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Introdução 

Face à contínua evolução da sociedade, é necessário desenvolver a perceção 

da importância da prestação de serviços com qualidade que passam inevitavelmente 

pela interação entre profissionais das mais variadas áreas bem como entre cidadãos 

que usufruem dos serviços prestados por esses profissionais. É, neste âmbito, que 

atualmente estão inseridas a Farmácia Comunitária e a Profissão Farmacêutica. 

Segundo o Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos, “o exercício da 

atividade farmacêutica tem como objetivo essencial a pessoa do doente”. Assim 

sendo, é rapidamente inteligível a importância e a responsabilidade que a profissão de 

um farmacêutico acarreta. (1) 

A ANF estabelece que as Farmácias Comunitárias Portuguesas prestam 

serviços de intervenção farmacêutica através de serviços essenciais e diferenciados 

com diferentes graus de complexidade, de acordo com as necessidades da população, 

e que assentam em quatro pontos fundamentais: (2) 

 

 Promoção da saúde e prevenção da doença / redução de riscos 

 Identificação precoce de suspeitos  

 Vigilância de doentes sob terapêutica 

 Cuidados continuados 

 

À luz do referido anteriormente, as páginas que se seguem serão o espelho do 

primeiro contacto entre a realidade da profissão farmacêutica numa farmácia 

comunitária, respeitando o código deontológico e as normas profissionais que regem a 

atividade de um farmacêutico. As mesmas refletem o período de formação 

relativamente ao estágio compreendido entre maio e novembro de 2013, na Farmácia 

Azevedo Carvalho, o qual permitiu colocar em prática não só os conhecimentos 

adquiridos durante a formação universitária mas também a aquisição de novos 

conhecimentos e a consciencialização da importância da constante inovação e 

atualização científica. 
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Farmácia Azevedo Carvalho: contexto  

 

 Localização 

 

A Farmácia Azevedo Carvalho localiza-se no concelho de Cabeceiras de 

Basto, na rua da Fonte S. João, freguesia de Refojos de Basto. A farmácia tem, na sua 

proximidade, o Centro de Saúde de Cabeceiras de Basto, a Central de Camionagem 

bem como outros estabelecimentos de saúde prestadores de serviços privados. 

 

 Horário de funcionamento 

 

Geralmente, a Farmácia Azevedo Carvalho permanece aberta das 9h00 às 

13h00 e das 14h00 às 20h00 de terça-feira a sexta-feira. Ao sábado, encontra-se 

aberta ao público apenas na parte da manhã, das 9h00 às 13h00 enquanto que à 

segunda-feira (dia de feira semanal) permanece aberta das 9h00 às 20h00. 

Os turnos noturnos são alternados com as duas outras farmácias comunitárias 

do concelho, segundo um calendário previamente estipulado. 

 

 Recursos Humanos 

 

A equipa da Farmácia Azevedo Carvalho é constituída por 6 profissionais. 

Todos os elementos da equipa são identificados pelo uso diário de um cartão onde 

está inscrito o nome e o respetivo título profissional. Os elementos são os seguintes: 

 

Dr.ª Manuela Azevedo Carvalho – Sócia Gerente e Diretora Técnica  

Dr. Pedro Couto – Farmacêutico Adjunto Substituto 

Dr. André Ramos - Farmacêutico 

Tânia Silva – Técnica de Farmácia 

Fátima Carvalho – Técnica Auxiliar de Farmácia 

Juliana Cardoso – Técnica Auxiliar de Farmácia 

 

Instalações e Equipamentos (ver Anexo I) 

 Espaço físico exterior  
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A Farmácia Azevedo Carvalho é identificada pela cruz verde emblemática das 

farmácias portuguesas bem como por um letreiro onde se encontra inscrito “Farmácia 

Azevedo Carvalho”. Na porta principal de acesso ao interior encontram-se dispostas 

algumas informações importantes, tais como: identificação da Diretora Técnica; 

horários de funcionamento; farmácias de serviço e a existência de um livro de 

reclamações. Nesta porta existe ainda um postigo empregue no atendimento dos 

utentes nas noites de serviço nas quais o letreiro da farmácia ou a cruz verde devem 

estar iluminados. (3) 

Existe, ainda, outra porta que serve maioritariamente para a receção de 

encomendas. De modo a facilitar o acesso à farmácia, especialmente para utentes 

cuja mobilidade está reduzida, existe ainda uma rampa. 

Por último, é ainda de referir que a Farmácia Azevedo Carvalho exibe uma 

montra, com publicidade aos produtos comercializados bem como a campanhas 

promocionais dos mesmos, a qual é renovada periodicamente. 

 

 Espaço físico Interior  

 

Neste parâmetro, a Farmácia Azevedo Carvalho cumpre aos requisitos 

impostos sendo detentora de uma sala de atendimento, laboratório, gabinete de 

atendimento personalizado, instalações sanitárias e armazém mantendo a segurança, 

conservação e preparação de quaisquer tipo de medicamentos e respeitando a 

privacidade dos utentes e da equipa de trabalho. (4) Em acréscimo às instalações 

anteriormente referidas, possui ainda escritório da responsabilidade da DT (Diretora 

Técnica), zona de receção de encomendas e zona de verificação e validação de 

receitas. 

 

 Zona de atendimento ao público 

 

A área de atendimento ao público apresenta quatro balcões cada um 

correspondendo a um posto de atendimento. Em cada balcão existe um ecrã de 

computador auxiliado por impressora, leitor ótico de código de barras e caixa 

registadora. A zona inferior do balcão possui gavetas que são usadas para 

armazenamento do receituário e para outros produtos de venda livre. Existe, também, 

um terminal móvel para pagamento com cartão multibanco. Atrás dos postos de
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atendimento estão dispostas prateleiras em vidro que constituem expositores para 

produtos de venda livre como produtos veterinários ou suplementos vitamínicos. 

Entre dois dos quatro balcões encontra-se um contentor ValorMed para 

deposição de medicamentos fora de uso. Em cima de alguns balcões encontram-se 

expositores de pequenas dimensões que vão alternando com outros, periodicamente. 

Na farmácia existem ainda uma balança, duas cadeiras e um local para 

entretenimento infantil.  

 Gabinete de atendimento personalizado 

 

Neste espaço são determinados parâmetros bioquímicos tais como colesterol, 

triglicerídeos e glicemia e, ainda, efetuadas medições da pressão arterial. É aqui que 

também se procede à administração de vacinas, prestação de primeiros socorros, 

rastreios e demonstração de produtos cosméticos. (5)   

As condições essenciais para a prestação destes serviços são asseguradas 

pela existência de material de caráter informativo, uma marquesa, três cadeiras, uma 

mesa, lavatório, recipientes apropriados para o lixo e um armário para armazenar o 

equipamento utilizado no gabinete. 

 

 Gabinete da Direção Técnica/ Escritório 

 

  Este é o espaço destinado à contabilidade, faturação mensal e reunião com 

delegados de propaganda médica, funções exercidas pela Diretora Técnica. 

 

 Zona de receção de encomendas 

 

É neste local que é dada a entrada de encomendas no stock e é, ainda, o local 

onde se imprimem os mais variados documentos necessários ao funcionamento da 

farmácia. Esta zona é constituída por um computador auxiliado por um dispositivo de 

leitura ótica de código de barras, telefone, telemóvel, impressora, fotocopiadora e fax. 

Nesta zona também se encontram prateleiras com os mais variados produtos para 

venda. 
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 Laboratório 

 

Na Farmácia Azevedo Carvalho, o laboratório é o local destinado ao 

armazenamento de matérias-primas bem como todo o material necessário à 

elaboração de medicamentos manipulados. Nesta zona também se procede à 

realização de testes de gravidez bem como à preparação de antibióticos.  

O local encontra-se equipado com duas bancadas, um lavatório para o material 

empregue na execução das mais variadas tarefas, dois frigoríficos (um para os 

medicamentos que requerem armazenamento a temperaturas entre os 2-8ºC e outro 

para uso da equipa da farmácia), armários destinados ao armazenamento das 

matérias-primas, materiais de laboratório e suporte bibliográfico como a Farmacopeia 

Portuguesa e o Formulário Galénico Português. 

 

 Zona de verificação do receituário 

  

Por este local passam todas as receitas aviadas na Farmácia de modo à 

verificação da conformidade das mesmas em relação às regras impostas pelo 

INFARMED. Esta zona é fulcral já que muitas vezes são detetados erros no receituário 

e, assim, é possível a correção dos mesmos, atempadamente, de modo a regularizar 

as mais diversas situações. 

Atrás desta zona encontram-se gavetas deslizantes onde estão armazenados 

medicamentos cuja organização se encontra por ordem alfabética e pelas diferentes 

formas farmacêuticas. 

 

 Armazém 

 

O armazém é, de um modo geral, o local para onde se escoa o stock de 

medicamentos que não tem espaço nas gavetas deslizantes referidas anteriormente. 

Contudo, abriga também materiais de caráter publicitário usados apenas 

sazonalmente. 
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Administração e gestão: sustentabilidade da farmácia 

 

A Administração e a Gestão da farmácia influenciam a qualidade dos serviços 

de saúde prestados e são de extrema importância para a sustentabilidade da mesma. 

A gestão da farmácia compreende a gestão dos stocks, receção e devolução 

de encomendas, controlo dos prazos de validade, faturação mensal bem como o 

processamento do receituário. Para além do referido, um sistema informático funcional 

é imprescindível na farmácia.  

 

 Sistema informático 

A Farmácia Azevedo Carvalho está equipada com o software Sifarma2000®. 

Este é um programa inovador e sofisticado que facilita a administração e gestão da 

farmácia quer ao nível do atendimento ao público quer ao nível da gestão de stocks e 

encomendas. 

A relativa facilidade de utilização do programa permite, durante o atendimento 

ao público, o acesso a uma base de informação científica completa (posologia e 

doses, interações, precauções) que aumenta a qualidade do atendimento. O programa 

permite ainda a emissão e receção de encomendas dos fornecedores da farmácia 

bem como o acesso a informação detalhada sobre o histórico de compras e vendas de 

cada produto. 

 

 Fornecedores  

A Farmácia Azevedo Carvalho trabalha com três distribuidores grossistas 

diariamente: Cofanor (principal fornecedor de produtos de venda livre e veterinários), 

Medicanorte e Alliance Healthcare (principal fornecedor de MSRM). Suplementando 

estes fornecedores, existe ainda o contacto direto com diversos laboratórios.  

 

 Gestão de stocks 

Uma inoperante gestão de stocks da farmácia pode significar uma diminuição 

na sua rentabilidade, na qualidade do serviço e denegrir a reputação da farmácia. 

Neste sentido, gerir stocks é uma atividade de elevada responsabilidade e deve ser 

realista face às necessidades dos utentes e às possibilidades financeiras da farmácia. 
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Vários fatores devem ser tidos em conta tais como a importância da 

sazonalidade de determinados produtos (protetores solares no Verão e antibióticos no 

Inverno são exemplos importantes) e também a influência dos media. 

 Uma rotação de stocks eficiente é fulcral para a organização da farmácia. A 

Farmácia Azevedo Carvalho aplica as regras FEFO (First Expired, First Out) e FIFO 

(First In, First Out) para produtos com e sem prazo de validade, respetivamente. Deste 

modo, evita-se que os produtos com prazo de validade menor não sejam escoados 

antes do limite de validade.  

 

 Processamento, receção e devolução de encomendas 

Na Farmácia Azevedo Carvalho as encomendas podem ser realizadas por 

telefone ou utilizando o Sifarma2000®. Uma das principais potencialidades do 

programa é a geração de encomendas com base em stocks mínimos e máximos 

definidos em cada ficha de determinado produto. Este processamento da encomenda 

é da responsabilidade do farmacêutico que analisa qual a melhor opção de 

encomenda e, posto isto, a proposta de encomenda é enviada ao fornecedor. A 

encomenda gerada pelo Sifarma2000® é segura já que minimiza o risco de haver uma 

má interpretação, facto que acontece nas encomendas via telefone. Estas 

encomendas tornam-se necessárias em casos em que o produto não existe no stock 

ou quando a referência não é conhecida, por exemplo. É através da chamada 

telefónica que muitas vezes se esclarecem dúvidas quanto à comercialização de 

determinados medicamentos. O distribuidor contactado primeiramente, na maioria das 

situações, é a Alliance Healthcare. É importante referir que diariamente costuma ser 

enviada uma encomenda de esgotados e que em muitas situações também se 

contactam diretamente os laboratórios que esporadicamente oferecem vantagens 

comerciais para a farmácia de outra forma não disponíveis e permitem a aquisição, em 

algumas situações, de medicamentos esgotados. 

A receção de encomendas deve ser realizada o mais rapidamente possível de 

modo a evitar a acumulação de contentores na farmácia. Cada encomenda faz-se 

acompanhar da respetiva fatura original e do seu duplicado. (ver Anexo II) A fatura é 

composta pelo seu número identificativo, referência, identificação dos produtos, 

quantidades encomendadas e as enviadas as quais nem sempre coincidem (produtos 

esgotados por exemplo), Imposto de Valor Acrescentado (IVA), Preço de Venda ao 

Público (PVP), Preço de Venda ao Armazenista (PVA), Preço de Venda à Farmácia 

(PVF), descontos e bonificações e o total da fatura (com e sem IVA).  
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Os produtos a armazenar no frigorífico são rececionados em primeiro lugar ou 

guardados no mesmo enquanto não entram no stock da farmácia de modo a preservar 

a integridade dos mesmos.  

É através do software Sifarma2000® que a receção dos produtos é realizada. 

Depois de selecionados o código da encomenda, o distribuidor, o número de fatura e o 

valor total da mesma, inserem-se os produtos no menu de entrada através da leitura 

ótica dos códigos de barras ou inserção manual do código do produto. Na receção das 

encomendas deve-se ter em atenção a integridade da embalagem, prazo de validade 

(apenas alterado se o prazo impresso na embalagem for anterior ao prazo de validade 

das embalagens existentes na farmácia), preço marcado na fatura, preço impresso na 

cartonagem (PIC), PVP, descontos, IVA, quantidades pedidas e enviadas.  

Posteriormente, procede-se à verificação do PVF, da margem de 

comercialização de todos os produtos e do valor total da fatura. Antes de terminar a 

receção da encomenda, o Sifarma2000® fornece ao operador uma lista dos produtos 

em falta permitindo que estes sejam reencaminhados para outro fornecedor. 

As faturas são arquivadas em capas, separadas pelo nome do fornecedor, 

sendo que os duplicados são também separados dos originais para depois estes 

serem enviados para a contabilidade. 

 

 Controlo dos prazos de validade 

 

Um dos grandes desafios na gestão da farmácia é o controlo dos prazos de 

validade dos produtos já que na farmácia, estes não podem existir em mau estado de 

conservação, nem serem vendidos se ultrapassarem o prazo de validade. (6) 

No início de cada mês é efetuado o controlo dos prazos de validade através de 

uma listagem dos produtos e das respetivas validades com auxílio do software 

Sifarma2000®. Com base nesta lista comparam-se também os stocks dos produtos. 

Caso os prazos de validade terminem nos próximos meses é possível o 

aconselhamento dos produtos sendo estes postos à parte para serem escoados 

primeiro. Caso o prazo termine no próprio mês são classificados como “Devoluções” e 

colocados à parte. 



 
Relatório de Estágio – Farmácia Azevedo Carvalho 

 

 

Ana Cláudia Ventura Correia 9 

Os produtos cujo prazo de validade se encontra expirado ou muito perto de 

expirar podem ser devolvidos ao respetivo fornecedor. A devolução dos produtos em 

questão faz-se sempre acompanhar da respetiva nota de devolução.  

 

 Gestão de devoluções 

 

Várias situações originam a devolução de produtos. Como referido 

anteriormente, prazos de validade expirados são uma destas situações bem como a 

remoção de determinado produto do mercado pelo INFARMED ou fornecedores; 

embalagem danificada ou incompleta; alteração do produto; erro no envio do produto 

(produto ou quantidades erradas) e pedidos efetuados por engano.  

No software Sifarma2000® existe o menu Gestão de Devoluções, específico 

para as devoluções de produtos. Para se efetuar a devolução, é criada uma nota de 

devolução (ver Anexo III), na qual se encontram os seguintes dados: identificação da 

farmácia; número da nota de devolução; nome comercial do produto, código e 

quantidade devolvida; fornecedor para o qual o produto é devolvido e motivo pelo qual 

é emitida a nota de devolução. 

Esta nota é impressa em duplicado e colocada com o produto a devolver num 

contentor, para o fornecedor correspondente, recolhido aquando da receção da 

encomenda seguinte. No caso de psicotrópicos será emitida uma nota de devolução à 

parte das restantes notas. O produto a devolver pode ser trocado imediatamente ou 

pode ser gerada uma nota de crédito (ver Anexo IV) por parte do fornecedor, a qual 

deve regularizar o sistema informático da farmácia. Quando a devolução não é 

aprovada, o produto retorna à farmácia com uma justificação do fornecedor e pode ser 

incluído nas quebras do ano corrente. 

 

Classificação dos produtos da farmácia 

 

 Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

 

São MSRM aqueles que 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 e quando contém substâncias 
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cuja atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar e/ou quando se 

destinam a administração por via parentérica. (7) Este tipo de medicamentos só pode 

ser comercializado em farmácias se o utente for portador de receita médica e caso 

tenham Preço de Venda ao Público (PVP). Os MSRM podem ser aviados de acordo 

com vários tipos de receitas: renovável, não renovável, especial e restrita. Os 

medicamentos de receita médica renovável destinam-se a tratamentos prolongados e 

as respetivas receitas apresentam uma validade de 6 meses sendo constituídas por 

uma receita original e duas vias autocopiáveis. Por outro lado, os medicamentos de 

receita médica não renovável são empregues no tratamento de patologias cujos 

tratamentos são de curta e média duração. Os medicamentos de receita médica 

especial são aqueles que por uso incorreto podem desenvolver toxicodependência e 

que contêm na sua composição substâncias estupefacientes e psicotrópicas podendo 

ser usados ilegalmente. Os medicamentos de receita médica restrita são empregues 

em meios especializados devendo preencher uma das seguintes condições: uso 

exclusivo em hospitais; tratamento de patologias cujo diagnóstico seja efetuado 

apenas em meio hospitalar ou estabelecimentos com meios de diagnóstico 

adequados; utilização suscetível de causar efeitos adversos muito graves, requerendo 

a prescrição de uma receita médica, no caso de pacientes em tratamento ambulatório. 

 

 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

 

Classificam-se como MNSRM aqueles que não reúnam as condições exigidas 

para MSRM. Contudo, estes medicamentos não devem ser menosprezados só porque 

não é necessária a apresentação de receita médica para a sua dispensa e, 

consequentemente, não são alvo de comparticipação. Aos mesmos devem estar 

associadas indicações terapêuticas listadas em situações passíveis de 

automedicação. (8)  

 

 Preparações oficinais e magistrais 

Um medicamento manipulado é qualquer fórmula magistral ou preparado 

oficinal, elaborado e dispensado sob responsabilidade de um farmacêutico. Na 

Farmácia Azevedo Carvalho são preparados, frequentemente, medicamentos 

manipulados tendo em vista preencher lacunas a nível terapêutico não colmatadas 

pelos medicamentos produzidos a nível industrial ou em caso de adaptação a 

determinadas necessidades.  
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Pode, também, não existir um medicamento que conjugue uma determinada 

substância ativa e forma farmacêutica requeridas. (9) 

A preparação de medicamentos manipulados (preparação, acondicionamento, 

rotulagem e controlo de qualidade) é realizada no laboratório da Farmácia Azevedo 

Carvalho e deve respeitar as indicações contidas em fontes bibliográficas como 

formulários galénicos e farmacopeias, ou em certos casos, prescrições médicas. As 

matérias-primas para manipulados são acompanhadas por um boletim de análise que 

assegura que as exigências estabelecidas na monografia correspondente são 

cumpridas. Deve-se, também, ter especial atenção aos materiais da embalagem 

primária já que estes devem assegurar que a qualidade e estabilidade do manipulado 

são mantidas. Outro aspeto de elevada importância é a calibração dos aparelhos 

utilizados na preparação de manipulados de modo a garantir a exatidão das medições. 

Ao nível da preparação de manipulados, o farmacêutico deve seguir as boas práticas 

especificadas na Portaria correspondente (10) e registar as etapas de preparação e 

controlo. Na Farmácia Azevedo Carvalho o controlo incide, maioritariamente, na 

verificação dos carateres organoléticos e em ensaios não destrutivos descritos na 

Farmacopeia Portuguesa.  

No fim da preparação de determinado manipulado é preenchida uma ficha de 

preparação que também inclui o cálculo do preço do medicamento manipulado (ver 

Anexo VI) a qual fica arquivada na farmácia. O preço calculado para o manipulado 

(PVP) é composto por três fatores sendo eles o valor dos honorários, matérias-primas 

e materiais de embalagem.  

Por último procede-se à rotulagem do medicamento cujo rótulo deve conter 

toda a informação necessária ao utente: nome do doente, fórmula do medicamento, 

número de lote atribuído, prazo de validade, via de administração, posologia, 

identificação do Diretor Técnico, identificação da farmácia, condições de conservação 

e instruções especiais de utilização, se necessárias. 

 

 Produtos dietéticos e para alimentação especial  

 

Os produtos para alimentação especial são todos os produtos alimentares que, 

devido à sua composição ou a processos especiais de fabrico, se distinguem dos 

géneros alimentícios de consumo corrente sendo adequados ao objetivo nutricional 

pretendido. (11) 
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São exemplos os leites de transição, alimentos para bebés, produtos dietéticos, 

entre tantos outros disponíveis na Farmácia Azevedo Carvalho. 

 Produtos fitoterapêuticos 

 

O ramo da fitoterapia visa um tratamento com pilares assentes no uso de 

plantas ou partes delas com fins terapêuticos. Este tipo de produtos pode ser 

encontrado sob a forma de comprimidos, cápsulas e chás sendo que na Farmácia 

Azevedo Carvalho existe uma vasta gama de chás com variadas propriedades 

terapêuticas e sendo estes os mais requisitados. Muitas das vezes os utentes fazem 

dos produtos fitoterapêuticos a sua primeira escolha. 

 

 Dispositivos médicos 

Dispositivo médico é um instrumento, aparelho, equipamento, material ou 

artigo cujo principal efeito pretendido no corpo humano, não seja alcançado por meios 

farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada 

por estes meios. Os dispositivos dividem-se em quatro classes: I, IIa, IIb e III, de 

acordo com a vulnerabilidade do corpo humano e atendendo aos potenciais riscos 

decorrentes da conceção técnica e do fabrico e podem ser usado em seres humanos 

no diagnóstico, controlo, prevenção ou atenuação de uma doença, lesão ou 

deficiência, estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo 

fisiológico e controlo da conceção. Na Farmácia Azevedo Carvalho os mais 

procurados são os materiais ortopédicos (canadianas, por exemplo),os materiais de 

penso, os dispositivos de autodiagnóstico como os testes de gravidez, as meias de 

compressão e equipamentos para medição da glicemia. 

 

 Produtos cosméticos e de higiene pessoal 

 

Um produto cosmético e de higiene corporal (PCHC) pode ser 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, exclusiva ou principal de os limpar, perfumar e modificar o seu 

aspeto.(12)

12 
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Este tipo de produtos é adquirido pela maioria dos utentes da Farmácia 

Azevedo Carvalho, sendo que estes são procurados de acordo com as necessidades 

e/ou épocas do ano específicas. Os mesmos estão dispostos em prateleiras na zona 

de atendimento para que os utentes tenham mais fácil acesso e uma melhor 

visualização. 

 

 Produtos de puericultura 

 

Um artigo de puericultura é qualquer produto que se destine a facilitar o sono, o 

relaxamento, a higiene, a alimentação e a sucção das crianças. (13) Na Farmácia 

Azevedo Carvalho existe uma vasta gama de produtos para bebé, criança e mamã 

sendo que os mais procurados são chupetas, biberões e fraldas.  

 

 Medicamentos e produtos homeopáticos  

 

Um medicamento homeopático trata-se de 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. De acordo com o Estatuto do Medicamento, os mesmos não necessitam de 

receita médica salvo exceções referidas no artigo 114.º do Decreto-Lei n.º 176/2006, 

de 30 de agosto. 

 

 Medicamentos e produtos de uso veterinário 

 

Os medicamentos de uso veterinário são dirigidos a animais. Na Farmácia 

Azevedo Carvalho os principais produtos veterinários são antiparasitários internos e 

externos, contracetivos e produtos higiene. Devido à componente rural que o concelho 

de Cabeceiras de Basto apresenta, os produtos para uso veterinário para suínos, 

ovinos e bovinos são muito requisitados para além dos produtos para animais 

domésticos. Na zona de atendimento existe uma prateleira com este tipo de produtos 

expostos.  

 

 

 



 
Relatório de Estágio – Farmácia Azevedo Carvalho 

 

 

Ana Cláudia Ventura Correia 14 

Dispensa de medicamentos (14) 

 

Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

 

 Generalidades e legislação 

 

Nas receitas médicas prescritas por DCI (Denominação Comum internacional) 

devem constar a própria DCI do medicamento bem como a sua forma farmacêutica, 

apresentação, tamanho de embalagem e posologia. Atualmente, durante a dispensa 

de medicamentos o farmacêutico tem de explicar ao utente que existem 

medicamentos genéricos semelhantes aos prescritos e qual o mais barato. Caso não 

existam genéricos, o utente tem de ser informado sobre qual o medicamento mais 

barato e o equivalente ao prescrito.  

Na Farmácia têm de existir, no mínimo, três medicamentos de cada grupo 

homogéneo (mesma dosagem, substância ativa e forma farmacêutica) de entre os 

cinco medicamentos com preço mais baixo. Quando não existe grupo homogéneo 

deve ser cedido o medicamento mais barato e que cumpra a prescrição médica. (15) 

Em ambas as situações o utente pode optar por qualquer medicamento com o mesmo 

CNPEM (Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos, que 

abrange todos os medicamentos com AIM; agrupando princípio ativo, dosagem, forma 

farmacêutica e n.º de unidades e representado em dígitos (total de 8 e código de 

barras) (16) independentemente do seu preço, tendo de assinar a receita de modo a 

confirmar que exerceu o direito de opção e que lhe foram dispensados os 

medicamentos prescritos. A Deliberação n.º 021/CD/2011 (17), institui o prazo máximo 

de 12 h para que as farmácias tenham em stock determinado medicamento, para além 

do cumprimento da prescrição médica. Perante uma prescrição por nome comercial ou 

do titular, o farmacêutico deve analisar a situação e ver se o medicamento não tem 

similar ou se não dispõe de genérico similar comparticipado e assim apenas pode 

dispensar o medicamento presente na receita. Outro caso possível é o aparecimento 

de justificações técnicas do prescritor. Estas podem ser 3: Exceção a - Medicamentos 

com margem ou índice terapêutico estreito; Exceção b - Reação adversa prévia e 

Exceção c - Continuidade de tratamento superior a 28 dias. No caso das exceções a e 

b, só o medicamento prescrito pode ser dispensado porém, na exceção c o utente 

pode optar por medicamentos similares ao prescrito somente se estes forem de preço 

inferior. 
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Outro ponto a ter em conta é quando as receitas não indicam a dimensão da 

embalagem. Neste caso, o farmacêutico tem de fornecer a embalagem de menor 

tamanho disponível no mercado. 

 Por último, a substituição (similaridade em termos de tamanho) de embalagens 

é, também, possível somente entre medicamentos que tenham o mesmo CNPEM. 

 

 Cedência de MSRM 

 

Mediante a apresentação de receita médica, a atenção do farmacêutico deve 

estar redobrada de modo a fazer uma análise geral para se certificar se todas as 

condições necessárias para a dispensa dos medicamentos estão reunidas. Os 

parâmetros a ter em conta são o local de prescrição; o número e código de barras da 

receita; a identificação do utente (nome e sistema de saúde do qual beneficia); DCI do 

medicamento bem como a sua forma farmacêutica, quantidade, dosagem e posologia; 

identificação do médico e a sua assinatura e a data de prescrição.  

No ato da dispensa do medicamento, o farmacêutico deve ainda certificar-se se 

este é realmente necessário e adequado para o utente em questão inquirindo o 

mesmo de modo a obter mais informações pertinentes para a cedência do 

medicamento com segurança. “Quando alguma anomalia é detetada a receita não 

deve ser aviada”. (17) 

Finda a venda, o farmacêutico deve certificar-se de que todas as dúvidas 

relativas à utilização do medicamento foram esclarecidas.   

 

 Processamento informático da receita e faturação 

 

A leitura ótica dos códigos de barras dos medicamentos prescritos constitui a 

etapa do processamento informático da receita. Posto isto, é assinalado o organismo 

comparticipante, portarias (caso existam) que originam comparticipações especiais e o 

computador, através do Sifarma 2000®, calcula automaticamente o valor que o utente 

tem de pagar.  

Adicionalmente, inclui o PVP dos medicamentos, a percentagem paga pelo 

utente e pela entidade comparticipante, o número da venda, número de lote e número 
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de série da entidade comparticipante, assim como a data de aviamento e local 

destinado às assinaturas do utente. 

Por último, é impresso o documento de faturação (ver Anexo V)  no verso da 

receita no qual constam o nome da farmácia, organismo comparticipante, dosagem, 

forma farmacêutica, tamanho da embalagem, código de barras e nome dos 

medicamentos com comparticipação, PVP, valor pago pelo utente e pelo organismo 

comparticipante, números de lote, venda e série do organismo comparticipante e ainda 

a data da dispensa e o local para assinatura/rubrica do utente. A fatura da respetiva 

venda é depois impressa, carimbada e rubricada pelo farmacêutico podendo ser usada 

para efeitos de IRS. Há, ainda, situações nas quais os medicamentos podem ser 

comparticipados por outros organismos com os quais a Associação Nacional de 

Farmácias (ANF) tem acordos previstos na lei. Nestes casos especiais é necessária a 

impressão de dois documentos de faturação como é o caso da complementaridade do 

SNS com a EDP-SAVIDA.É necessária uma fotocópia do cartão em questão na 

fotocópia da receita original, onde conste o número de beneficiário, para que depois o 

documento de faturação correspondente seja enviado para o organismo 

comparticipante. A faturação correspondente ao SNS é impressa no verso da receita 

original. 

 

 Regime de comparticipação de medicamentos 

 

De modo a auxiliar os utentes com menos possibilidades para aceder a 

medicamentos existe o regime de comparticipação. No regime geral de 

comparticipação é o Estado que paga uma parcela do PVP dos medicamentos 

mediante os escalões A (90%), B (69%), C (37%) e D (15%). No regime especial de 

comparticipação a divisão é feita em função dos beneficiários e patologias ou grupos 

especiais de utentes. No caso dos pensionistas com regime especial, à percentagem 

de comparticipação anteriormente referida para os escalões acrescem 5% (escalão A) 
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e 15% (escalões B,C e D). Além das situações mencionadas existem ainda 

comparticipações relativas aos manipulados (30%) e produtos destinados ao 

autocontrolo da diabetes mellitus tais como tiras-teste para determinação de glicemia, 

cetonemia e cetonúria, agulhas, seringas e lancetas. As tiras-teste têm 85% de 

comparticipação enquanto que agulhas, seringas e lancetas têm comparticipação total. 

 

Dispensa de psicotrópicos e estupefacientes 

 

Este é um grupo especial de medicamentos e, portanto, a sua dispensa requer 

um maior controlo por parte do farmacêutico. Por estarem associados a tráfico ilícito e 

poderem desenvolver dependência a nível físico e psíquico, o farmacêutico tem de 

verificar a identificação do utente que adquire o medicamento e preencher uma série 

de dados relativamente ao adquirente e ao utente (podem não ser as mesmas 

pessoas) como a data de nascimento, idade e o número do bilhete de identidade. As 

receitas aviadas onde estejam prescritos medicamentos psicotrópicos têm de ser 

fotocopiadas de modo a seguirem para o INFARMED juntamente com as listagens das 

vendas destes medicamentos.  

 

Dispensa de medicamentos e produtos manipulados 

 

Para dispensar medicamentos manipulados o farmacêutico deve reunir 

informações relevantes para depois proceder à sua preparação tendo sempre em 

conta a preferência e capacidade de administração do medicamento. Finda a 

preparação do medicamento manipulado devem ser arquivados todos os documentos 

relativos ao mesmo (ficha de preparação, cálculo do PVP, por exemplo) bem como os 

boletins analíticos das matérias-primas. Na Farmácia Azevedo Carvalho existem 

arquivados todos os documentos relativos à preparação de medicamentos 

manipulados o que facilita, muita das vezes, a preparação dos mesmos.  

 

 

Dispensa de MNSRM 

 

Referir a dispensa de medicamentos não sujeitos a receita médica sem a 

associar à automedicação não estaria de todo correto. Há, cada vez mais, informação 

disponível e acessível aos utentes para uma utilização racional e correta dos 
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medicamentos contudo isto nem sempre acontece. Muitas das vezes a informação 

transmitida pelo farmacêutico não é completamente clara e concisa e o utente sai da 

farmácia com dúvidas relativamente ao uso do medicamento adquirido. Assim sendo, 

na dispensa deste tipo de medicamentos cabe ao farmacêutico aconselhar e informar 

o utente ao máximo sobre como usar corretamente o medicamento e quais as 

precauções a ter bem como, se for o caso, exemplificar como utilizar determinado 

aparelho necessário para o medicamento em questão. Está claro, pois, que é fulcral 

recolher toda a informação possível sobre o utente (sintomas, medicamentos tomados 

previamente, histórico de patologias, por exemplo). Caso o farmacêutico reconheça 

que é possível dispensar o MNSRM, deve então fazê-lo sendo o responsável por esse 

mesmo ato.  

 

Outros serviços prestados na farmácia 

 

A Farmácia Azevedo Carvalho, à semelhança das outras farmácias 

comunitárias, presta serviços adicionais para além do aconselhamento e dispensa de 

medicamentos os quais podem ser encontrados na Portaria n.º 1429/2007, de 2 de 

novembro. Os serviços prestados pela Farmácia Azevedo Carvalho são as medições 

da glicemia, colesterol total, pressão arterial, triglicerídeos, realização de testes de 

gravidez, avaliação do peso e do índice de massa corporal (IMC), administração de 

vacinas que não estejam contempladas no Plano Nacional de Vacinação e prestação 

de primeiros socorros.  

 

 Medição da Pressão Arterial 

 

Este é o serviço mais comummente requisitado. A pressão arterial considera-se 

normal quando o valor se encontra abaixo dos 140/90 mmHg, salvo exceções como 

diabéticos ou indivíduos com risco cardiovascular para os quais o valor normal deverá 

estar abaixo dos 130/80 mmHg. Muitos dos utentes da Farmácia Azevedo Carvalho 

são hipertensos e recorrem frequentemente a este serviço que se torna uma 

ferramenta útil para o controlo da HTA. A medição da pressão arterial é executada 

com o auxílio do aparelho de automedição Omron®. Normalmente uma medição é 

suficiente salvo em algumas situações. Caso seja necessária uma medição extra 

dever-se-á aguardar no mínimo dois minutos para descartar eventuais erros.  
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Há determinados cuidados a ter em conta de modo a executar uma medição o 

mais fiável possível. Assim sendo o utente deve permanecer sentado por um período 

entre cinco a dez minutos antes da medição; o braço deve estar desimpedido de roupa 

e apoiado à altura do peito e por último, o utente não deve fumar nem consumir 

estimulantes pelo menos trinta minutos antes da medição. Caso os valores da pressão 

arterial se encontrem elevados o farmacêutico deverá intervir no sentido de informar o 

utente a optar por um estilo de vida mais saudável que poderá passar por uma dieta 

equilibrada e exercício físico. Também se deve frisar a importância dos medicamentos, 

no caso de utentes medicados, e incentivar ao uso racional dos mesmos. 

 

 Determinação dos parâmetros bioquímicos  

  

As medições dos parâmetros bioquímicos são realizadas através do aparelho 

de autovigilância Accutrend® GCT. Para a execução das mesmas devem ser calçadas 

umas luvas de proteção e só depois se procede à desinfeção do dedo onde se vai 

efetuar a picada, com um toalhete impregnado de álcool que deverá evaporar antes da 

mesma.  

Neste tempo, prepara-se a tira de teste, procede-se à calibração do aparelho e 

posteriormente à colheita do sangue que deverá ser efetuada no bordo lateral do dedo 

escolhido. A Farmácia Azevedo Carvalho possui uns cartões próprios para o registo 

dos valores das medições que são cedidos aos utentes para registo do histórico das 

medições. 

 

 Determinação da glicemia 

A Diabetes Mellitus é uma doença caracterizada por alterações metabólicas 

com base na deficiente ação ou secreção de insulina. Caso esta patologia não seja 

controlada, pode haver o aparecimento de complicações vasculares, oculares, 

insuficiência renal e até mesmo amputações. 

 Regra geral, a medição da glicemia é efetuada em jejum podendo também ser 

medida antes das refeições ou uma a duas horas após as refeições contudo os 

valores normais para cada uma das situações é diferente sendo normais valores 

abaixo dos 110 mg/dL para utentes em jejum e abaixo de 145 mg/dL para 
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aqueles que ingeriram alimentos. A determinação é feita por punção capilar, um 

método rápido e descomplicado de executar.  

 

 Determinação dos triglicerídeos 

 

Os níveis de triglicerídeos devem ser medidos após um jejum de 12 horas e os 

valores devem situar-se abaixo dos 150 mg/dL. Esta medição não é realizada tão 

usualmente como a da glicemia ou do colesterol total porém convém realçar a 

importância da sua medição e controlo dos valores, já que os triglicerídeos também 

são um fator de risco de DCV.  

 

 Determinação do colesterol total 

 

A medição do colesterol total pode ser realizada a qualquer hora. Os valores 

recomendados deverão situar-se abaixo dos 180-190 mg/dL. Caso a medição 

apresente um valor superior deve-se proceder ao aconselhamento do utente no 

sentido deste modificar a sua dieta optando pelo consumo de mais carne branca em 

vez de carne vermelha e aumentar a ingestão de leguminosas e fruta.  

 

 Controlo do índice de massa corporal 

Sendo a obesidade um fator de risco de inúmeras patologias como diabetes, 

dislipidémias e HTA, o controlo do peso corporal torna-se fulcral. A avaliação da 

obesidade faz-se através do cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) pela fórmula: 

IMC = Peso (kg)/ Altura (m)2 

Na Farmácia Azevedo Carvalho existe uma balança que determina a altura e o peso 

corporal dos utentes e indica qual o IMC da pessoa em questão. Cabe ao farmacêutico 

fazer algum tipo de recomendação que considere necessária face ao resultado obtido. 

 

 Recolha de medicamentos usados: projeto Valormed (17) 

 

Na Farmácia Azevedo Carvalho existe um sistema de recolha de 

medicamentos e produtos usados para a eliminação segura dos mesmos que é cedido 

por parte da Valormed. O sistema consiste em contentores onde são depositados 
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medicamentos fora do prazo de validade ou alguns que não são utilizados sendo que 

a adesão por parte dos utentes é surpreendentemente positiva. Para auxiliar o projeto 

existem ainda folhetos publicitários. Quando os contentores estão cheios são selados 

e pesados. A identificação dos contentores é realizada através do nome e número de 

inscrição da farmácia, peso do contentor, data e assinatura do responsável. (ver 

Anexo VII) Na farmácia fica em arquivo uma ficha durante um período de três anos 

que corresponde à recolha dos contentores. 

 

Gestão Contabilística da farmácia  

 

 Informática na farmácia 

 

A Farmácia Azevedo Carvalho encontra-se informatizada, dispondo do programa 

Sifarma 2000®. O programa permite uma gestão de stock mais eficiente; maior facilidade 

na realização e receção de encomendas, maior rapidez, facilidade e segurança no 

processamento do receituário e faturação; aceder a informação técnico-científica sobre 

os medicamentos nomeadamente ao nível de contraindicações, alertas de interação, 

posologia e efeitos secundários, bem como processar devoluções e controlar os prazos 

de validade dos produtos, entre outros. 

Todas estas capacidades do sistema informático vieram beneficiar os utentes 

das farmácias pois os profissionais de farmácia passam a despender menos tempo em 

tarefas administrativas, privilegiando o atendimento, aconselhamento e a informação ao 

utente. 

 

 Processamento de receituário e faturação 

 

A farmácia recebe a totalidade do dinheiro no momento da venda de 

medicamentos e produtos não comparticipados. Pelo contrário, quando um 

medicamento é sujeito a receita médica e sujeito a comparticipação, a farmácia recebe 

de imediato a percentagem não comparticipada, paga pelo utente, e aguarda o 

pagamento do restante valor pelas entidades comparticipantes. 

As receitas com os respetivos documentos de faturação são separadas 

consoante o organismo de comparticipação e organizadas por lotes de 1 a 30, é 

verificada a validade e autenticidade das mesmas e por fim são carimbadas e 

rubricadas.  
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No final do mês, procede-se ao encerramento da faturação do mês para o 

organismo em questão e são impressos os verbetes de Identificação de Lote e a 

Relação Resumo de Lotes com o auxílio do programa Sifarma 2000. Os verbetes 

apresentam o resumo das receitas pertencentes ao respetivo lote, bem como o valor 

pago pelo utente e o valor a apagar pelo organismo comparticipante, enquanto a 

Relação Resumo de Lotes apresenta o resumo destes verbetes. No início de cada mês, 

todos os lotes de receitas pertencentes a organismos do SNS (SNS, Pensionistas, 

Portarias Especiais) e respetiva documentação acessória são enviadas para o Centro de 

Conferência de Facturas (CCF) da Maia, onde as receitas e aviamento são avaliados. 

Se houver alguma inconformidade as receitas são devolvidas à farmácia para correção. 

Se estiver tudo em conformidade, os valores a pagar por esta entidade comparticipante 

são pagos através da Finanfarma, entidade pertencente à ANF. Para os outros 

organismos comparticipantes, as receitas e documentos são enviados para a ANF, em 

Lisboa, a qual as encaminha depois para os respetivos organismos. Os valores 

faturados são também pagos à farmácia através da ANF. 

 

 Devolução de receitas médicas 

 

No caso de se verificarem irregularidades, as receitas são devolvidas à 

farmácia juntamente com o motivo pelo qual foram devolvidas e a comparticipação não 

é efetuada. Contudo, se a situação for regularizada a farmácia pode enviar a receita 

no mês seguinte e deste modo recebe o montante da comparticipação. Os principais 

motivos de devolução de receitas médicas são a faturação aos organismos errados, 

número de receita ilegível, receita com validade expirada e cedência de embalagem 

com tamanho superior à prescrita. 

 

 

A um passo de ser Farmacêutica 

 

Após relatar, previamente, todo o funcionamento de uma farmácia comunitária 

queria deixar presente como foi o meu contacto direto com esta nova realidade que 

vivenciei durante seis meses.  

Na minha opinião, o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas não forma 

especificamente um aluno para esta realidade tão comum que é ser farmacêutico no 
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ramo comunitário. A primeira semana na Farmácia Azevedo Carvalho foi-me 

particularmente estranha porque não tinha noção da quantidade de laboratórios 

diferentes para tantos medicamentos e o que me havia sido lecionado não me foi 

deveras útil nos primeiros 2 meses de estágio. Foi neste período, porém, que me 

deparei com funções internas da farmácia que nunca imaginei que fossem 

processadas do modo que são. Na primeira semana entrei em contacto com o espaço 

físico da farmácia: funcionamento da organização espacial, onde são arrumados os 

medicamentos e os mais diversos produtos, como arrumá-los convenientemente (por 

prazos de validade, alfabeticamente, por exemplo). Esta atividade teve como objetivo 

um primeiro contacto com os medicamentos com o intuito de me familiarizar com as 

embalagens, nomes comerciais e princípios ativos.  

Nas semanas seguintes fui encarregue da receção das encomendas. Foi 

durante estas semanas que comecei a explorar o software Sifarma 2000® e a perceber 

a dimensão extraordinária do programa. A receção das encomendas permitiu-me 

perceber como funciona o sistema de fornecimento de medicamentos à farmácia e 

para além disso, como são faturados. Aos poucos e poucos fui conhecendo cada vez 

melhor os medicamentos e os produtos que rececionava e fui ganhando confiança o 

que ajudou na integração da equipa da farmácia. Foi, também, ao longo das primeiras 

semanas que me foi explicado como determinar os parâmetros bioquímicos e como 

medir a pressão arterial e, pouco tempo depois, tive o meu primeiro contacto com os 

utentes. Esta atividade permitiu-me desenvolver confiança com alguns utentes e foi 

com estas medições que senti pela primeira vez o quão importante e interventivo pode 

vir a ser o aconselhamento farmacêutico. A timidez e vergonha inicial na abordagem 

ao utente foram desaparecendo, gradualmente, ao mesmo tempo que as medições 

começaram a correr cada vez melhor devido ao aperfeiçoamento da minha técnica. 

Contudo, houve situações com diversos obstáculos: pessoas com medo de serem 

picadas; que tentavam omitir os excessos na alimentação; com problemas de 

circulação nas quais foi extremamente difícil realizar a medição de parâmetros como o 

colesterol ou a glicemia.  

Hoje, ao recordar grande parte dos momentos que passei a efetuar estas 

medições no gabinete de atendimento, percebo que também eu partilhava das 

emoções dos utentes quando os valores estavam dentro ou fora dos limites normais. 

Assim fui começando a ganhar experiência não só a nível profissional mas também a 

nível de comunicação e, sem ter bem a noção, desenvolvi as minhas capacidades 

comunicativas.  
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Quando se fala num estágio numa farmácia comunitária é óbvio que o 

momento mais ansiado é o de atender pela primeira vez um utente ao balcão da 

farmácia. Como é facilmente percetível o atendimento é um ato de grande 

responsabilidade e portanto necessita de preparação prévia. Senti que esta 

preparação estava a tornar-se real quando me foi explicada a organização das 

receitas, os organismos comparticipantes bem como os seus códigos e como devia 

abordar um utente que chegasse à farmácia. 

Inicialmente, tive algumas dificuldades com a preparação de alguns 

antibióticos, encomendas para meias de compressão e muitas das vezes necessitei de 

auxílio por parte dos meus colegas para me esclarecerem quanto a posologias e 

doses de alguns medicamentos. Uma ferramenta que acho fulcral, depois destes 6 

meses, é o Sifarma 2000®. Na minha opinião é a ferramenta mais útil da qual um 

profissional, que trabalhe numa farmácia comunitária, pode usufruir.  

Durante o estágio aprendi a ler prescrições médicas, verificando a validade e 

autenticidade das mesmas. Aprendi como proceder em caso de dispensa de 

psicotrópicos e estupefacientes, assim como no caso de dispensa de produtos do 

protocolo de prevenção de diabetes. 

Como em qualquer área, estar informado é meio caminho para o sucesso. À 

medida que fui aprofundando o meu conhecimento sobre os produtos existentes na 

farmácia e sobre a legislação e regras para a dispensa de medicamentos, mais 

confiança fui adquirindo e isso foi determinante para conseguir gerir o atendimento aos 

utentes. Saber dizer que não é uma virtude e, em muitas ocasiões, tive de utilizar esta 

palavra: em casos de utentes que queriam que lhes dispensasse antibióticos sem 

receita médica; que os deixasse a dever dinheiro à farmácia; que insistiam que os 

medicamentos genéricos não têm tanta eficácia como os de marca. Só com destreza e 

capacidade comunicativa é que estas situações foram contornadas.  

Durante estes seis meses lidei com pessoas de várias raças, etnias, escalões 

socioeconómicos…deparei-me com desabafos de emigrantes com saudades do país, 

pessoas sem possibilidade de pagar os medicamentos, doentes oncológicos, 

situações de depressão extrema e outras de desabafo de violência doméstica. Em 

todas elas mantive o meu respeito pelo sigilo profissional mas acima de tudo, respeito 

pelos utentes que precisaram do meu apoio e da minha atenção quando os ouvi. Não 

custa assim tanto ajudar e às vezes dois minutos de atenção podem dar a entender à 

outra pessoa que ela também é importante.  

Uma grande dificuldade que tive durante o estágio prendeu-se com a dispensa 

e aconselhamento de medicamentos de uso veterinário. Neste campo senti uma 
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grande lacuna a nível de conhecimentos comparando com medicamentos de uso 

humano, facto este que me levou a uma maior aquisição de informação sobre os 

mesmos. Porém, com a experiência no quotidiano da farmácia a situação melhorou 

imensamente.  

Tive algumas situações nas quais me vi forçada a tomar decisões sozinha. 

Uma delas foi o caso de um senhor que me entregou duas receitas: uma 3ª via, 

prescrita pela médica de família, com Zomarist 50/850 e outra receita, muito mais 

recente e prescrita por outra médica, com Zomarist 50/1000. Enquanto analisava as 

receitas deparei-me com a situação e não achei por bem dispensar duas embalagens 

do mesmo medicamento mas com dosagens diferentes. Abordei o utente 

perguntando-lhe se tinha realizado análises clínicas recentemente ao que ele me 

respondeu negativamente. O utente referiu, também, que não podia contactar a 

médica de família visto que esta estava de férias e portanto, optei por dispensar o 

Zomarist com menor dosagem de modo a continuar o tratamento que lhe havia sido 

prescrito pela médica de família em detrimento do Zomarist de maior dosagem 

prescrito por outra médica sem qualquer razão aparente. Semanas depois, o utente 

voltou à farmácia com mais receitas do Zomarist que lhe dispensei.  

Outro episódio que me marcou foi o caso de uma senhora que me abordou na 

farmácia com muita preocupação porque tinha ingerido água de um pequeno riacho e 

no final do mesmo se tinha deparado com um rato morto. Perante tal situação optei 

por inquiri-la sobre possíveis sintomas que pudessem advir da contaminação da água 

ingerida. A senhora já tinha bebido a água há uns dias e não apresentava quaisquer 

sintomas como vómitos, alteração do trânsito intestinal, mal-estar, febre, dor 

abdominal. Aconselhei a senhora a estar atenta a estes possíveis sintomas e, em caso 

de ocorrência de algum, consultar um médico.  

Durante o estágio também assisti a formações da empresa NUXE® e participei 

numa campanha de mini faciais realizada, na farmácia, por uma conselheira da 

empresa durante o dia 9 de Julho. 

Recentemente, e com a chegada do outono foram fornecidas as vacinas contra 

a gripe. Assisti à exemplificação da administração deste tipo de vacinas e à procura 

massiva das mesmas por parte dos utentes.  

Durante o estágio curricular também contribuí para a manutenção do Facebook 

da Farmácia Azevedo Carvalho fazendo algumas publicações semanais com 

conselhos de saúde.  
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Formação Contínua 

 

Para que o aconselhamento e o atendimento direto aos utentes da Farmácia 

Azevedo Carvalho fossem possíveis, várias fontes de informação bibliográfica 

necessitaram de consulta prévia tais como o Prontuário Terapêutico e o Simposium 

Veterinário e, com menos frequência, o Martindale. Neste processo de formação fui, 

também, parte integrante de reuniões com uma delegada da empresa de cosmética 

Nuxe® com vista a adquirir conhecimentos sobre a vasta gama de produtos disponível 

no mercado e na farmácia para futuro aconselhamento aos utentes que requisitem 

produtos da marca.  

 

Considerações finais 

 

Refletindo sobre estes seis meses como estagiária na Farmácia Azevedo 

Carvalho devo expressar que considero uma mais-valia este primeiro contacto com a 

realidade do quotidiano numa farmácia comunitária. Analisando o meu percurso, tenho 

a certeza que desenvolvi não só a parte científica mas também apurei o meu sentido 

humanitário e por isso sinto-me uma pessoa mais consciente e com valores diferentes 

devido a todas as situações nas quais me envolvi ao longo do estágio. Foram, de 

facto, seis meses de desafios que me fizeram adquirir competências que ao longo dos 

restantes anos do MICF não adquiri.  
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Anexo I – Instalações da Farmácia Azevedo Carvalho 

 

Figura 1 – Zona de receção de encomendas (esquerda) e laboratório (direita) 

 

Figura 2 – Zonas de armazenamento 

 

Figura 3 – Zona de atendimento (esquerda) e gabinete (direita) 
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Anexo II – Duplicado de uma fatura 
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Anexo III – Nota de devolução 
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Anexo IV – Nota de crédito 
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Anexo V – Documento de faturação 
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Anexo VI – Ficha da preparação de manipulados 
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Anexo VII – Ficha de contentor Valormed 

 

 

 

 


