cuidadosamente e em segurança, garantindo sempre a qualidade do produto final. 

Este processo é executado na FP por um operador altamente familiarizado e 

conhecedor destas práticas e todo o processo de manipulação é supervisionado 

pela Diretora Técnica. Na “Ficha de Preparação de Medicamentos Manipulados” 

regista-se a identificação (nome, número de lote, fornecedor e prazo de validade) e 

quantidade de todas as substâncias que compõem o manipulado, o procedimento 

que se usou para a sua execução, o respetivo número de lote e prazo de validade, a 

informação do material de embalagem, as informações a constar no rótulo, e a 

verificação da qualidade (características organoléticas, homogeneidade, limpidez 

quando aplicável, entre outros). Também o cálculo do preço, feito posteriormente, 

consta da ficha de preparação do manipulado. 

 Após verificação da conformidade do manipulado, procede-se ao seu 

acondicionamento e rotulagem. Nesta rotulagem consta: o nome do utente, a 

fórmula do medicamento manipulado; o nº de lote (seguindo a regra: nº do 

manipulado do dia.dia.mês.ano) e prazo de validade atribuídos (estipulado conforme 

guidelines existentes ou de acordo com as regras referidas no Formulário Galénico 

Nacional); as condições de conservação; observações relevantes, relativas ao seu 
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uso e à sua conservação, via de administração e posologia; a identificação da 

farmácia e da Diretora Técnica. 

	   Cálculo	  do	  PVP	  e	  Regime	  de	  Comparticipação	  (15)	  (23)	  

 O cálculo do PVP dos medicamentos manipulados por parte das farmácias 

de oficina é efetuado com base no valor dos honorários da preparação, no valor das 

matérias-primas e no valor dos materiais de embalagem, sujeito a uma taxa de IVA 

de 6%. 

 No que diz respeito à prescrição médica, as receitas dos medicamentos 

manipulados são semelhantes às receitas dos restantes medicamentos, no entanto 

só poderá estar descrito o medicamento manipulado e nenhum outro. Estes 

medicamentos são comparticipados em 30% do respetivo preço para os preparados 

oficinais incluídos na Farmacopeia Portuguesa, ou no FGP, e para as fórmulas 

magistrais que constam na lista de medicamentos manipulados comparticipáveis 

aprovados por Lei. A lista a aprovar anualmente é publicada por despacho do 

Ministério da Saúde, mediante proposta do conselho de administração do 

INFARMED, I.P.. 

Processamento	  do	  receituário	  e	  faturação	  

 As receitas, após aviadas e verificadas pelo farmacêutico que dispensou a 

medicação são ainda corrigidas por outros operadores a quem foi delegada essa 

tarefa, os quais conferem se a receita obedece a todos os critérios legais (modelo de 

receita, vinheta e assinatura do médico, validade), se a medicação prescrita 

corresponde à dispensada e se o organismo comparticipante foi bem atribuído. 

Qualquer erro detectado deve ser corrigido, podendo, consoante a sua natureza, ser 

retificado exclusivamente na farmácia (através da alteração do lote ou abate na 

venda), com o utente ou com o próprio médico. 

 Após este procedimento as receitas são separadas por organismos e, dentro 

destes, organizadas em lotes de 30 receitas. No final de cada mês procede-se ao 

fecho dos lotes de forma a poder ser iniciado um novo ciclo de receituário. Assim até 

ao dia 10 do mês seguinte, entrega-se no centro de conferência de faturas, as 

receitas médicas com medicamentos comparticipados, a beneficiários do SNS. 

Anexado a cada lote, vai o respetivo verbete identificativo (Anexo X) devidamente 

carimbado e assinado. Procede-se também ao envio da relação/resumo de lotes 

(duplicado) carimbada e assinada, e ainda fatura mensal (triplicado e o quadriplicado 

fica na farmácia) carimbada e assinada pela Diretora Técnica. Os lotes pertencentes 

a todos os outros subsistemas de comparticipação e complementaridades, são 
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enviados à AFP, até ao oitavo dia do mês seguinte, sendo organizados da mesma 

forma que os anteriores. 

 Se, na conferência de receituário for verificada a existência de algum 

incumprimento de exigências que invalide as receitas, estas são devolvidas à 

farmácia juntamente com o motivo da devolução. Perante esta situação, a farmácia 

pode tentar corrigir o erro, reenviando as receitas ou assumindo o erro ficando com 

o prejuízo. Alguns motivos que podem levar a que uma receita seja devolvida são: 

expiração do prazo de validade, falta do nº de utente, diferenças no preço praticado 

pela farmácia e o preço aprovado pelo INFARMED, falta de vinheta do médico, entre 

outros. 

Medicamentos	  Não	  Sujeitos	  a	  Receita	  Médica	  (MNSRM)	  (12)	  

 Medicamento não sujeito a receita médica é todo o medicamento que não 

necessita de prescrição médica e que poderá ser dispensado pela farmácia sob 

indicação farmacêutica ou por decisão do utente, sendo neste caso designada de 

automedicação, com o objetivo de aliviar, tratar ou prevenir problemas menores de 

saúde. Ao abrigo da legislação atual, os MNSRM podem ser adquiridos não só nas 

farmácias como também noutros locais devidamente autorizados pelo INFARMED, 

sendo que em qualquer um destes locais deveriam ser dispensados por um 

profissional de saúde devidamente habilitado. 

Medicamentos	  Homeopáticos	  	  

 Este tipo de medicamentos apenas classificados como MNSRM se reunirem 

as características certas. É um medicamento "obtido a partir de substâncias 

denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um  

processo de fabrico descrito na Farmacopeia Europeia ou, na sua falta, em  

farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado membro, e que pode  conter 

vários princípios". A sua embalagem e folheto informativo, têm a indicação 

“medicamento homeopático” de forma bem visível e legível, em maiúsculas e em 

fundo azul (23). O conceito de homeopatia assenta em três princípios que 

fundamentais que são: o dos semelhantes, o da globailidade e o da 

infinitesimalidade, que afirmam que é possível a cura por intermédio de substâncias 

muito diluídas, pelo menos 1 de tintura-mãe/10000 de solvente, e pelo menos 1/100 

da mais pequena dose eventualmente utilizada em alopatia. Estas serão capazes de 

produzir no homem saudável, sintomas semelhantes aos da doença a tratar. Na FP 

estes produtos apesar de se apresentarem em quantidade e variedade reduzidas, 

por constituirem produtos de baixa rotação, encontram-se disponíveis para venda. 
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Automedicação	  e	  aconselhamento	  farmacêutico	  (4)	  

 O utente que se dirige à farmácia não tem, na grande maioria dos casos, o 

conhecimento necessário para avaliar a sua situação clínica, o que indica que a 

automedicação se baseia essencialmente em experiências anteriores, em 

informação adquirida pela experiência de outros ou baseada na influência da 

publicidade. Nestas situações, o papel do farmacêutico é fundamental não só para 

fornecer ao utente o medicamento necessário e eficaz para o seu problema, mas 

também para evitar que este ponha em risco a sua saúde. Esta informação nem 

sempre é fácil de dar a conhecer ao utente pois este já vem com a ideia pré-definida 

de determinado produto e qualquer tentativa de dissuasão pode ser tomada como 

uma tentativa de venda. 

 É da responsabilidade do farmacêutico estabelecer um diálogo simples com 

o utente, explicando de forma capaz se o medicamento requisitado se adequa ou 

não aos sintomas descritos. Desta forma, o farmacêutico deverá inquirir sobre algum 

tipo de medicação crónica a que o utente possa estar sujeito assim como problemas 

de saúde anteriores, evitando possíveis interações ou contraindicações do 

medicamento. Depois da conversa, podem surgir três situações: aconselham-se 

medidas não farmacológicas porque se pensa ser o suficiente para resolver a 

situação esporádica; aconselha-se um tratamento com fármacos MNSRM, o mais 

simples possível, com o mínimo de formas farmacêuticas, regime posológico 

elementar, relação risco/benefício favorável e sempre acompanhado de informação 

útil à eficácia do tratamento (efeitos esperados, posologia, duração, efeitos 

secundários, etc.) e que permita um uso racional do medicamento sensibilizando os 

doentes para não proceder ao uso abusivo destes (p.e. alertar para não utilizar 

durante muito tempo laxantes); ou encaminha-se o doente para a consulta médica. 

Outros	  produtos	  de	  venda	  na	  Farmácia	  (12)	  (24)	  (25)	  	  

 Para além dos medicamentos sujeitos ou não a receita médica, na FP 

familiarizei-me com a venda e aconselhamento de uma grande diversidade de 

produtos entre os quais estão incluídos produtos de dermocosmética e higiente 

corporal, produtos dietéticos e para alimentação especial, produtos fitoterápicos, 

produtos e medicamentos de uso veterinário, produtos de puericultura e dispositivos 

médicos (DM). Regulamentados por lei, todos estes grupos de produtos disponíveis 

nas farmácias têm que ser tidos em conta na formação do farmacêutico que 

desempenha um papel de relevo no aconselhamento individualizado a cada utente e 

a cada necessidade. A maioria destes produtos encontram-se expostos na área de 

atendimento ao público. É de salientar a dispensa dos produtos fitoterápicos que 



Relatório de Estágio Farmácia da Prelada 
Janeiro a Março 2013 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 
 

 
26 

apesar de terem origem natural, e ao contrário do que alguns utentes pensam, não 

são de todo inócuos, uma vez que na sua constituição apresentam substâncias 

providas de ação farmacológica. Assim o farmacêutico para além do 

aconselhamento sobre o uso correto dos mesmos, deve alertar sempre para as 

devidas contraindicações, ou no caso da existência de possíveis interações com 

medicamentos habitualmente tomados pelo utente.  

Serviços	  Farmacêuticos	  (26)	  
 Ao longo dos últimos anos, com o evoluir do conceito de farmácia, foi 

deixada para trás a visão da farmácia como o local de venda de medicamentos, 

surgindo cada vez mais como um espaço de saúde e prestação de cuidados. Desta 

forma, a prestação dos serviços devidamente regulamentados foi-se tornando 

intrínseca ao ato farmacêutico, sendo hoje parte preponderante do quotidiano da 

farmácia. Os serviços farmacêuticos têm como objetivo disponibilizar um maior 

controlo do estado de saúde e uma melhoria na qualidade de vida do utente, sempre 

com a maior comodidade possível e a eles poderá estar ou não, um custo 

associado. 

Apoio	  Domiciliário	  

 A FP apoia os seus clientes habituais, normalmente os mais idosos, 

prestando por vezes esclarecimentos via telefone e procedendo à entrega 

domiciliária de alguns medicamentos ou produtos farmacêuticos. Este apoio é 

também prestado a algumas clínicas de saúde da zona e lares de idosos, facilitando 

o acesso dos seus utentes à medicação, com um maior grau de comodidade. 

Primeiros	  Socorros	  

 Equipada com todo o material necessário para prestar primeiros socorros, 

nomeadamente em situações de pequenos cortes, queimaduras, ou pequenas 

quedas. Como se trata de um local com bastante influência na zona onde está 

estabelecida, é comum os utentes recorrerem à farmácia em busca de auxílio. Desta 

forma, a equipa técnica presta um apoio primário, sendo que se a gravidade da 

situação assim o exigir poderá encaminhar o utente para o centro de enfermagem, 

também localizado na zona de influência da farmácia ou chamar o 112. 

 Durante o estágio presenciei a uma destas situações, quando uma senhora 

entra pela farmácia com um bebé de cerca de um ano ao colo, aos berros, com uma 

queimadura provocada por sopa a ferver, na zona da cara e do pescoço. De 
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imediato um dos colegas colocou uma pomada para queimaduras para aliviar a dor, 

sendo de seguida encaminhada ao Centro de Saúde mais próximo. 

Determinação	  da	  Pressão	  Arterial	  (PA)	  

 A determinação de pressão arterial é um dos serviços mais requisitados 

pelos utentes da farmácia, sendo um serviço essencial à deteção e monitorização da 

hipertensão arterial, um dos principais fatores de risco para doenças 

cardiovasculares. Para o efeito a FP apresenta uma balança que para além da PA 

permite controlar o seu peso, altura, IMC bem como o índice de gordura corporal, 

parâmetros que são impressos num talão para o utente. Normalmente esta medição 

é auxiliada por um funcionário da farmácia. 

 Se o utente não for um hipertenso diagnosticado não se deve alarmar o 

doente, explicando que poderá ser uma situação pontual com várias etiologias, 

nomeadamente a ansiedade ou efeito de estimulantes como o café. No entanto o 

valor também não deve ser desvalorizado. Neste caso, deverá ser recomendando o 

controlo semanal dos valores durante o espaço de um mês bem como a adoção de 

medidas não farmacológicas como o aumento da ingestão de água, redução do sal 

na alimentação e prática de exercício físico. Se os valores se mantiverem 

recorrentemente elevados, deverá consultar um médico devido ao alto risco 

cardiovascular associado. 

 Foi um dos primeiros serviços que prestei, no segundo dia de estágio. Foi 

muito importante pois foi o primeiro contacto que tive com os utentes e recordo que 

estava bastante nervosa. Contribui para nos familiarizarmos com a área de 

atendimento ao público e para reduzir o impacto que terá o primeiro atendimento ao 

balcão.  

Determinação	  dos	  parâmetros	  bioquímicos	  

 Na FP é possível determinar valores de parâmetros bioquímicos como a 

glicemia, o colesterol e triglicerídeos, sendo que o primeiro é feito de forma gratuita.  

A determinação da glicemia é um dos parâmetros essenciais para o diagnóstico e 

controlo da Diabetes mellitus, permitindo identificar suspeitas de doentes diabéticos 

e verificar a eficácia terapêutica nos doentes já diagnosticados. Normalmente estas 

medições são efetuadas com os utentes em jejum e são bastante comuns da parte 

da manhã, perto do horário de abertura da farmácia. O farmacêutico deverá 

interpretar os resultados, avaliar a situação e aconselhar o utente de acordo com os 

valores encontrados (caso sejam altos: medidas não farmacológicas como os 
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cuidados com a alimentação e a prática de exercício físico, explicando as 

consequências da doença a longo prazo). 

 Tal como já foi referido, na FP também é possível realizar a determinação de 

colesterol e triglicerídeos. Ambos têm um papel comprovado no aparecimento de 

doenças cardiovasculares. Os utentes com valores elevados devem ser alertados 

para esse fato, devendo ser aconselhadas medidas não farmacológicas como uma 

alimentação mais saudável, evitando gorduras e carnes vermelhas e aumentando ou 

iniciando a prática de exercício físico. No caso de utentes com dislipidémia 

diagnosticada já medicados, estes também deverão fazer o controlo por forma 

avaliarem a eficácia do esquema terapêutico. Deve ainda dar-se a entender ao 

utente o caráter crónico da doença, promovendo a adesão e cumprimento da toma 

da medicação. 

Outros	  Serviços	  	  

 Na FP existe pessoal com formação necessária não só para prestar os 

serviços já referidos mas também a administração de injetáveis e vacinas não 

incluídas no Plano Nacional de Vacinação. 

Valormed	  (27)	  

 Consciente da especificidade do medicamento mesmo enquanto resíduo, a 

indústria farmacêutica aliou-se a distribuidores e farmácias e criaram a VALORMED, 

sociedade responsável pela gestão dos resíduos de embalagens e medicamentos 

fora de uso. Este programa decorre durante todo ano, sendo que o farmacêutico 

deve explicar aos utentes a importância da entrega dos medicamentos e 

embalagens na farmácia não só por uma questão de proteção da natureza, mas 

também porque se trata de uma questão de saúde pública. 

 Aquando da entrega, os medicamentos são colocados no contentor 

VALORMED, um contentor específico, que depois de cheio, é selado e pesado, 

sendo preenchida a ficha de contentor (Anexo XI) onde se identifica a farmácia pelo 

nome e código, o peso do contentor e o operador rubrica no final. O distribuidor 

quando faz a recolha preenche o campo que lhe diz respeito e recolhe o contentor, 

deixando o original do formulário, para ser posteriormente arquivado na FP. 

Recolha	  de	  radiografias	  

 Parceira da Assistência Médica Internacional, a FP receciona radiografias 

para posterior reciclagem e angariação de fundos para fins humanitários. Estas são 

deixadas na farmácia e colocadas em local próprio, sendo posteriormente 

recolhidas. 
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Farmacovilância	  (12)	  (28)	  (29)	  

 O farmacêutico, como profissional de saúde especialista do medicamento, 

tem uma importância fulcral no que diz respeito à deteção de interações e reações 

adversas a medicamentos (RAM’s - todo o efeito nocivo em qualquer tipo de 

exposição a medicamentos, incluindo abuso, mau uso, erros de medicação e 

exposição ocupacional) que não se encontrem descritas no seu folheto informativo 

comunicando-as à entidade responsável, o INFARMED. É este conjunto de 

atividades de deteção e registo das RAM’s, com o objetivo de determinar a sua 

incidência, gravidade e nexo de causalidade que se entende como 

farmacovigilância.  

 A farmacovigilância faz assim parte do uso racional do medicamento, sendo 

que o farmacêutico deverá estar atento à informação prestada pelo utente para 

averiguar se se trata ou não de um caso a comunicar à entidade reguladora. 

Formação	  Contínua/Outras	  Atividades	  

 Um farmacêutico deve atualizar-se constantemente, para exercer 

devidamente a sua profissão. Embora possa fazê-lo recorrendo à bibliografia, o 

farmacêutico tem à sua disposição inúmeras formações que o ajudam nessa 

atualização científica, e que ajudam também na vertente comercial. 

 Durante o meu período de estágio tive a oportunidade de participar em 

algumas formações, com esta vertente mais comercial (mas com algum fundo 

científico), como a dos produtos da LIERAC & Phyto, Bioactivo, entre outras. Por 

outro lado, também tive oportunidade de receber diretamente na farmácia para todos 

os colaboradores, algumas formações de certas linhas comerciais e apresentação 

de alguns produtos e suas características.  

 Esta prática é frequente na FP, onde todos frequentam ações de formação e 

workshops em diversas áreas, promovendo assim uma constante renovação e 

atualização dos seus conhecimentos e melhorando os cuidados prestados aos 

utentes. 

 Durante o meu estágio, no domingo, dia 17 de Fevereiro, organizou-se na FP 

um rastreio gratuito dos níveis de glicemia, colesterol e triglicerídeos no sangue. 

Com o objetivo de alertar a comunidade para os riscos cardiovasculares e para os 

problemas associados a estes parâmetros, a FP contou com uma equipa de 

profissionais e estagiários que nesse domingo, para além dos serviços habituais 

prestaram outros cuidados e alertaram a comunidade que aderiu em peso a este 

evento. Para este efeito produzi folhetos informativos sobre o colesterol (Anexo XII) 
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e sobre os triglicerídeos (Anexo XIII) para distribuir neste evento, alertando sobre o 

colesterol e triglicerídeos com algumas considerações importantes sobre ambos. 

 Por fim, no último dia de estágio, a convite da Dra. Paula as Sirigaitas, tuna 

feminina da nossa Faculdade à qual eu pertenço orgulhosamente, estiveram 

presentes a animar uma tarde na FP. Foi sem dúvida uma tarde diferentes, com 

muita música à mistura que proporcionou aos utentes e à equipa alegres momentos 

de descontração. Também para este efeito foi produzido um folheto publicitário 

(Anexo XIV) que foi afixado na farmácia e nas redes sociais para promover o evento. 

Conclusão	  
 Muito mais do que a fase em que é suposto materializar o nosso 

conhecimento e adaptá-lo à realidade, o estágio torna-se num período em que 

aprendemos a respeitar o nosso conhecimento e a aceitar a nossa ignorância. Após 

três meses de estágio em farmácia comunitária, posso afirmar que o estágio é sem 

dúvida a experiência mais intensa e reveladora do curso.  

 Resumidamente, o meu estágio na FP iniciou-se na receção, conferência e 

armazenamento de encomendas , que é sem dúvida o mais lógico pois permitiu-me 

conhecer a organização física e funcional da farmácia, assim como familiarizar-me 

com os produtos. Assim, vamo-nos sentindo cada vez mais à vontade não só com 

os medicamentos e produtos que nos passam diariamente pela mão, mas também 

com o quotidiano da farmácia e com as pessoas que nos rodeiam, e sem darmos 

por isso subitamente já estamos a sentirmo-nos “em casa”. Paralelamente, nesta 

fase e em geral, fui executando outras tarefas como separação de lotes para 

faturação, controlo de validades, reposição de stocks dos produtos dispostos na 

área de atendimento ao utente, devolução e concessão de empréstimos a outras 

farmácias, organização funcional, preparação de medicamentos manipulados, etc. 

 Passo a passo, vamos adquirindo conhecimentos e "à vontade" para 

chegarmos à fase mais esperada do estágio, o atendimento ao balcão. Desta forma, 

este local pode ser numa fase inicial bastante intimidatório, não pelo receio ou falta 

de vontade de contactar com os utentes, mas por falta de auto-confiança ou algum 

medo de não conseguir ajudar ou esclarecer as suas dúvidas. É curioso, com o 

decorrer do estágio, como se vai tornando cada vez mais um local que todos os dias 

nos realiza e que me fez deixar para trás os receios pela vontade de ajudar, 

aprender e contribuir. É também muito gratificante ver a mudança de atitude dos 

utentes, sendo que inicialmente preferiam ser atendidos por alguém mais 

experiente, mas que gradualmente foram sendo "conquistados" e confiando nos 

meus conhecimentos. 
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 Por tudo isto, considero que o meu estágio se revelou uma experiência 

verdadeiramente enriquecedora e única. Agradeço, de uma forma muito especial, 

novamente à equipa que me recebeu e me fez sentir acolhida, transmitindo-me os 

valores e a postura que um verdadeiro farmacêutico deve ter no exercício da 

profissão e que certamente me irá fazer uma pessoa realizada todos os dias em que 

dela me possa valer. 
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Anexos	  
Anexo I - Espaço de atendimento ao público da FP 
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Anexo II - Equipa técnica (e estagiários) da FP 
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Anexo III - Fatura da Cooprofar relativa a uma encomenda diária 
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Anexo IV - Requisição especial que acompanha psicotrópicos e estupefacientes 
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Anexo V - Boletim de análise 
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Anexo VI - Nota de crédito relativa a um produto 
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Anexo VII - Receita médica eletrónica não renovável 
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Anexo VIII - Receita médica manual 
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Anexo IX - Receita médica relativa a psicotrópicos ou estupefacientes 
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Anexo X - Verbete identificativo de um lote 
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Anexo XI - Ficha identificativa de contentor da Valormed 
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Anexo XII - Folheto informativo sobre Colesterol 

 

 

 

 

 

 

Anexo 

XIII - 

Folheto informativo 

sobre Triglicerídeos 
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Anexo XIV - Folheto publicitário sobre a presença das Sirigaitas na FP 

 


