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1. Introdução 

O estágio curricular constitui um elo de ligação entre os conhecimentos 

científicos adquiridos ao longo do ciclo de estudos e a realidade profissional. Durante 

este período, o aluno tem a possibilidade de desenvolver e aplicar os seus 

conhecimentos científicos, contactar com outros profissionais de saúde e utentes, de 

forma a que, na sua futura vida profissional, seja apto à prática competente e 

responsável da atividade farmacêutica. 

A prática farmacêutica exige uma enorme responsabilidade profissional e uma 

constante atualização de conhecimentos, visando sempre a promoção da saúde 

pública e o bem-estar do utente. Além disto, ao Farmacêutico é requerida também 

uma enorme disponibilidade para o outro, capacidade de ouvir, de observar e, acima 

de tudo, de comunicar. 

Como prestador de cuidados de saúde, o Farmacêutico comunitário apresenta-

se muitas vezes como o último interveniente entre a prescrição médica e o utente, 

podendo desempenhar um papel fundamental na melhor adesão do utente à 

terapêutica, contribuindo para o sucesso da mesma. Por outro lado, a farmácia 

comunitária apresenta-se também como um local primário procurado pelos utentes 

para um aconselhamento e/ou para questionar algum problema de saúde. 

Este relatório reflete, de forma objetiva e sucinta, a minha aprendizagem 

profissional e pessoal, resultante dos seis meses de estágio que realizei na Farmácia 

Rodrigues (FR), em Braga, de Maio a Novembro de 2013. 
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2. Organização do espaço físico e funcional da Farmácia 

Rodrigues 

2.1 Localização e Espaço exterior 

A 13 de Maio de 2013 iniciei o meu estágio na FR, situada no centro histórico da 

cidade de Braga, no número 41 da rua D. Diogo de Sousa. É facilmente identificável 

pela característica “cruz verde” na fachada do edifício e pela placa com o nome da 

farmácia e direção técnica. 

O acesso à FR é facilitado por uma pequena rampa e uma porta de vidro 

transparente, automática, onde se encontra afixado o horário de funcionamento. 

Possui quatro montras de vidro publicitárias a produtos/serviços cuidadosamente 

preparadas, de forma a manter uma imagem criativa e original. Existe também uma 

porta de acesso secundária para os funcionários e entrega de encomendas. 

Devida à sua localização central/turística, os utentes são diversificados, quer a 

nível etário, de nacionalidade ou em termos socias. No entanto, podemos dividi-los em 

dois grupos: utentes fidelizados e utentes de passagem/esporádicos. No primeiro 

grupo encontram-se, maioritariamente, os utentes idosos e/ou crónicos e no segundo 

grupo os casos pontuais. 

 

2.2 Horário de funcionamento 

Além dos turnos de serviço permanente, a FR está aberta desde as 9:00 horas 

até às 23:00 horas, de segunda a sexta, das 9:00 horas até às 22:00 horas aos 

sábados e das 10:00 horas até às 21:00 aos domingos, cumprindo o disposto no 

Decreto-Lei nº 173/2012, de 1 de Agosto. [1] 

 

2.3 Espaço físico da farmácia 

Numa farmácia, a organização do espaço funcional assume uma elevada 

importância para o sucesso da intervenção do farmacêutico. A FR cumpre os 

requisitos de áreas mínimas e divisões obrigatórias descritos no Decreto-Lei n.º 

107/2012, de 1 de Agosto, potenciando uma atmosfera profissional e funcional. [2] As 

várias valências da FR estão distribuídas pelos quatro pisos de que dispões, como 

descrito de seguida. 

Cave 

Neste piso situa-se o armazém, onde são armazenados os MNSRM, 

medicamentos veterinários, produtos naturais, dispositivos médicos e medicamentos 

homeopáticos. Estes encontram-se dispostos em prateleiras, por ordem alfabética. 
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É também neste local que se encontram armazenados os estupefacientes e 

psicotrópicos, numa prateleira individual própria. 

Piso 0 

É a área de atendimento ao público. Caracteriza-se por ser uma zona ampla e 

luminosa, onde coexiste a área de exposição de produtos e a área de atendimento, 

propriamente dito, constituída por um balcão com quatro postos de trabalho equipados 

com o sistema informático WinPhar®, da empresa Simphar. 

Junto à entrada existe um terminal de senhas, o que facilita a organização do 

atendimento e permite que as pessoas circulem pelos lineares enquanto esperam a 

sua vez. O ecrã que mostra a chamada das senhas de atendimento apresenta 

também anúncios publicitários e/ou a divulgação de campanhas existentes. 

Na área exterior ao balcão encontram-se dispostos os lineares de produtos de 

puericultura e de dermofarmácia e cosmética, os quais estão organizados por marcas 

e linhas, de forma atrativa e de fácil procura. É também nesta área que se encontra 

uma balança eletrónica, que além de indicar o peso, a altura e calcula o Índice de 

Massa Corporal (IMC). Existe ainda uma zona dedicada ao “Espaço Animal”, onde 

podem ser encontrados vários produtos veterinários passiveis de estarem expostos. 

A área interior ao balcão é o local de destaque de exposição de produtos 

sazonais, bem como variados MNSRM, como os suplementos vitamínicos e produtos 

de higiene oral. Posteriormente ao balcão, encontra-se o armazenamento de variadas 

especialidades farmacêuticas, num sistema de gavetas deslizantes, por ordem 

alfabética. Aqui encontramos zonas distintas consoante, principalmente, a forma 

farmacêutica: éticos, genéricos, xaropes, injetáveis, loções, pomadas e cremes, 

colírios e pomadas oftálmicas, tiras e lancetas, ampolas e, por último, saquetas. 

É junto deste local que se encontra a sala de Boas Práticas, que possui o 

equipamento e material necessários para a determinação dos diferentes parâmetros 

fisiológicos e bioquímicos, vacinação e prestação de alguns cuidados de primeiros 

socorros. Esta sala também é utilizada como área de atendimento personalizado, pois 

por ser um espaço calmo e cómodo propicia um ambiente adequado ao diálogo 

personalizado e confidencial entre o utente e o farmacêutico. 

Piso 1 

Neste piso encontra-se a zona de verificação, caracterizado pela existência de 

dois postos de trabalho. É neste local que é conferido o receituário, é feita a faturação, 

a preparação das encomendas, assim como a sua receção e verificação. 
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Todos os medicamentos que requerem condições especiais de temperatura, 

como vacinas e insulinas, estão armazenados no frigorífico entre 2 e 8º C, também 

situado neste piso. 

Existe ainda um segundo armário de gavetas deslizantes que serve de apoio ao 

armário principal, para medicamentos que não são armazenados nas gavetas da área 

de atendimento, devido ao espaço insuficiente. 

O escritório também de localiza neste piso, separado por uma porta deslizante. É 

nele que se recebem os delegados de informação médica ou outros representantes de 

fornecedores, se realizam reuniões com colaboradores e se efetuam as funções de 

contabilidade, gestão e administração. É também no escritório que se encontra toda a 

documentação da farmácia, bem como os livros e bibliografia obrigatória. [3] 

Este espaço é também utilizado para as consultas de nutrição e podologia 

realizadas quinzenalmente, praticadas por uma nutricionista e uma podologista, 

respetivamente. 

Ainda no piso 1, está localizado o laboratório. Este espaço é utilizado para a 

pesagem de matérias-primas e para a preparação, acondicionamento e rotulagem de 

medicamentos manipulados. O laboratório possui um armário onde se encontram 

todas as matérias-primas e todo o material e equipamento mínimo obrigatório descrito 

na Deliberação n.º 1500/2004, de 7 de Dezembro, publicado na 2ª série, nº303, de 29 

de Dezembro de 2004. [4] São também aqui armazenadas as fichas de preparação já 

previamente executadas, o Formulário Galénico Nacional, a Farmacopeia Portuguesa 

e o regime geral de preços, assim como outra documentação relativa. 

Piso 2 

Neste piso encontram-se as instalações sanitárias, que podem ser utilizadas 

tanto pelos funcionários como pelos utentes. Existe ainda um quarto destinado ao 

descanso do funcionário nas noites em que a farmácia se encontra em serviço 

permanente. 

 

2.4 Recursos humanos 

A nível estrutural e organizacional, na FR estão bem definidas as funções e 

responsabilidades que competem a cada elemento, de forma permitir um trabalho em 

equipa que assegure a qualidade dos serviços prestados. 

A equipa de profissionais da FR encontra-se de acordo com o estabelecido no 

Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto, sendo composta pelos seguintes 

elementos: [3] 

Dr.ª Márcia Santos – Diretora Técnica (DT) 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

 

5 

Dr.ª Ana Rita Santos – Farmacêutica 

Dr.ª Olga Cerqueira – Farmacêutica 

Dr.ª Amélia Cunha – Farmacêutica 

Dr.ª Armanda Correia – Farmacêutica 

Cátia Silva – Técnica de Farmácia 

António Cunha – Técnico de Farmácia 

João Tinoco – Técnico de Farmácia 

 

3. Gestão da Farmácia 

3.1 Gestão de stocks 

Uma gestão racional dos produtos e do capital disponível é um aspeto crucial 

para o bom funcionamento de qualquer farmácia. Uma eficiente gestão de stocks tem 

como principal objetivo manter um nível de stock suficiente para satisfazer a procura. 

Deste modo, exige uma análise personalizada, uma vez que depende de fatores como 

o tipo de utentes que frequenta a farmácia (idade, doenças mais comuns, poder de 

compra), a rotatividade dos produtos, a incidência sazonal, o tipo de receituário, a 

publicidade na comunicação social, entre outros. 

Assim, compreendemos que a base de uma boa gestão deverá ter em atenção 

três grandes aspetos: quando encomendar, qual a quantidade a encomendar e qual a 

quantidade mínima que deverá existir em stock, de modo a evitar a sua rutura, i.e., 

stock mínimo. 

O equilíbrio entre todos os fatores apresentados torna-se então fundamental 

para evitar quer o excesso de stock, que causa imobilização de capital, ocupação de 

espaço de armazenamento, assim como a perda de produtos por prazo de validade, 

quer a rutura de stock, que inviabiliza o suprimento das necessidades dos utentes. 

Na FR a gestão de stocks tem um acompanhamento diário, baseado nos fatores 

descritos anteriormente, que permitem o estabelecimento de stocks máximos e 

mínimos para a maioria das referências. 

 

3.2 Encomendas e Aprovisionamento 

O meu estágio iniciou-se nesta secção, período durante o qual observei e 

realizei todas as atividades inerentes a esta divisão. Desta forma, acompanhei a 

realização de encomendas, a sua receção e verificação, a realização de devoluções e 

sua resolução, e o armazenamento. Esta primeira parte do estágio foi essencial para 

me tornar familiar com os nomes comerciais dos produtos, as dosagens e algumas 
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utilizações farmacêuticas, bem como para a compreensão do funcionamento do 

sistema informático. 

3.2.1 Realização de encomendas 

Na FR são realizados dois tipos de encomendas: as encomendas aos 

armazenistas e as encomendas diretas aos laboratórios. 

As encomendas aos distribuidores grossistas são efetuadas pelo menos duas 

vezes por dia (manhã e tarde), através do sistema informático. Aqui, o WinPhar® é 

uma ferramenta essencial propondo uma pré-encomenda baseada nas últimas 

saídas/vendas e os stocks máximos e mínimos definidos. Apresenta também uma 

análise individual dos produtos relativa ao fluxo de vendas/compras mensal, a qual 

permite fazer uma previsão média da rapidez com que o produto sairá da farmácia. 

Após a conferência/ajustamento da pré-encomenda, esta é enviada para o fornecedor 

escolhido via modem. 

O Winphar® apresenta também um excelente sistema de reservas, o qual 

permite a seleção apenas dos produtos reservados para a realização de uma 

encomenda. Os produtos urgentes podem ser pedidos por via telefónica para o 

fornecedor escolhido, satisfazendo-se a reserva. 

A FR trabalha com um armazenista principal, mas trabalha também com mais 

quatro armazenistas, tentando assegurar uma rápida e complementar reposição dos 

stocks. A seleção dos fornecedores tem em consideração fatores como as condições 

de pagamento, as bonificações e/ou descontos comerciais, bem como o tempo de 

entrega. 

Relativamente às compras em maior escala, a FR encomenda os produtos 

diretamente aos laboratórios, por intermédio dos seus representantes, através do 

preenchimento de uma nota de encomenda, cujo duplicado é guardado no local 

próprio para que, aquando da entrega da encomenda, esta possa ser verificada. 

Naturalmente que este tipo de encomenda está mais relacionado com produtos 

sazonais e produtos de elevada rotatividade, como é o caso da encomenda de 

produtos antigripais no final do verão. Este tipo de encomenda apresenta grandes 

vantagens, como a negociação das bonificações e descontos comerciais, bem como 

dos prazos de entrega e condições de pagamento. 

Relativamente aos produtos veterinários, estes são na sua maioria 

encomendados à Globalvet. 
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3.2.2 Receção e conferência de encomendas 

Aquando da entrega na farmácia, todas as encomendas devem estar 

identificadas, acompanhadas da fatura e devidamente acondicionadas. 

Procede-se então à conferência qualitativa e quantitativa dos produtos de acordo 

com a fatura (ANEXO I) e dá-se a sua entrada no sistema informático, colocando o 

código nacional do produto (CNP), o preço de venda à farmácia (PVF), o preço de 

venda ao público (PVP), o prazo de validade e a margem de comercialização. 

Relativamente aos preços, no caso dos produtos que não apresentam inscrito 

qualquer PVP, como os MNSRM ou produtos de dermocosmética (preços NETT), é 

necessário efetuar a sua marcação manual, atendendo ao PVF, à margem de 

comercialização definida na farmácia e o respetivo IVA. No caso dos medicamentos de 

preço fixo (preço ÉTICO), este é fixado pela entidade reguladora e está impresso na 

embalagem de acordo com a Lei nº 25/2011, de 16 de Junho. [5] 

Depois de dada entrada dos produtos, procede-se à conferência, verificando, por 

exemplo: 

 Quantidade rececionada/faturada: por vezes acontecem discrepâncias 

nestes valores; Durante o meu estágio aconteceram várias situações de 

falta de produto na encomenda. Perante esta situação contactei o 

fornecedor respetivo, fiz a reclamação e anotei o número da reclamação, 

para mais tarde se resolver, aquando da vinda do produto em falta/crédito 

do mesmo. 

 PVP em vigor/ PVP da fatura/PVF faturado: existe uma constante 

atualização dos preços dos produtos, bem como variações nos PVF 

consoante os fornecedores. Assim, devemos colocar os PVF em 

concordância com a fatura, bem como os PVP sempre atualizados ou em 

fase de escoamento. 

Verificados os pontos anteriores, finaliza-se a entrada da encomenda. Se for 

verificada alguma irregularidade nos produtos rececionados, procede-se à devolução 

dos mesmos. 

 

3.3 Armazenamento 

Após a receção, todos os produtos são armazenados devidamente, de modo a 

assegurar a sua qualidade. Na FR, o armazenamento obedece, normalmente, ao 

princípio first expired, first out (FEFO), i.e. os produtos com menor validade deverão 

ser os primeiros a ser escoados. Para produtos aos quais não está associado um 

prazo de validade, o princípio seguido é o first in, first out (FIFO), ou seja, tentamos 
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garantir que os produtos rececionados em primeiro lugar sejam os primeiros a ser 

vendidos. 

Além destas regras, o armazenamento dos produtos é realizado tendo em conta 

o espaço disponível, o fácil e rápido acesso e as condições de estabilidade 

(temperatura máxima 25ºC e humidade relativa máxima de 60-70%; para 

medicamentos termolábeis: temperatura entre 2-8ºC; de acordo com as Boas Práticas 

Farmacêuticas para Farmácia Comunitária. [6] 

Durante o meu estágio, familiarizei-me com todos estes procedimentos e, mais 

ainda, no que concerne à exposição de produtos na área de atendimento, foram-me 

transmitidas importantes noções de merchandising para a organização dos lineares, 

nomeadamente: 

 Exposição dos produtos ao nível dos olhos e das mãos para aqueles que 

pretendemos maior número de vendas; 

 Exposição concentrada de produtos (efeito mancha); 

 Exposição horizontal para a divisão de produtos de acordo com a 

especificidade do consumo; 

 Exposição vertical para as gamas de produtos da mesma marca; 

 Produtos isolados conferem uma perceção de qualidade; 

 Produtos aglomerados/ pilhas confere uma perceção de produtos 

acessíveis economicamente. 

 

3.4 Prazos de validade 

O controlo dos prazos de validade deve ser rigoroso, de forma a garantir a 

qualidade dos produtos dispensados. 

A verificação dos prazos de validade é feita diariamente, durante a receção dos 

produtos nas encomendas, alterando-se o prazo para o atual no caso de o stock ser 

zero ou no caso de o produto rececionado apresentar um prazo de validade inferior ao 

existente em stock. Mensalmente é também impressa uma listagem com os produtos 

cuja validade termina nos cinco meses seguintes e faz-se uma revisão física dos 

mesmos. Os produtos cuja validade termina nos noventa dias seguintes (três meses) 

são recolhidos, para se proceder à sua devolução. 

 

3.5 Devoluções 

Devemos proceder à devolução de um produto caso se verifique uma das 

seguintes situações: 
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 Situações extraordinárias nas encomendas: produtos danificados, PVP 

desatualizado, produto não pedido mas faturado, pedido por engano, 

entre outras; 

 Prazo de validade próximo, consoante a política de devolução do 

fornecedor (geralmente, a expirar em noventa dias);  

 Motivos legislativos: produto retirado do mercado, produto não 

comercializado, revisões de preços, entre outros. 

Para estes casos, o WinPhar® emite uma nota de devolução, onde constam as 

seguintes informações: 

 Número da guia de transporte e respetivo código da Autoridade Tributária 

(AT); 

 Identificação da farmácia 

 Identificação do fornecedor 

 Identificação do produto (nome comercial, CNP, fatura correspondente à 

compra) 

 Quantidade devolvida 

 Motivo da devolução. 

A nota de devolução é impressa em triplicado e são devidamente assinadas e 

carimbadas (ANEXO II). O original fica como comprovativo para a farmácia e é 

guardado num dossier próprio, enquanto o duplicado e triplicado são enviados, 

juntamente com o produto devolvido, para o fornecedor. 

Posteriormente, o fornecedor pode trocar o produto por um igual (guia de 

remessa) ou emitir uma nota de crédito (ANEXO III) do valor do produto devolvido, 

regularizando-se a situação informaticamente, ou então pode rejeitar a devolução, 

retornando o produto à farmácia. Neste último caso, o produto é dado como “quebra” e 

é colocado no ValorMED. 

 

4. Medicamentos e outros produtos de saúde 

4.1 Medicamentos 

Os medicamentos de uso humano são classificados, de acordo com o artigo 

113º do Decreto-Lei nº176/2006, de 30 de Agosto, no que respeita à dispensa ao 

público, em: 

 Medicamento Sujeito a Receita Médica (MSRM); e 

 Medicamento Não Sujeito a Receita Médica (MNSRM). [7] 
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Segundo o Estatuto do Medicamento, MSRM é qualquer produto que satisfaça 

um dos seguintes requisitos: 

a) Constitui um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, caso 

utilização sem vigilância médica, mesmo que utilizado para o fim a que se 

destina; 

b) Constitui um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, 

quando a sua utilização é frequente para fins diferentes do destinado; 

c) Contenha substâncias cuja atividade ou reações adversas sejam 

indispensáveis aprofundar; 

d) Destina-se a administração parentérica. [7] 

Geralmente, a dispensa destes medicamentos não surge da indicação 

farmacêutica, no entanto é dever do farmacêutico avaliar a legalidade da prescrição e 

a adequação da terapêutica prescrita, pelo que o nosso aconselhamento tem elevada 

importância para assegurar a efetividade da mesma. 

Por outro lado, consideram-se MNSRM todos os produtos que não preencham 

qualquer uma das condições exigidas para ser MSRM, e, regra geral, não são alvo de 

comparticipação. A procura destes produtos pelo utente resulta da indicação 

farmacêutica ou da automedicação, de modo que o Farmacêutico desempenha um 

papel essencial no aconselhamento, seleção e promoção da terapêutica mais racional. 

 

4.2 Produtos cosméticos e dermofarmacêuticos 

Estes produtos são definidos e regulados no Decreto-Lei nº 189/2008, de 24 de 

Setembro, e classificam-se como “qualquer substância ou preparação destinada a ser 

posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, 

designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais 

externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou 

principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom 

estado ou de corrigir os odores corporais”. [8] 

A gama de produtos cosméticos e dermofarmacêutico, em conjunto com os 

MNSRM, surgem como potenciadores da sustentabilidade das farmácias. Neste ponto 

de vista, a boa preparação do farmacêutico no aconselhamento dos mesmos, aliada a 

uma boa gestão das margens de comercialização, tornam-se essenciais. 

Atualmente observa-se uma crescente procura deste tipo de produtos, prescritos 

ou não, e do seu pedido de aconselhamento seguro e profissional, possivelmente 

relacionados com uma maior sensibilização da população a um maior cuidado com 

determinados problemas de pele e a sua aparência geral. Assim, é vital que o 
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farmacêutico tenha um conhecimento abrangente e atualizado acerca das diferentes 

gamas e artigos, e também saiba avaliar o tipo de pele do utente, o seu estado e as 

suas necessidades, de modo a reunir o máximo de informação necessária ao 

aconselhamento do melhor produto com vista à obtenção dos resultados pretendidos. 

Ao longo do meu estágio, procurei informar-me e atualizar-me sobre as 

diferentes gamas existentes e as propriedades dos seus produtos, através da leitura 

dos catálogos/brochuras informativas e em consulta com os meus colegas de equipa. 

A FR disponibiliza uma diversidade de gamas, das quais saliento a Avène®, La Roche 

Posay®, Lierac®, Rene Furterer® e Vichy®. Os produtos estão expostos de forma 

apelativa e de fácil acesso, em lineares e montras alteradas periodicamente. 

 

4.3 Preparações oficinais e magistrais 

Entende-se por medicamento manipulado qualquer preparado oficinal ou fórmula 

magistral, preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico. De 

acordo com o Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto, os medicamentos 

manipulados são divididos em: 

 Preparado oficinal: medicamento preparado segundo as indicações 

compendiais de uma farmacopeia ou formulário, destinado a ser 

dispensado diretamente aos utentes; 

 Fórmula magistral: medicamento preparado segundo uma receita médica 

e destinado a um determinado utente. [7] 

Atualmente, a manipulação nas farmácias está diminuída devido à evolução da 

indústria farmacêutica, no entanto, existem algumas razões que justificam a sua 

preparação como a possibilidade de personalização da terapêutica, a produção de 

uma associação de princípios ativos não disponível (mais comum em dermatologia) e 

o preenchimento de determinadas lacunas terapêuticas, por exemplo, dosagens 

pediátricas. 

No decorrer do meu estágio assisti à preparação de alguns manipulados, como 

por exemplo a solução de álcool boricado a 60º. Inicialmente, analisa-se a receita 

médica (ANEXO IV) com o intuito de verificar a existência de incompatibilidades físico-

químicas entre os constituintes e respetivas quantidades. Em seguida, procede-se à 

preparação propriamente dita, a qual deve ter em conta as boas práticas a observar na 

preparação de medicamentos manipulados. [4] Posteriormente, é necessário efetuar-

se a rotulagem, a qual deve conter toda a informação necessária ao utente, 

nomeadamente: a fórmula, o número de lote, a data de preparação, o prazo e as 

instruções de utilização, a via de administração, a posologia e a identificação da 
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farmácia e do DT. Para finalizar, é preenchida uma folha de registo (ANEXO V), onde 

consta o nome do medicamento, a quantidade preparada, a composição, a data da 

preparação e o médico prescritor. 

Relativamente ao PVP dos medicamentos manipulados, este é calculado tendo 

em conta o valor das matérias-primas, dos materiais de embalagem e dos honorários, 

valor ao qual acresce o valor do IVA. [9] De acordo com o Decreto-Lei nº106-A/2010, 

de 1 de Outubro, estes medicamentos podem ser comparticipados em 30% do PVP, 

caso: 

 A receita médica mencione “manipulado” ou “f.s.a” (fac secundum artem); 

 O manipulado esteja descrito na Farmacopeia Portuguesa ou no 

Formulário Galénico Nacional. [10] 

 

4.4 Medicamentos Homeopáticos 

Encontram-se definidos e regulados no Decreto-Lei nº176/2006, de 30 de 

Agosto. São, regra geral, classificados como MNSRM, apresentando obrigatoriamente 

as indicações “Medicamento Homeopático” de forma bem visível, com fundo azul, e 

“Sem indicações terapêuticas aprovadas” na embalagem. [7] 

Na FR, ao longo do meu estágio, a procura deste tipo de medicamentos não foi 

significativa. 

 

4.5 Produtos dietéticos para alimentação especial 

São produtos alimentares que, devido à sua composição especial ou a 

processos de fabrico, distinguem-se dos correntes e são adequados ao objetivo 

nutricional pretendido e comercializados com essa indicação. [11] 

De acordo com o Decreto-Lei nº 74/2010, de 21 de Junho, os produtos de 

alimentação especial destinam-se ao suprimento das necessidades nutricionais 

especificas de pessoas inseridas nas seguintes categorias: 

 Pessoas cujo processo de assimilação ou metabolismo se encontram 

perturbados; 

 Pessoas que se encontram em condições fisiológicas especiais e que 

podem beneficiar com a ingestão controlada de determinadas 

substâncias; 

 Lactentes e crianças de pouca idade, com bom estado de saúde. [11] 

Genericamente, estes produtos são em grande parte soluções hipercalóricas e 

soluções hiperproteicas. É importante o cuidado do farmacêutico no aconselhamento 

das várias hipóteses existentes no mercado relativas ao sabor e textura, 
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principalmente em crianças e idosos, diminuindo a possibilidade de rejeição 

subjacente. 

Um dos produtos vendidos na FR, respeitante a esta secção, são as soluções 

alimentares Nutricia, da gama Fortimel®. 

 

4.6 Produtos fitoterapêuticos 

O tratamento à base de plantas tem assumido um interesse renovado, tanto pelo 

seu potencial terapêutico ancestral como pela errónea ideia inócua que lhes é 

associada. Cabe ao farmacêutico alertar para os cuidados a ter com a sua utilização, 

nomeadamente possíveis interações em utentes polimedicados e efeitos tóxicos. [7] 

Na FR, são os produtos da gama Arkocápsulas® que aqui assumem maior 

destaque. 

 

4.7 Produtos e medicamentos de uso veterinário 

O regime jurídico destes produtos é definido no Decreto-Lei nº 148/2008, de 29 

de Julho. Todos os medicamentos de uso veterinário (MUV) têm de apresentar a 

menção “uso veterinário” sob fundo verde na embalagem. [12] 

A FR é um “Espaço Animal” e, como tal, possui um conjunto de médicos 

veterinários disponíveis telefonicamente para esclarecer qualquer dúvida do utente. 

Desta forma permite um atendimento mais especializado dos MUV. 

Ao longo do estágio tive a oportunidade de aconselhar alguns destes produtos, 

sendo os grupos terapêuticos mais procurados os antiparasitários e os 

anticoncecionais. Tive também a oportunidade de assistir a uma ação de formação 

sobre antiparasitários externos, o que contribuiu bastante para a minha formação 

nesta área. 

 

4.8 Dispositivos médicos 

Definidos e regulados no Decreto-Lei nº145/2009, de 17 de Junho, os 

dispositivos médicos apresentam-se como um produto destinado a utilização humana 

para fins de: 

 Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma 

doença; 

 Diagnostico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma 

lesão ou deficiência; 

 Estudo, substituição ou alteração da anatomia/processo fisiológico; 

 Controlo de conceção. [13] 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

 

14 

Existem variados tipos de dispositivos médicos: material ortopédico (bengalas, 

pés elásticos, colares cervicais,…) material de penso e de sutura, dispositivos para 

ostomia, entre outros. 

A FR disponibiliza alguns dispositivos médicos mais procurados. Ao longo do 

meu estágio aconselhei alguns, por exemplo, meias de compressão. Aquando da sua 

dispensa, foi necessário tirar as medidas do utente e avaliar o grau de compressão 

necessitado, de modo a que o produto fosse o mais adaptado ao utente. 

 

5. Dispensa de medicamentos 

A dispensa de medicamentos é uma oportunidade de comunicação com os 

utentes, a qual permite informar e educar sobre o uso racional do medicamento, 

promovendo a sua eficácia e segurança. Cabe ao farmacêutico esclarecer todas as 

dúvidas do utente em relação ao medicamento e à forma como o vai tomar, bem como 

identificar e resolver problemas relacionados com a medicação (PRM), de forma a 

evitar a possibilidade de resultados negativos associados à medicação (RNM). 

 

5.1 Receita Médica 

A receita médica é o documento indispensável à disponibilização ao utente de 

MSRM. 

Nos últimos meses, o processo de prescrição médica e dispensa de 

medicamentos tem sido alvo de alterações. Atualmente, está vigente a Portaria 

nº198/2011, de 18 de Maio, a qual decreta a prescrição obrigatoriamente eletrónica, 

salvo determinadas exceções documentadas em que a receita pode ser manual 

(ANEXO VI). [14] Está também em vigor a Lei nº 11/2012, de 8 de Março, que decreta 

a obrigatoriedade da prescrição pela DCI, devendo incluir a forma farmacêutica, a 

dosagem e o número de unidades da embalagem. [15] Deste modo, as prescrições 

que incluem a denominação comercial do medicamento são consideradas como 

efetuadas por DCI, isto é, o farmacêutico é obrigado a dispensar um medicamento que 

se inclua dentro dos cinco medicamentos mais baratos, salvo vontade contrária do 

utente. No entanto, há três exceções, por justificação técnica, a saber: 

 Exceção a) art 6.º Margem ou índice terapêutico estreito; 

 Exceção b) art 6.º Reação adversa prévia; 

 Exceção c) art 6.º Continuidade de tratamento superior a 28 dias. [15] 

Antes da dispensa da medicação, é importante validar a receita. Assim, a receita 

médica deve seguir certos critérios: 
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 Ser ausente de rasuras; 

 Identificação do utente (nome e número de utente); 

 Entidade responsável pela comparticipação; 

 Identificação do médico prescritor (nome, respetivo código de 

barras/vinheta e assinatura); 

 Data de prescrição; 

 Número da receita e respetivo código de barras; 

 Identificação do local de prescrição. [15] 

Quanto à validade, as receitas podem ser válidas por trinta dias consecutivos 

(ANEXO VII) ou seis meses (ANEXO VIII) no caso das renováveis, úteis para doentes 

crónicos controlados. 

Relativamente ao número de embalagens, por cada receita podem ser prescritas 

no máximo quatro produtos, com um limite de duas embalagens para o mesmo 

medicamento. Constituem exceção os medicamentos sob forma unitária, os quais têm 

como limite quatro embalagens iguais por receita. [16] 

 

5.2 Dispensa de MSRM 

Após a validação da receita médica, deve ser analisada a medicação a ser 

dispensada ao utente em concreto. Deve haver o cuidado de perguntar ao utente se é 

a primeira vez que faz a medicação ou se já é habitual, com vista a analisar a sua 

adequação e/ou possíveis interações. [6] 

Como forma de apoio, o farmacêutico pode recorrer a diversas fontes de 

informação disponíveis e deve questionar e alertar o doente, assegurando-se que este 

possui a informação necessária para o uso correto e racional da medicação. [6] 

Este processo requer experiência e conhecimento, uma vez que uma grande 

parte dos utentes, em especial de idade avançada, são polimedicados, o que promove 

a ocorrência de algum PRM. 

Em seguida, passa-se efetivamente para a dispensa. Deve proceder-se à 

recolha dos medicamentos, confirmando sempre pelo código de barras da receita. O 

registo da venda é feito pela introdução dos medicamentos no sistema informático, o 

qual deve ser sempre efetuado pela leitura ótica do código de barras da embalagem, 

escolha da entidade comparticipante e preenchimento dos dados do utente. O cálculo 

das comparticipações dos diferentes organismos é feito automaticamente pelo 

WinPhar, que assume de imediato a percentagem de comparticipação. 

Finalmente, o WinPhar procede à impressão de dois documentos: uma 

fatura/recibo, que depois de devidamente carimbada e rubricada pelo farmacêutico é 
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entregue ao utente; o documento de faturação com as informações necessárias, no 

verso da receita, a qual ainda necessita da rúbrica do utente, do farmacêutico, da data 

do aviamento e do carimbo da farmácia. 

Todo este processo sistematizado é fundamental, de forma a evitar erros de 

medicação. 

 

5.3 Medicamentos genéricos 

Estes medicamentos devem ser identificados pelo nome, dosagem, forma 

farmacêutica e a sigla “MG”. Eles revolucionaram a indústria farmacêutica ao surgirem 

como medicamentos promissores, a preços inferiores aos medicamentos de marca. 

De acordo com o Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto, define-se como 

medicamento genérico um medicamento que tem a mesma composição qualitativa e 

quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja 

bioequivalência tenha sido demonstrada em estudos apropriados. [7] 

Com a entrada em vigor do dever de prescrição por DCI, o farmacêutico deve 

informar o seu utente da existência ou não de medicamentos genéricos para a sua 

prescrição e deve informar sobre os seus preços. 

Com o decorrer do estágio apercebi-me de que os medicamentos genéricos 

estão bem implementados na população, havendo no entanto uma percentagem de 

utentes que continuam a preferir os medicamentos de marca. 

 

5.4 Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes (MPE), devido às suas 

características farmacológicas são substâncias extremamente importantes para a 

medicina, com benefícios terapêuticos num alargado número de patologias, desde que 

usados de forma correta. Apesar das propriedades benéficas, apresentam também 

alguns riscos, podendo induzir habituação e dependência, quer física quer psíquica. 

Devido aos seus potentes efeitos, estes produtos estão muitas vezes associados a 

atos ilícitos, pelo que são alvo de grande controlo por parte das autoridades 

competentes. [17] 

Assim, os MPE são regidos por uma legislação específica, nomeadamente os 

Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de Janeiro e Decreto Regulamentar nº 28/2009, de 12 de 

Outubro. [18, 19] 

O circuito destes medicamentos é ligeiramente diferente: quando pedidos, vem 

na encomenda associado, em duplicado, um documento de requisição (ANEXO IX), 

caso esta contenha benzodiazepinas, psicotrópicos ou estupefacientes. O duplicado 
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deste documento é posteriormente enviado para o fornecedor, depois de verificado, 

carimbado e rubricado pelo farmacêutico responsável, enquanto o original fica 

arquivado na farmácia. 

Relativamente à dispensa destes produtos, é de salientar que a receita não pode 

conter medicamentos não MPE. [16] Aquando da venda, o WhinPhar automaticamente 

pede as informações extra: nome e morada do utente; nome do médico prescritor; 

nome, idade, morada, número e data de emissão do bilhete de identidade/cartão de 

cidadão do adquirente e número da receita. Estas informações são impressas no 

verso da receita e é ainda impresso este documento em duplicado, que é 

posteriormente anexado às fotocópias da receita. 

Os registos de movimentos destes medicamentos, mapas de entradas e de 

saídas, são enviados, mensalmente, para o INFARMED. As receitas originais são 

enviadas, juntamente com o restante receituário, para a Administração Regional de 

Saúde (ARS).Trimestralmente, os duplicados das receitas, juntamente com o balanço 

destes medicamentos, são enviados para o INFARMED, enquanto os triplicados ficam 

arquivados na farmácia, por um período mínimo de três anos. [18, 19] 

No caso das benzodiazepinas, não é requerido um preenchimento dos dados 

extra da receita, sendo apenas é necessário o envio do registo das entradas e saídas, 

para o INFARMED. 

 

5.5 Sistema de comparticipação de medicamentos 

A comparticipação de medicamentos tem por base os acordos estabelecidos 

entre as entidades de saúde e os diferentes organismos comparticipantes, onde a 

percentagem de comparticipação varia entre os grupos de medicamentos e entre as 

entidades comparticipantes. 

Existem vários organismos, sendo os mais comuns o SNS, Caixa Geral de 

Depósitos, Sindicatos dos bancos, entre outros. À exceção do SNS, os utentes 

abrangidos pelas diferentes entidades devem apresentar um cartão com um número 

de identificação e com validade. 

O regime geral de comparticipação, SNS, é fixado de acordo com os seguintes 

escalões: 

 Escalão A – comparticipação de 95% do PVP; 

 Escalão B – comparticipação de 69% do PVP; 

 Escalão C – comparticipação de 37% do PVP; 

 Escalão D – comparticipação de 15% do PVP. 
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Estes escalões de comparticipação variam consoante as indicações terapêuticas 

do medicamento, a sua utilização, as entidades que o prescrevem e a demonstração 

da vantagem económica. [20] 

Para determinadas patologias, como é o caso de lúpus, paramiloidose, hemofilia, 

doença de Alzheimer, entre outras, a comparticipação do Estado é definida por 

legislação própria. [21] 

 

5.5.1 Protocolo da Diabetes 

Este protocolo abrange várias situações, ao nível da farmácia comunitária 

salienta-se a comparticipação dos dispositivos médicos para o controlo da doença. 

Assim, mediante receita médica, dispositivos como seringas, agulhas, tiras reativas e 

dispositivos de medição da glicémia, são comparticipados pelo Estado a 100% (à 

exceção das tiras reativas, que são comparticipadas a 85%). [22] 

 

5.6 Dispensa de MNSRM 

Os MNSRM são produtos aos quais não está associada uma margem de lucro 

fixa, ao contrário do MSRM. A dispensa de MNSRM é geralmente efetuada em regime 

de automedicação ou por indicação farmacêutica. Neste caso, é responsabilidade do 

farmacêutico obter o maior número possível de informações acerca do motivo de 

procura do utente, de forma a selecionar o tratamento mais adequado. 

Aquando da dispensa, o utente deve ser informado da razão da seleção do 

produto escolhido, da posologia e duração do tratamento. Adicionalmente, podemos 

aconselhar medidas não farmacológicas complementares, que possam eventualmente 

substituir a medida farmacológica. [6] 

No decorrer do estágio foram frequentes os utentes que procuravam soluções 

para sintomas de transtorno menores, como dores de cabeça e perturbações da 

cavidade oronasal, e esclarecimentos sobre produtos dermocosméticos, 

nomeadamente protetores solares, tratamentos capilares e cremes hidratantes. 

 

5.6.1 Automedicação 

A automedicação consiste na instauração de uma terapia farmacológica por 

iniciativa própria do utente. É cada vez mais fácil a aquisição de MNSRM, com a sua 

crescente disponibilidade fora da farmácia, não existindo, em grande parte das vezes, 

uma reflexão sobre a sua real necessidade e adaptabilidade. 
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Esta prática pode acarretar alguns riscos devido ao uso indiscriminado e 

inadequado de medicamentos, o que pode resultar em, por exemplo, reações 

alérgicas ou disfarçar sintomas relacionados com uma patologia mais grave. 

Cabe ao farmacêutico, como promotor de saúde, orientar o utente para a melhor 

escolha e utilização do produto, para que a sua utilização se realize segundo uma 

indicação adequada. [6] 

 

6. Contabilidade e gestão na farmácia 

6.1 Processamento de receituário e faturação 

Para terminar o ciclo da receita médica é necessário o envio mensal das 

respetivas para a ARS ou para a Associação Nacional de Farmácias (ANF), caso o 

organismo responsável pela comparticipação não seja o SNS. [23] 

As receitas, depois de verificadas, são separadas de acordo com o organismo de 

comparticipação a que pertencem e são, posteriormente, agrupadas em lotes de trinta 

unidades, à exceção do último lote. De seguida, é emitido um “Verbete de identificação 

do lote”, o qual é anexado ao respetivo lote. O verbete de identificação possui: 

 Nome da farmácia, carimbo e código fornecido pelo INFARMED; 

 Código e sigla da entidade de comparticipação; 

 Identificação do lote, série, mês e ano a que corresponde; 

 Valor total do PVP, valor total pago pelos utentes e valor total a pagar 

pela entidade. 

As receitas direcionadas à ARS são levantadas na farmácia a partir do dia cinco 

do mês seguinte, e as receitas direcionadas à ANF são enviadas, pela farmácia, até 

ao dia dez. [23] 

As entidades comparticipantes, ao detetarem irregularidades na faturação das 

receitas, não detetadas na farmácia, procedem à sua devolução, juntamente com um 

documento justificativo. Posteriormente, a farmácia procede às necessárias e 

possíveis correções. 

Antes de iniciar o atendimento ao público, participei na verificação das receitas, o 

que me permitiu uma familiarização com os diferentes organismos e os seus 

requisitos, possibilitando-me uma posterior validação técnica durante o atendimento 

mais atenta e rápida. 
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7. Outros cuidados de saúde prestados na farmácia 

O conceito de farmácia tem evoluído na prestação de diversos serviços de 

saúde, tendo-se estas assumindo como importantes espaços de saúde, reconhecidos 

pelos seus utentes. A Portaria nº 1429/2007, de 2 de Novembro, estabelece os 

serviços que podem ser prestados pelas farmácias, bem como os moldes em que 

podem ser desenvolvidos. [24] 

 

7.1 Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos 

A determinação destes parâmetros contribui de forma importante para a melhoria 

da saúde e da qualidade de vida dos utentes. Estes serviços rápidos e de fácil acesso 

permitem a identificação e alerta de indivíduos não diagnosticados, assim como a 

monitorização dos doentes diagnosticados/medicados. 

Durante o estágio tive a oportunidade de realizar bastantes determinações 

destes parâmetros, permitindo-me não só adquirir mais experiência no método, mas 

também um contacto com os utentes mais próximo e informativo. 

 

7.1.1 Pressão arterial 

É um parâmetro fundamental a controlar, de forma a evitar situações graves que 

advêm de alterações na pressão arterial, nomeadamente acidentes vasculares 

cerebrais (AVC) por hipertensão (HTA). Sempre que oportuno, o farmacêutico deve 

sugerir medidas não farmacológicas, entre as quais, promoção da prática de exercício 

físico ou mudança de hábitos alimentares. [6] 

Para uma correta avaliação dos valores de pressão arterial, a pessoa deve 

repousar pelo menos cinco minutos, certificar-se de que não fumou, ingeriu café ou 

bebidas alcoólicas, ou se praticou atividade física na meia hora anterior à medição. 

Durante a realização da medição, a pessoa deve estar em repouso, sem cruzar 

as pernas, em silêncio e com o braço imóvel. As mangas do vestuário apertadas 

devem ser retiradas, caso possível, para se evitar um efeito garrote no braço. [6] 

No final da medição, preenche-se o cartão do utente, o qual permite o 

seguimento de todos os parâmetros, facilitando a troca de informação entre 

utente/farmacêutico e utente/médico. 
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7.1.2 Glicémia e Colesterol total 

Outro serviço que a FR disponibiliza é a medição da concentração de glicémia e 

de colesterol total no sangue. Antes de efetuar estas determinações tentei perceber, 

junto do utente, a razão pela qual o utente desejava realizar a determinação, a sua 

história clínica e farmacoterapêutica. É importante que o utente esteja sentado e 

confortável, num ambiente propício ao esclarecimento de todas as suas dúvidas. 

Para uma correta avaliação, está padronizado que se deve proceder a um jejum 

de, pelo menos, oito horas para a glicémia, pois os valores alteram ao longo do dia e 

com a ingestão de alimentos. No entanto, a medição pós-pandrial (decorridas pelo 

menos duas horas) já pode ser considerado um valor fidedigno. 

É importante alertar o utente de que o valor de colesterol obtido é 

correspondente ao colesterol total e que não permite a distinção entre as suas frações 

HDL-colesterol e LDL-colesterol. 

Estas duas medições são efetuadas no mesmo aparelho, alterando-se o 

reagente, sendo a amostra recolhida através de punção capilar. A reação é de índole 

fotométrica, comparando a coloração da amostra com um padrão. 

 

7.1.3 Administração de medicamento e vacinas não incluídas no 

Plano Nacional de Vacinação (PNV) 

A FR disponibiliza este serviço, com profissionais devidamente habilitados para o 

efeito, de acordo com a Portaria 1429/2007, de 2 de Novembro. [24] 

 

7.2 ValorMED 

A ValorMED é a sociedade responsável pela gestão de resíduos de embalagens 

e medicamentos fora de uso, contribuindo para a prevenção de danos ambientais. [25] 

Neste sentido, as farmácias funcionam como locais de recolha de medicamentos 

deixados pelos utentes, atendendo a que produtos biologicamente contaminados, 

como seringas, não devem ser lá colocados. Estes medicamentos vão para um 

contentor de cartão que, quando cheio, é fechado, selado e é preenchida a ficha do 

contentor (ANEXO X). Posteriormente, o armazenista recolhe o contentor e a farmácia 

aquiva o triplicado da ficha de levantamento do mesmo. 

Na FR, a política de reciclagem dos medicamentos fora de uso está bem 

implementada, sendo vários os utentes que aqui entregam os medicamentos 

excedentes. 
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8. Relacionamentos com colegas, outros profissionais de saúde 

e utentes 

De acordo com o Código Deontológico, “os farmacêuticos devem manter entre si 

um correto relacionamento, evitando atitudes contrárias ao espírito de solidariedade, 

lealdade, auxílio mútuo e aos valores éticos da profissão”. [27] Durante todo o meu 

período de estágio verifiquei que toda a equipa da FR se interajuda e têm bom 

ambiente profissional, contribuindo para o bom funcionamento da farmácia. 

Relativamente a outros profissionais de saúde, devemos contactá-los sempre 

que nos surge alguma dúvida na medicação ou na posologia, nomeadamente o 

médico. Durante o estágio não recorri muitas vezes a este contacto, mas quando 

precisei nem sempre me foi demonstrada uma boa disponibilidade. 

A atividade farmacêutica centra-se na comunicação com o utente, pelo que a 

postura, a linguagem utilizada e a informação fornecida devem estar adequadas às 

necessidades e ao nível sociocultural de cada utente. Para isso, é fundamental que o 

farmacêutico demonstre simpatia, segurança e interesse no utente. Além disto, o 

diálogo deve tentar ser reservado, de modo a criar um ambiente de confiança e 

confidencialidade. [27] 

 

9. Considerações finais 

Os conhecimentos adquiridos e aplicados e as experiências vividas nestes seis 

meses de estágio em farmácia comunitária são difíceis de resumir. O exigente trabalho 

de organização e gestão a que a farmácia obriga, foi para mim das maiores surpresas 

sentidas. 

Reconheço a evidente importância deste estágio, pois além dos conhecimentos 

teóricos adquiridos ao longo dos cinco anos do curso, é fundamental a sua aplicação 

prática e contextualização no trabalho. 

Foi admirável constatar a importante função social que a farmácia comunitária 

desempenha, como prestadora de cuidados de saúde. 

Este período de estágio revelou-se uma experiência extremamente 

enriquecedora e gratificante, quer a nível profissional quer pessoal. 

A equipa da FR demonstrou-se profissional, competente e dinâmica, com um 

espírito de grupo que me permitiu uma rápida integração e uma elevada entreajuda, 

mostrando-se sempre disponível para esclarecer todas as questões que me foram 

surgindo.  
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II  ––  FFaattuurraa  ddee  uummaa  eennccoommeennddaa..  
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IIII  ––  GGuuiiaa  ddee  ddeevvoolluuççããoo  aaoo  ffoorrnneecceeddoorr..  
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IIIIII  ––  NNoottaa  ddee  ccrrééddiittoo..  
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IIVV  ––  RReecceeiittaa  mmééddiiccaa  ddee  uumm  mmaanniippuullaaddoo..  

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

 

30 

VV  ––  FFoollhhaa  ddee  rreeggiissttoo  ddee  pprreeppaarraaççããoo  ddee  uumm  mmaanniippuullaaddoo..  
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VVII  ––  RReecceeiittaa  mmaannuuaall..  
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VVIIII  ––  RReecceeiittaa  vváálliiddaa  ppoorr  3300  ddiiaass  ((nnããoo  rreennoovváávveell))..  
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VVIIIIII  ––  RReecceeiittaa  vváálliiddaa  ppoorr  66  mmeesseess  ((rreennoovváávveell))..  
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IIXX  ––  RReeggiissttoo  ddee  rreeqquuiissiiççããoo  ddee  MMPPEE  ee  bbeennzzooddiiaazzeeppiinnaass..  
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XX  ––  FFoollhhaa  ddee  rreeggiissttoo  VVaalloorrMMEEDD..  

 


