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INTRODUÇÃO 

 

O relatório de estágio encontra-se inserido no Plano Curricular do 1º semestre 

Curso de Farmácia do I Ciclo, da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico da 

Guarda, com o objectivo de reunir em si todas as actividades elaboradas, bem como as 

diversas análises críticas pessoais, do estágio efectuado. Este, Estágio I, foi realizado 

entre 27 de Setembro de 2011 a 13 de Janeiro de 2012, consistindo num estágio de 

Farmácia Comunitária com uma extensão total de 455 horas, repartido por 13 semanas. 

Este foi efectivado na Farmácia Gama em Viseu, sob orientação da Dr.ª Anabela 

Fonseca e toda a equipa pluridisciplinar da farmácia, e sob coordenação dos docentes 

Fátima Roque e André Araújo. 

Assim, por um estágio curricular compreende-se “uma complementação à 

formação teórico-prática, nas condições concretas do posto de trabalho de uma 

organização que se compromete a facultar a informação em condições para isso 

necessário”
1
. 

Tendo isto em conta, o presente relatório contém todas as actividades teórico-

práticas desenvolvidas ao longo do estágio III, sendo um importante factor de 

aprendizagem e imprescindível elemento de análise e avaliação de tudo o que foi 

vivenciado e realizado. 

Este detém como objectivos: 

 Reconhecer a Farmácia como entidade prestadora de Cuidados de Saúde; 

 Caracterização da estrutura de uma Farmácia em termos de espaço, 

equipamento e recursos humanos; 

 Descrição do circuito do medicamento, matérias-primas e outros 

produtos de saúde; 

 Caracterização da aplicação informática utilizada e relacionar com as 

áreas funcionais da Farmácia; 

 Interpretação das prescrições médicas; 

 Identificação dos motivos que justificam a devolução de medicamentos; 

 Aplicação dos conhecimentos teóricos e teórico-práticos sobre situações 

de execução prática;  

                                                
1
 VASCONCELOS, Eduardo - Receba bem o estagiário. Formar. Nº 7 (Ago./Set./Out.1992), p.28-31 
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 Execução e avaliação das técnicas e métodos de acordo com os recursos 

disponíveis; 

 Aplicação normas de higiene/limpeza e desinfecção.  

Analogamente, as actividades a realizar inerentes aos objectivos estipulados, 

como meio de favorecer a integração das aprendizagens desenvolvidas ao longo do 

curso, bem como toda a competência e responsabilidades de um Técnico de Farmácia 

(TF), são: 

 Visita às diferentes áreas da farmácia; 

 Recepção e conferência de encomendas; 

 Elaboração de encomendas e sua transmissão; 

 Arrumação técnica dos medicamentos e outros produtos de saúde; 

 Construção de fichas técnicas de entrada de matérias-primas; 

 Participação nos vários processos de registo desde a entrada até à 

dispensa de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes; 

 Aviamento de receita médica e informação ao doente; 

 Dispensa de Medicamentos Não Sujeitos A Receita Médica;  

 Dispensa de medicamentos com receita médica e sem receita médica 

através do sistema informático; 

 Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica Especial; 

 Controlo de Prazos de Validade; 

 Recolha de medicamentos para devolução à ValorMed; 

 Preparação de manipulados de acordo com as Boas Práticas de 

Preparação de Manipulados; 

 Prestação de outros cuidados de saúde praticados na farmácia. 

Tendo isto em conta, no início do estágio foi elaborado um projecto de estágio 

(ANEXO I) onde foram estipulados e descritos todos os objectivos e actividades a 

realizar no mesmo.  

Como já foi referido anteriormente, o relatório de estágio reúne em si todas as 

actividades elaboradas, bem como as diversas análises críticas pessoais, do estágio 

efectuado. Para uma melhor análise e compreensão do mesmo, encontra-se dividido em 

4 partes:  
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 Introdução, onde são expostos todos os componentes inerentes como 

objectivos a alcançar e actividades a realizar, perspectivas, metodologia 

de trabalho e contributo do trabalho para conhecimento próprio;  

 Desenvolvimento, no qual é feita uma caracterização de todo o local 

como também de todas as actividades desenvolvidas ao longo do estágio;  

 Análise crítica, espaço onde exponho a minha opinião pessoal de forma 

crítica de todas as vivências do mesmo;  

 Conclusão, na qual encerro com um balanço geral de todos os pontos 

abordados.  

O seguinte trabalho não se encontra em conformidade com o novo acordo 

ortográfico.  
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1- CONTEXTUALIZAÇÃO E ESTRUTURA FÍSICA DA 

FARMÁCIA 

 

A Farmácia Gama localiza-se na Avenida Emídio Navarro n.º 94, no Distrito de 

Viseu. Pratica um horário laboral das 8 às 21h, de segunda a sexta-feira, e das 9 às 19h 

aos sábados. No início e na maior parte do meu estágio, o horário ainda não tinha 

sofrido alteração, pelo que a farmácia encontrava-se aberta mais um hora no período da 

noite, até às 22h, praticando o mesmo horário aos sábados.  

Teve a sua inauguração em 1974, sendo adquirida por trespasse, pela Dr.ª Maria 

Luísa Saraiva Cabral Costa, ainda actual directora da mesma. Inicialmente, contava 

apenas com 7 funcionários, o conhecido e querido pelas pessoas Sr. Bento, Sr. João e 

Sr. Narciso, ainda actuais funcionários, D. Maria de Lurdes, que ainda tive o prazer de 

conhecer na sua prática laboral e mais 3 funcionários. Sofreu sucessivas alterações a 

nível do seu espaço físico, mais propriamente a nível do 1º piso, piso superior ao da 

farmácia e nas traseiras da farmácia, alargando até à outra rua perpendicular, onde se 

encontra a actual entrada dos funcionários e de encomendas, alterando assim a sua 

organização a nível de armazenamento dos produtos farmacêuticos.  

Dada a sua localização, esta tem características citadinas servindo uma 

população que, quanto à faixa etária e estrato social é bastante diversificada, o que me 

permitiu vivenciar, durante o estágio, experiências muito distintas. Encontra-se numa 

zona privilegiada bastante movimentada, pois na área existem várias clínicas de saúde e 

outro tipo de postos de trabalho, por onde passam centenas de pessoas que diariamente 

têm que se deslocar ao centro de Viseu para fazer face às suas necessidades. Outro 

ponto é o facto de se encontrar muito próximo do recinto onde é efectuada a Feira 

Semanal, o que contribui para um aumento significativo do movimento desta, no dia 

específico da semana. Outro factor determinante foi a deslocação, a nível das 

instalações, das farmácias que se encontravam mais próximas, que contribuiu, também, 

para um grande aumento da afluência de utentes a esta.  

A Farmácia Gama encontra-se certificada, desde 25 de Junho de 2010, pela 

APCER cumprindo todos os requisitos do referencial de Boas Práticas de Farmácia, 

conforme consta no certificado n.º 2004/CEP 2295-BPF
2
. 

                                                
2 certificação emitida pela Entidade Portuguesa de Certificação; 

http://www.apcer.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=437&lang=pt 
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1.1- ESPAÇO FÍSICO 

 

As instalações são constituídas por zonas laborais de cariz obrigatório, que 

preenchem todos os requisitos necessários das instalações de uma Farmácia, segundo o 

artigo 29º, do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto, relativo ao regime jurídico 

em vigor das farmácias de oficina. 

 Exterior 

A farmácia possui duas entradas, sendo uma directa para a zona de atendimento, 

com duas montras, onde se encontra o postigo, que permite uma troca fácil, rápida de 

dinheiro/produtos farmacêuticos, mantendo assim a segurança do profissional e 

minimizando as possibilidades de violação da mesma. Contem ainda o horário de 

funcionamento da farmácia como também o mapa de escalas dos serviços mensais das 

farmácias em Viseu e a Cruz Verde, símbolo identificativo das farmácias que cede 

informações relativas à mesma. Possui ainda uma segunda entrada (Figura 1), que dá 

acesso para o armazém e para a zona de recepção de encomendas, na rua perpendicular 

à fachada da farmácia, utilizada para a entrada da equipa como também de encomendas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interior 

O interior da farmácia encontra-se dividido em diversas zonas: zona de 

atendimento e diversos expositores; zona de armazenamento de xaropes, ampolas, 

 

  Figura 1 Traseiras da Farmácia 
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produtos de higiene oral, produtos de uso externo e carteiras; zona de armazenamento 

de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) e outros produtos 

farmacêuticos; zona de armazenamento de álcoois, antisépticos, soros e outros, zona de 

armazenamento de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e diversos; zona 

de armazenamento de produtos relacionados com o protocolo de diabéticos; zona de 

armazenamento de produtos de higiene íntima, anticoncepcionais, fitoterápicos e chás; 

zona de armazenamento de psicotrópicos, gabinete de utente, laboratório, zona de 

recepção de encomendas, gabinete de contabilidade e conferência de receituário, 

copa/cozinha e gabinete de direcção. 

 

1.1.1- Zona de atendimento ao público 

 

Área específica onde é efectuado o atendimento generalizado aos utentes, 

constituído por sete balcões destinados ao mesmo, apetrechados de computadores, que 

possuem o sistema informático Sifarma2000, dispositivos de leitura óptica, impressora 

específica de receituário, caixa registadora e dois terminais de multibanco. Atrás dos 

balcões, encontram-se MNSRM, outros produtos farmacêuticos e certos produtos 

sazonais com grande saída, como antigripais, anti-histamínicos, analgésicos e outros. 

Além destes, encontram-se também dispostos alguns produtos 

fitoterápicos/nutracêuticos, produtos de higiene oral, separados por várias marcas (como 

Bexident
®

, Elgydium
®

, Gum
®

), produtos veterinários, entre outros. Paralelamente a 

estes, encontra-se uma pequena zona com expositores de produtos ortopédicos, como 

imobilizadores de ombro, braço, pulso, polegar, cintas, fundas, meias ortopédicas e 

outros. 

Ainda na zona de atendimento, na parte posterior aos balcões, encontram-se 

diversos expositores com várias gamas de uma grande panóplia de produtos e 

ilhas/gôndolas com produtos específicos. Primeiramente, na parte direita da entrada, 

encontra-se um expositor com produtos energizantes, capilar anti-queda e 

rejuvenescedores. Posteriormente, encontra-se uma grande variedade de produtos 

dermocosméticos, organizadas segundo várias gamas (como Vichy
®

, La Roche Posay
®

, 

Uriage
®

, Avene
®
, entre outros). Opostamente, estão produtos cosméticos mais indicados 

para a época sazonal, produtos de ortopedia e também produtos capilares. 

Seguidamente, localiza-se a zona de puericultura, que contem uma grande variedade de 
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produtos destinados aos bebés (como biberões, boiões de alimentação, chupetas, 

brinquedos e produtos cosméticos), acompanhada de uma gôndola expondo leites, papas 

e diversas preparações lácteas. Perto desta zona encontra-se uma pequena mesa com 

bancos, onde as crianças podem sentar-se e pintar vários desenhos enquanto esperam 

que os adultos sejam atendidos.  

Na parte esquerda da entrada, encontram-se expostos vários produtos 

anticoncepcionais e outros produtos de saúde, como pensos para feridas e calos, limas, 

tesouras etc.  

Por fim existem três gôndolas dispostas na zona de atendimento, que contêm 

cosméticos em pack oferta, distribuídos também por marca, cinturas para gravidez e 

meias de descanso, campanhas, maioritariamente também de cosméticos e promoções 

de determinada marca durante tempos estipulados, sobre produtos maioritariamente de 

puericultura, respectivamente. Principalmente estas, e grande parte dos produtos 

expostos (Figura 2), têm em consideração as zonas quentes e todo o trajecto efectuado 

pelos utentes desde o momento que entram na farmácia até serem atendidos, sendo 

assim expostos com o objectivo de se tornarem bem visíveis.  

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2- Zonas de armazenamento primárias 

 

Constituídos por três locais de armazenamento distintos de fácil acesso, 

privilegiando o acesso rápido por parte dos profissionais, onde é efectuada a arrumação 

Figura 2 Gôndolas 
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de produtos farmacêuticos, constituídos por dois armários de gavetas deslizantes 

diferentes e um frigorífico. Ambos os armários e frigorífico encontram-se muito perto 

dos balcões de atendimento, de forma a minimizar ao máximo o tempo de 

distanciamento entre o profissional e o utente.  

Num dos armários (Figura 3) são armazenados, segundo ordem alfabética, 

MSRM e posteriormente medicamentos genéricos, incluindo as formas farmacêuticas 

de comprimidos, cápsulas e pó para inalação. Seguidamente injectáveis, soluções orais, 

produtos ao abrigo do protocolo de diabéticos, medicamentos de uso vaginal, como 

comprimidos, óvulos e pomadas e, por fim, MNSRM; no segundo armário, constituído 

por várias gavetas, encontram-se preparações orais, ampolas e xaropes sujeitos a receita 

médica, produtos de uso externo, MSRM sob forma pó em carteiras e por fim colírios e 

pomadas oftálmicas, tudo segundo ordem alfabética. Além deste armário, encontra-se 

também, paralelamente, prateleiras expondo xaropes não sujeitos a receita médica, 

todos os cremes e pomadas sujeitos e não sujeitos a receita médica e ainda alguns 

produtos de higiene oral e produtos Over the Counter (OTC) em grande stock; por 

último o frigorífico, local onde são armazenadas todas as preparações termolábeis a uma 

temperatura correcta constante, com um indicador e regulador de temperatura. 

 

 

 

 

 

 

1.1.3- Zonas de armazenamento secundárias 

 

São constituídas por dois locais, onde são armazenados os excedentes dos 

MSRM e de outros produtos de saúde, e o local onde são armazenados os excedentes 

dos MNSRM e OTC, das zonas de armazenamento primário.  

Figura 3 Armário de gavetas deslizantes 
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O primeiro local é constituído por um conjunto de prateleiras consecutivas, onde 

primeiramente estão armazenados os MSRM genéricos com os quais a farmácia tem um 

tipo de acordo com os laboratórios em questão, oferecendo-lhe assim certas regalias 

relativamente à compra. Numa posição inferior a estas, encontra-se um local destinado à 

Propriedade do Cliente (Figura 4), local onde são guardados os medicamentos que, tal 

como o nome indica, pertencem ao utente. Seguidamente, estão armazenados os 

restantes MSRM segundo ordem alfabética. Posteriormente, encontram-se os 

excedentes de xaropes, medicamentos em saquetas, soluções orais, colírios, 

respectivamente. Por fim, encontra-se um espaço destinado a produtos de protocolo de 

diabetes e tensiómetros.  

O segundo local situa-se num piso inferior, onde são armazenados todos os 

excedentes de MNSRM e OTC, como também os restantes produtos, como produtos de 

dermocosmética e outros.  

 

 

1.1.4- Zonas de armazenamento terciárias 

 

Representam duas zonas diferentes, onde são armazenados os restantes produtos 

farmacêuticos. No primeiro local situam-se produtos destinados à higiene íntima, certos 

tipos de antisépticos (como por exemplo Betadine
®

) e outros produtos fitoterápicos. 

Noutro armário, existem termómetros, emplastros, bolsas e sacos. Por último, 

separadamente, estão armazenados anticoncepcionais e testes de gravidez e de ovulação.  

O segundo local encontra-se junto do gabinete do utente, onde são colocados 

álcoois, soros de pequeno e grande volume, antisépticos, algodão, entre outros.  

 

Figura 4 Zona de armazém secundário | Propriedade do 
Cliente 
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1.1.5- Zona de armazenamento de Psicotrópicos 

 

Os medicamentos categorizados de psicotrópicos são armazenados num armário 

à parte e único, num local mais recatado de armazenagem, ao abrigo da luz e sob 

condições de temperatura estáveis, para minimizar ao máximo o contacto com possíveis 

agentes que possam alterar a sua estabilidade.  

 

1.1.6- Zona Ortopédica 

 

Local destinado à arrumação de produtos ortopédicos de porte considerável, 

situado nas traseiras da farmácia, junto da entrada traseira, que facilita a sua 

entrada/saída. Encontram-se dispostos cadeiras de rodas, muletas, andas, andarilhos, 

apoios, camas articuladas, entre outros. São organizados para que sejam bem visíveis, 

pois o local possui uma vidraça que permite a sua visualização da rua.  

 

1.1.7- Zona de recepção de encomendas 

 

Espaço destinado à entrega e recepção de encomendas (Figura 5), constituído 

por dois postos contendo um computador ao qual está ligado um leitor óptico de código 

de barras, utilizado para a recepção destas. 

 

Figura 5 Zona de recepção de encomendas 
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1.1.8- Gabinete de gestão e conferência de receituário 

 

Divisão onde se encontra o posto de trabalho da gestora da farmácia e também 

local onde a conferência de receituário é privilegiada e efectuada, para posterior 

fecho/facturação dos lotes/receituário para serem enviados para o Centro de Correcção 

de Receituário na Maia. 

 

1.1.9- Laboratório 

 

Área destinada à preparação de manipulados e armazenamento de matérias-

primas e materiais necessários à prática (Figura 6). Dispõe do material necessário para 

corresponder às necessidades dos pedidos de manipulação prescritos, bem como o 

Manual das Boas Práticas, Formulário Galénico Português, dossiers de manipulados 

realizados, boletins analíticos relativos às matérias-primas, e outros livros informativos 

sobre manipulados.   

 

1.1.10- Gabinete do Utente 

 

Sala privada onde se pode realizar um atendimento mais personalizado, 

aprimorando a privacidade do utente. Local onde se efectuam testes de glicemia, 

colesterol total, High Density Lipoprotein (HDL) Low Density Lipoprotein (LDL), 

triglicéridos, hemoglobina, factor de coagulação, Antigénio Específico da Próstata 

(PSA), entre outros.  

 

Figura 6 Laboratório 
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1.1.11- Gabinete de Direcção 

 

Gabinete onde se exercem as funções administrativas e de gestão da Farmácia. 

Neste local situa-se também a biblioteca da farmácia e um pequeno museu que relata 

um pouco da já vasta história da Farmácia Gama. 

 

1.1.12- 1º Piso – Gabinetes de Nutrição, Podologia, Rastreio de Higiene 

Oral, Sala de Reuniões, Armazém e laboratório. 

 

O piso superior à farmácia teve como objectivo o aumento das instalações para a 

realização das consultas dos serviços que presta, como: Consultas de Nutrição, segundo 

marcação, consultas semanais de Podologia, também segundo marcação e futuras 

consultas e rastreios de Higiene Oral, ainda a definir. Encontra-se também uma sala 

destinada a reuniões, um outro armazém para arrumação de materiais da farmácia e 

ainda um outro laboratório, local onde é produzido o Pó para o Estômago, manipulado 

de fabrico próprio da farmácia.  

 

1.2- RECURSOS HUMANOS 

  

    Devido aos inúmeros espaços existentes e às diferentes actividades realizadas, 

é necessário um vasto e diversificado número de funcionários. Assim, a Farmácia Gama 

tem uma equipa laboral de elevado número, de 14 elementos, que satisfazem as 

necessidades laborais desta. Assim, e segundo ordem laboral:  

 Dr.ª Maria Luísa Saraiva Cabral Costa – actual directora, 

desempenhando funções administrativas nesta; 

 Dr. António Carlos – co-responsável por funções administrativas e 

também co-responsável pela implementação e gestão global do Sistema 

Gestão Qualidade (SGQ); 

 Dr.ª Anabela da Fonseca – Farmacêutica Adjunta, responsável por 

funções administrativas em caso de substituição, também responsável por 

consultas de avaliação do risco cardiovascular. Tem também delegadas 
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funções de orientação dos estagiários, tendo sido a orientadora do meu 

estágio; 

 Dr.ª Bárbara Correia – Farmacêutica, também responsável por consultas 

sobre Asma Brônquica/Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC); 

 Dr.º António Almeida – Farmacêutico, também responsável por 

consultas de Cessão Tabágica; 

 Sr. Narciso Durão – TF responsável por desempenhar funções de 

atendimento ao balcão, recepção de encomendas e arrumação de 

produtos farmacêuticos; 

 Sr. João Almeida – TF delegado para as mesmas funções; 

 Sr.ª Helena Melo – TF delegada para as mesmas funções e auxiliar na 

correcção de receituário; 

 Sr.ª Adriana Souza – Gestora; 

 Sr.ª Patrícia Capelle – Conselheira Cosmética; 

 D. Alexandrina – Auxiliar responsável por recepção de encomendas de 

fornecedores e arrumação de produtos farmacêuticos; 

 Sr.ª Cristina Matos – Auxiliar responsável por recepção de encomendas 

directas de laboratórios e arrumação de produtos farmacêuticos; 

 Sr.ª Paula – Auxiliar responsável por recepção de encomendas directas 

de laboratórios e arrumação de produtos farmacêuticos; 

 Sr.ª Conceição – Auxiliar responsável por higiene e limpeza da farmácia. 

De salientar ainda a existência de um nutricionista e de uma podologista, que 

laboram activamente com a restante equipa.  

 

1.3- RECURSOS MATERIAIS 

 

A gestão de uma farmácia comunitária, tanto a nível das exigências do utente, 

como a nível do próprio trabalho e tarefas a realizar por uma farmácia, têm sido cada 

vez mais rigorosas.  

Tendo isto em conta e visto que a Farmácia Gama pertence à Associação 

Nacional de Farmácias (ANF), esta dispõe como sistema operativo o software 

Sifarma2000, programa especialmente desenvolvido para as farmácias, com o intuito de 

auxiliar em todas as actividades que esta tem a desenvolver e auxiliar os próprios 
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funcionários que usufruem deste software (Figura 7) com o máximo de informação 

aliada às diversas funcionalidades do sistema. Entre muitas, permite a execução de 

várias actividades como: transmissão de encomendas, recepção de encomendas, vendas 

com actualização de stocks, pesquisa de medicamentos por substância activa, pesquisa 

de medicamentos por grupo terapêutico, fecho do dia e da caixa, inventário, controlo da 

venda de psicotrópicos e estupefacientes, controlo dos prazos de validade, emissão de 

lotes de receitas, fecho e facturação para os diversos organismos comparticipadores, 

realização de fichas de manipulados, gestão de devoluções e consulta de informação 

técnica sobre medicamentos, nomeadamente efeitos adversos, interacções 

medicamentosas e contra-indicações, entre outras funções. 

A farmácia dispõe ainda de vários equipamentos, como balança e medidor de 

altura, dispositivo avaliador da Tensão Arterial (TA) Cardio Max, a Farmácia TV, que é 

um sistema informático instalado nas Farmácias pela ANF, com uma vertente de 

aconselhamento pois exibe vídeos gráficos de cariz técnico sobre assuntos sazonais, 

interligado com um sistema de senhas e ainda a máquina avaliadora de parâmetros 

bioquímicos, Reflotron Plus. 

 

 

 

 

 

Figura 7 Sifarma2000 
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2- ACTIVIDADES REALIZADAS  

 

De forma a suprir todas as necessidades dos utentes que se dirigem à farmácia, 

são muitas as actividades a serem efectuadas, distribuídas pelas áreas descritas 

anteriormente, para que, conjuntamente, se consiga alcançar um expoente máximo na 

prática laboral e profissionalismo, segurança e higiene, para assim satisfazer demais 

utentes. 

Para tal, é fundamental estar presente e ter bem a noção do circuito do 

medicamento (Figura 8), de todo o trajecto que o medicamento/produtos de saúde fazem 

desde o momento que lhes precede a sua entrada na farmácia, como a gestão e a 

transmissão de encomendas, à sua efectiva entrada e recepção na mesma, devolução se 

se aplicável, conferência, arrumação técnica e controlo de prazos de validade para 

garantir a máxima segurança, até serem cedidos/vendidos aos utentes com o devido 

aconselhamento farmacoterapêutico e todas as considerações fundamentais sobre o 

mesmo. Entre todos estes processos, é de salientar também a manipulação, a preparação 

de matérias-primas segundo fórmula, com finalidade terapêutica específica a alcançar, 

bem como a entrada, criação e controlo destas.  

 

Figura 8 Circuito do Medicamento - Fonte - 

http://portalteses.icict.fiocruz.br/transf.php?script=thes_chap&id=00004302&lng=pt&nrm=iso 

Em suma, para alcançar todas estas actividades de uma forma optimizada, a 

própria gestão da Farmácia Gama assentou os seus moldes laborais segundo um 
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esquema que tem como meta a satisfação do utente, tendo sempre por base a Melhoria 

(Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, para uma melhor compreensão de todas as actividades assentes no 

circuito do medicamento, é fundamental definir vários conceitos com os quais me 

deparei ao longo do meu estágio, como especialidades farmacêuticas, manipulados e 

matérias-primas.  

Por especialidades farmacêuticas compreende-se “todo o medicamento 

preparado antecipadamente e introduzido no mercado com denominação e 

acondicionamento próprios.”
3
 

Matérias-primas são “todas as substâncias, independentemente da sua origem, 

que sejam utilizadas na preparação de um medicamento, activas ou não, para que 

permaneça inalterável, se modifique ou que desapareça na realização do processo.” 
4
 

Manipulados, como o próprio nome indica, são preparações manipuladas na 

farmácia, segundo o Manual das Boas Práticas em Farmácia; em que Fórmulas 

Magistrais são preparações segundo indicações médicas em receita médica e as 

Fórmulas Oficinais são produtos preparados segundo indicações da Farmacopeia. 

Por MSRM entende-se “todos os medicamentos que podem ser dispensados ao 

utente na Farmácia mediante apresentação da receita emitida por médicos, 

profissionais devidamente habilitados para a prescrição de medicamentos.”
5
 

 

                                                
3 DL n.º 72/91 de 8 de Fevereiro  
4 Decreto-lei nº 176/2006, de 30 de Agosto 
5 Decreto-Lei n.º 176/2006 de 30 de Agosto, artigo 114º 

Figura 9 Esquema de Melhoria 
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Medicamentos Sujeitos a Receita Médica Especial (MSRM-E) são todos os 

medicamentos que na sua constituição contenham substâncias que estejam definidas nas 

tabelas I e II (Figura 10) anexadas ao DL n.º 15/93 de 22 de Janeiro.  

 

I - A Estupefacientes 

II – B II - C Psicotrópicos 

Figura 10 Esquema classificativo de estupefacientes e psicotrópicos 

 

Para tal, só podem ser cedidas mediante apresentação de receita médica presente 

na Portaria n.º 981/98 de 8 de Junho. 

MNSRM são todos aqueles que não apresentam nenhuma especificação que o 

classificam como sujeito a receita médica. “A sua dispensa tem que estar de acordo 

com as indicações terapêuticas que se incluam na lista de situações passíveis de 

automedicação” 
6
 

 

2.1- APROVISIONAMENTO E GESTÃO DE STOCK 

 

Esta actividade constitui um aglomerado de operações com o objectivo de 

reabastecer a farmácia de produtos farmacêuticos, consoante as suas necessidades, em 

prol da satisfação do utente, melhorando assim a qualidade do serviço prestado, não 

prejudicando a terapêutica pela não aquisição de um produto. Assim, entende-se como 

um conjunto de actividades que permite a disponibilidade contínua, em qualidade e 

quantidade, de bens e serviços, no momento oportuno e ao menor custo possível. 

Para tal, é fundamental a prática de uma correcta gestão de stocks, ou seja, uma 

racionalização de recursos de modo a alcançar a sua disponibilidade e garantia. Este 

conhecimento implica um estudo constante e exaustivo de todas as existências da 

farmácia, através do qual o sistema informático Sifarma2000 nos garante todas as 

informações necessárias, uma vez que aquando da criação da ficha de produto, é 

imprescindível a colocação de um stock máximo e mínimo. Além deste parâmetro, 

revela-nos históricos/gráficos de existências, entradas e saídas, variações entre Preço de 

Custo (PC), Preços de Venda ao Público (PVP’s), Preços Máximos Autorizados 

(PMA’s), locais de aquisição, bonificações, etc.  

                                                
6 Incluídas no Despacho n.º17690/2007 
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Assim, é o equilíbrio entre estes dois factores que permite efectuar uma 

elaboração correcta de encomendas e, por um lado, reduzir o risco de ocorrência de 

ruptura de stocks e, por outro, a viabilidade económica e financeira da Farmácia como 

empresa. 

 

2.2- ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENCOMENDAS 

 

Todo o processo envolto da elaboração de encomendas e a sua sucessiva 

transmissão compreende três tipos diferentes: diárias, manuais e instantâneas.   

Como já foi referido anteriormente, para um correcta elaboração de encomendas 

é preciso um vasto número de actividades e informações que se encerram no 

Aprovisionamento e Gestão de stocks. Não obstante disso, é vital deter-se mais alguma 

informação para se proceder de forma correcta à sua elaboração, como informações 

sobre os produtos e sobre os distribuidores/laboratórios, que são mostradas na tabela 

seguinte (Figura 11):  

 

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO 
INFORMAÇÕES SOBRE 

ARMAZENISTA/LABORATÓRIO 

Stock Mínimo 

 

O tipo de produto que fornece 

 

Stock Máximo 

 

Pontualidade e periodicidade de 

entrega 

 

Histórico de existências (entradas e saídas) 

 

Vantagens de pagamento 

 

PC’s 

 

Descontos e bonificações dos 

produtos 
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PVP’s 

 

Apresentação e estado de conservação 

dos produtos 

 

PMA’s 

 

Gestão de devoluções bem como 

reclamação, quando algo sai fora da 

normalidade 

 

Prazo de Validade  

Figura 11 Informações sobre produto/armazenista 

Esta actividade não tive a oportunidade de a efectuar com autonomia nem sob 

supervisão, mas tive a oportunidade de acompanhar e colaborar com a elaboração e 

transmissão de uma encomenda. 

Como já referi anteriormente, cada produto tem um stock máximo e mínimo 

atribuído, que permite evitar um empate de capital e risco de certos produtos estarem 

tempo demasiado armazenados, podendo ultrapassar o prazo de validade, e permite que 

não haja ruptura de stock, respectivamente. Acontece que, sempre que um determinado 

produto atinge ou baixa do stock mínimo, o Sifarma2000 coloca, automaticamente, o 

produto como proposta na encomenda, repetindo o procedimento sempre que se 

verifique o caso, para o fornecedor específico predefinido. Depois, é da 

responsabilidade do farmacêutico ou do TF responsável a sua aprovação ou não e 

transmissão via modem. Este tipo de encomendas faz parte das encomendas diárias, 

encomendas de grande volume, efectuadas com o objectivo de reposição de stocks da 

farmácia, com auxílio do Sifarma2000 como foi descrito. Por fim, a transmissão destas 

é realizada em horas específicas estipuladas (Anexo II). Os medicamentos e produtos de 

saúde também são encomendados directamente aos laboratórios de indústria 

farmacêutica, pois obtêm-se melhor ofertas na sua aquisição do que em armazenistas. 

São efectuadas, principalmente, por intermédio Delegados de Informação Médica ou 

directamente ao laboratório em questão.  

As encomendas manuais são encomendas de poucos produtos, apenas um ou 

dois, apenas efectuadas quando os produtos não se encontram disponíveis na farmácia 

ou existe uma maior urgência por parte do utente. São realizadas normalmente por 
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telefone, que permite um contacto fácil e rápido com o armazenista para saber se têm 

disponível o produto em questão.  

Por último as encomendas instantâneas realizadas a partir da ficha do produto 

para um armazenista específico (no caso era a Alliance HealthCare), no qual se forçava 

a encomenda do produto, sem a necessidade de quebrar o contacto com o utente.  

Os principais fornecedores actuais são a Cofanor, a Plural e a OCP, embora 

durante o meu estágio tive oportunidade de trabalhar também com a Alliance 

HealthCare. O facto de ter vários fornecedores assegura uma não dependência da 

Farmácia, face ao fornecedor, podendo usufruir das vantagens oferecidas por cada um 

deles. 

 

2.3- RECEPÇÃO DE ENCOMENDAS 

 

Após a realização das encomendas, quer por telefone quer por via modem, os 

produtos são entregues na farmácia pelos armazenistas ou laboratórios em questão, 

devidamente acondicionados, como no caso de produtos de frio, e acompanhados pela 

respectiva factura das encomendas (Anexo III). Nesta última consta: identificação do 

fornecedor e da farmácia; data, hora e local da carga e descarga; descrição individual 

dos produtos pedidos (código, nome comercial, dosagem, forma farmacêutica e 

dimensão da embalagem); código de cada produto; quantidade pedida e enviada (e 

Esgotados no caso de não existirem em stock da entidade responsável); preço unitário; 

descontos; PC; percentagem de imposto de valor acrescentado (IVA) referente a cada 

produto; PVP (excepto nos produtos de venda livre, que são marcados na própria 

farmácia) e o valor líquido da encomenda. Tal como na elaboração de encomendas, a 

recepção destas é facilitada e auxiliada pelo software, através da ferramenta Recepção 

de Encomendas, para a recepção de encomendas diárias que ficam em sistema para se 

efectuar a recepção e em Encomendas Manuais em Gestão de Encomendas, onde temos 

que criar as encomendas manuais e reenviá-la dentro do próprio sistema para as 

podermos recepcionar.  

Então, para se efectuar a recepção procedemos à leitura óptica dos diversos 

produtos, que consiste em passar o código de barras pelo leitor introduzindo-o este 

automaticamente na recepção da encomenda. À medida que se passamos todos os 

produtos da encomenda é preciso ter especial atenção ao estado de conservação da 
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embalagem do produto pois muitas das vezes pode vir danificada, ficando sujeita a 

devolução, e aos prazos de validade dos produtos, pois podem conter prazos de validade 

inferiores aos mesmos produtos já existentes na farmácia, sendo necessário alterar para 

o prazo de validade inferior, alterando automaticamente no sistema. Depois de se ter 

dada a entrada de todos os produtos das encomendas, confere-se a quantidade 

recepcionada com a quantidade enviada indicada na factura e os PVP’s, produto a 

produto, de forma a minimizar qualquer tipo de erro no acto da recepção. No que toca a 

este último ponto, é necessária muita atenção, sendo também auxiliados pelo sistema 

que informa-nos o campo do produto a vermelho, pois temos que ter em consideração 

os PMA’s de cada produto indicados pelo sistema, podendo ocorrer duas situações: 

 o PVP praticado é inferior ao PMA e, caso seja diferente de um produto 

já em stock na farmácia, altera-se para esse valor; 

 o PVP praticado é superior ao PMA, não se processa à alteração do 

preço, sendo sujeito a devolução. 

Ainda relativamente ao preço, no que toca a produtos que não têm PVP 

estipulado, é necessário calcular o preço destes segundo margem praticada pela 

farmácia para produtos com IVA a 6% e 23% e outros produtos.  

Seguidamente, após confirmação do valor líquido final da factura, terminamos a 

recepção e, antes de a finalizarmos, são-nos apresentados todos os produtos esgotados 

desta, ficando ao nosso critério a sua transferência para outro armazenista. Segundo 

procedimentos internos, é sempre necessário transferir pois, aquando da elaboração de 

encomendas diárias, o sistema dá a informação que já tinha sido criada uma encomenda 

através da transferência dos produtos esgotados de outra, ficando à responsabilidade do 

operador de a aprovar ou não. Por fim, finaliza-se a encomenda, ocorrendo a impressão 

de etiquetas, se for o caso, e agrafa-se o documento comprovativo da recepção da 

encomenda (Anexo IV), armazenando-o para posterior gestão.  

 

2.3.1- Benzodiazepinas, Estupefacientes e Psicotrópicos 

 

A recepção destas especialidades farmacêuticas é realizada da mesma forma, 

diferenciando-se apenas a nível da documentação. Nestes casos são enviadas juntamente 
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com as facturas, uma requisição específica com as descrições destes produtos, sendo 

devidamente guardadas para posterior tratamento. 

 

2.3.2- Recepção de matérias-primas 

 

As matérias-primas quando são entregues nas farmácias vêm acompanhadas de 

um boletim de análise, onde consta nome e apresentação da matéria-prima, data de 

análise, número do fornecedor do produto a granel, nome do fabricante, identificação do 

lote, a validade, as características organolépticas e microbiológicas destas, ensaios e a 

conformidade ou não destas com o que é exigido pela Farmacopeia Portuguesa. Neste 

Boletim é acrescentado pelo responsável que efectuou esta actividade o nome do 

fornecedor, data em que foi recepcionado e rubrica para provar que foi analisado. 

Posteriormente o boletim é arquivado num dossier próprio para que a Farmácia possa 

sempre provar a certificação das suas matérias-primas e assim dos seus manipulados.  

 

2.3.3- Devoluções de produtos 

 

A devolução de produtos ocorre quando se verifica alguma irregularidade a nível 

da encomenda, tanto a nível de quantidades, falta de produtos, PVP’s e a sua omissão 

nas embalagens, prazos de validades, danos nas embalagens, entre outros. 

Quando isto se verifica, procede-se à emissão de uma nota de devolução através 

do sistema, em que identificamos a entidade responsável em questão e a factura 

correspondente, o produto, bem como a sua quantidade e o motivo de devolução. São 

impressas duas notas de devolução, em que uma faz acompanhar o produto de volta 

para a entidade, devidamente carimbada e rubricada, enquanto a outra fica arquivada na 

farmácia na gestão (Anexo V). 

Por fim, dependendo do que foi acordado com a farmácia, a entidade regulariza 

a situação, quer com uma nota de crédito relativa ao produto devolvido, quer com o 

próprio produto cumprindo todas as especificações, ou com outro produto, caso se 

verifique ruptura de stock deste.  
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2.4- ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DE 

SAÚDE 

 

A arrumação técnica de medicamentos e outros produtos de saúde é um ponto 

crucial no circuito do medicamento, pois uma arrumação correcta, criteriosa e regular 

permite optimizar o trabalho desenvolvido, principalmente no atendimento ao balcão, 

como também a nível de gerência de espaços e condições de 

conservação/armazenamento próprias de determinados produtos.  

O processo praticado é o FEFO (first expire first out), ou seja, os primeiros 

produtos a entrar são os primeiros a sair. Estes são colocados de baixo dos já existentes, 

ou do lado esquerdo quando armazenados lado a lado, praticando-se uma rotatividade 

no sentido dos ponteiros do relógio. Assim, os medicamentos que em princípio têm 

menor prazo de validade são vendidos primeiro.  

Como já foi indicado anteriormente, os medicamentos e produtos de saúde 

possuem áreas específicas de arrumação, sendo armazenados nestas segundo forma 

farmacêutica e por ordem alfabética de nome comercial ou genérico.  

 

2.4.1- Controlo de Prazos de Validade 

 

Actividade importante, aliada à verificação de validades no acto de recepção, 

com o objecto de minimizar a existência de produtos fora do prazo de validade, na qual 

trimestralmente são efectuados controlos rigorosos e minuciosos dos prazos de validade 

dos medicamentos e produtos de saúde da farmácia. Constitui um processo também 

auxiliado pelo Sifarma2000, onde é possível imprimir uma listagem com todos os 

medicamentos e produtos da farmácia com prazos de validade descriminados, 

permitindo devolver aos armazenistas produtos com prazos de validade inferior a 3 

meses.  

 

2.5- ATENDIMENTO AO BALCÃO 

 

Procedimento que colmata o circuito do medicamento, actividade que encerra 

em si todo o processo de dispensa de um medicamento ou produto farmacêutico, sujeito 

ou não sujeito a receita médica, segundo um aconselhamento farmacoterapêutico 
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devido, caso se justifique. A farmácia tem por obrigatoriedade dispensar medicamentos 

a todos os utentes quando devidamente solicitados, sob todos requisitos, e quando o 

farmacêutico e TF analisa e corrobora que lhe produzirá o efeito terapêutico desejado, 

sem efeitos secundários de grande risco, considerando o utente como singular e único.  

É importante salientar que todo o acto de atendimento ao balcão deve ser algo 

consciencioso e atencioso, pois para a grande maioria dos casos, a farmácia é a última 

linha profissional de contacto com o medicamento, por vezes produtos de alta 

susceptibilidade ou risco acrescido. Para tal, é indispensável um aconselhamento 

farmacoterapêutico devido, que deve permitir elucidar todas as dúvidas relativas à 

terapêutica, contribuindo assim para o uso racional do medicamento e não para o seu 

uso indiscriminado. Esse aconselhamento deve incorporar o medicamento em causa 

bem como o seu efeito terapêutico, efeitos secundários e reacções adversas 

características, a posologia e via de administração, duração do tratamento, medidas não 

farmacológicas que possam auxiliar a terapêutica, entre outras.  

 

2.5.1- Dispensa de MSRM 

 

Como já referi anteriormente, MSRM são todos os medicamentos que podem ser 

dispensados na farmácia segundo apresentação de receituário prescrito pelos médicos. 

Este receituário compreende dois tipos: 

 Receita médica não renovável, no caso ser receitas únicas com apenas 

uma via, em que a validade é de 30 dias a contar com a data de emissão; 

 Receita médica renovável, quando se destinam a determinadas doenças 

ou tratamentos prolongados e possam, no respeito pela segurança da sua 

utilização, ser adquiridos mais de uma vez, sem necessidade de nova 

prescrição médica. São receitas que apresentam três vias, têm um prazo 

de validade correspondente a 6 meses a contar com a data de emissão 

(Anexo VI). 

Quando é aviada uma receita médica na farmácia, cabe ao farmacêutico ou ao 

TF verificar se todos os constituintes desta se encontram devidamente preenchidos, 

podendo recusar o seu aviamento caso não se verifique. Os campos desta que têm que se 

encontrar em concordância são: 
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 O número e código de barras da receita legíveis; 

 O local de prescrição e representação do respectivo código de barras do mesmo 

(quando aplicável); 

 O nome e número de utente, incluindo a letra representativa do sistema de 

comparticipação do SNS (Serviço Nacional de Saúde); ou do regime especial de 

comparticipação, se aplicável.  

 A identificação de quem prescreve, com a indicação do nome e especialidade 

médica, número da cédula profissional e respectivo código de barras; 

 A designação do medicamento, sendo esta efectuada através da denominação 

comum internacional (DCI) ou nome genérico para as substâncias activas;  

 A dosagem, forma farmacêutica, número de embalagens, dimensão das 

embalagens e posologia; O receituário do SNS pode conter até um número 

máximo de 4 embalagens (4 medicamentos distintos, quando discriminados, ou 

2 medicamentos diferentes com 2 embalagens cada ou ainda um número acima 

de 4, não ultrapassando os campos/linhas para prescrição de medicamentos, 

quando o médico prescreve um MNSRM nestas); 

 Autorização ou não autorização da dispensa de um medicamento genérico em 

vez do medicamento prescrito. O não preenchimento ou o preenchimento 

simultâneo dos dois campos que constam do rodapé da receita médica equivalem 

à concordância do médico com a dispensa do medicamento genérico, pois um 

anula o outro; 

 Identificação do Despacho e Portaria, se for o caso;  

 Assinatura do médico prescritor; 

 A data da prescrição; 

 Não rasuramento em qualquer campo da receita. Caso aconteça, é necessária 

uma respectiva rubrica e justificação de quem efectuou o rasuramento. 

No caso de ser uma receita médica manual é indispensável a indicação do n.º 2 

do artº 9 da portaria n.º 198/2011 precedido da indicação EXCEPÇÃO B/C, para que 

esta tenha efeito (Anexo VII). 

Seguidamente, quando já temos os medicamentos/outros produtos indicados na 

receita e depois de debatidos com o utente se serão realmente os correctos é que 

efectuamos a venda no sistema.  

Na ferramenta Atendimento (Figura 12) e na modalidade C/Compart., ou seja 

venda com comparticipação, é que introduzimos todos os medicamentos/produtos da 
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receita e colocamos o órgão/sistema de comparticipação desta, na opção Planos; depois 

de seleccionado introduzimos o n.º da receita, local de prescrição e o médico prescritor, 

através do leitor óptico; depois de tudo introduzido, através da tecla ESC, passamos para 

a janela do Envelope do atendimento, janela que nos revela informações já sobre o 

preço total a pagar, valor total, valor da comparticipação e outros, e permite-nos rever a 

venda caso tenhamos detectado um erro; através do F2 terminamos o atendimento e 

colocamos a receita na impressora para proceder à respectiva impressão da 

documentação de facturação no seu verso; seguidamente a janela de Pagamento, onde 

temos que colocar o nome em que vai a factura do aviamento da receita, morada, código 

postal e n.º de contribuinte; por fim e depois de todos os campos devidamente 

preenchidos, terminamos o atendimento com a impressão da factura/recibo com as 

informações introduzidas e com o total a pagar.  

     

 

 

 

 

 

 

 

Para certos organismos com complementaridade de comparticipação com o SNS 

é necessário tirar fotocópia da receita e imprimir nesta o sistema de comparticipação 

específico. Como exemplo temos os organismos ADSE/SBC, EDP-SAVIDA, SNS-

SAMS.  

É fundamental à medida que se procede o atendimento elucidar o utente sobre 

toda a terapêutica em questão, bem como todas as informações relevantes sobre a 

medicação como posologia, modo de administração, duração do tratamento, e possíveis 

Figura 12 Atendimento Sifarma2000  
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interacções deste, para que ocorra um uso correcto da medicação para ser alcançado o 

efeito desejado.  

 

2.5.2- Dispensa de MSRM-E 

 

Como já referi anteriormente, medicamentos sujeitos a receita médica especial 

são considerados como estupefacientes e psicotrópicos, sendo susceptíveis de causar 

fenómenos de tolerância, habituação e de dependência física. 

Relativamente ao atendimento e à dispensa deste tipo de medicamentos só é 

passível segundo uma devida receita médica especial, modelo aprovado pela Port. 

Nº1193/99 de 6 de Novembro. Apesar de estas receitas ainda serem aceites, vai entrar 

uma nova portaria em vigor que vai contemplar as receitas médicas especiais de forma 

informatizada.  

Quando se procede ao aviamento deste tipo de receitas é necessário o 

preenchimento de todos estes dados no sistema informático, com nome completo e n.º 

de identidade, incluindo os do indivíduo adquirente, pois a pessoa que adquire pode não 

a mesma a quem o medicamento se destina. No final, são emitidos dois talões de venda 

sendo anexados às duas cópias da receita médica especial, ou no caso de receita médica 

especial informatizada, é necessário tirar cópia da receita e anexar a estas. O original 

segue para a ACSS, o duplicado, ou segunda cópia, é enviado para o INFARMED, 

mensalmente, e o triplicado, ou terceira cópia, arquivado na farmácia, por um período 

mínimo de 5 anos (Anexo VIII).  

 

2.5.3- Dispensa de MNSRM 

 

Os MNSRM, tal como o próprio nome indica, são medicamentos que não 

requerem receita médica para a sua dispensa numa farmácia. Destinam-se 

principalmente ao alívio e tratamento, por norma rápido, ou a título preventivo.    

Um dos grandes problemas destes medicamentos é a Automedicação, em que as 

pessoas fazem o seu uso incorrecto quer a nível do seu efeito terapêutico como a nível 

das dosagens. Isto acarreta elevados riscos como negligência no diagnóstico, pois o 

utente pode mascarar uma patologia grave, interacções entre a terapêutica prescrita com 

a não prescrita e um notório abuso por parte dos consumidores. Por norma, a 
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automedicação advém das dificuldades em obter uma consulta médica, experiências, 

próprias ou de outrens, e a publicidade em meios de comunicação social. 

Assim, todo este mecanismo requer muita consciência, atenção, responsabilidade 

e profissionalismo, pois um aconselhamento incorrecto pode induzir à toma de um 

medicamento inadequado, levando ao uso irracional do medicamento, podendo agravar 

a saúde do doente. Um dos factores mais chocantes com que me deparei no estágio 

sobre este subtópico foi a venda da pílula do dia seguinte (Norlevo
®
)

 
medicamento que 

possui bastante procura na farmácia, sendo imprescindível averiguar muito bem a 

situação e alertar mesmo as mulheres que não deixa de ser um grande risco e nunca 

deve ser utilizado como método contraceptivo.  

 

2.5.4- Outras actividades 

 

Ainda relativamente ao atendimento ao balcão, quando nos deparamos com uma 

situação em que o medicamento/produto desejado pelo utente tem stock zero na 

farmácia, procedemos a uma consulta rápida nos armazenistas, com devido 

consentimento do utente. Através de uma chamada telefónica conseguimos rapidamente 

saber se estes possuem em stock ou não o produto desejado, encomendando-o se for 

opção do utente e se se verificar o primeiro caso. Alerta-se a pessoa para quando 

chegará o produto à farmácia e caso fique pago, aquando da sua recepção e posterior 

arrumação, é feita num local destinado à propriedade do cliente, com ou sem receita 

médica; caso não fique pago, é colocado uma observação na ficha do produto em 

questão, que aparecerá e informará o operador aquando da sua recepção. 

Além de todas as particularidades no atendimento ao balcão pelo Sifarma2000, 

este permite-nos ainda efectuar vendas suspensas, a crédito e suspensas a crédito. Uma 

venda suspensa é efectuada quando um utente tem urgência num MSRM mas ainda não 

possui a receita. Procede-se à dispensa normal do MSRM, exceptuando no menu 

principal do atendimento, em que é escolhida a opção Suspensa; a crédito quando são 

vendas com ou sem receita médica para clientes fidelizados à farmácia que possuem 

ficha criada, detentores de um limite de crédito estipulado, que deixam a conta a crédito 

para posterior regularização; vendas suspensas a crédito não é mais a junção das duas 

modalidades anteriores. 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL I  

 

  37 
 

Uma outra particularidade ocorre quando utentes dirigem-se à farmácia para 

devolverem um produto que adquiriram nesta, uma vez que não o chegaram a utilizar. 

Então, mediante apresentação da factura correspondente é feita uma devolução, através 

da opção Devolução no menu de atendimento do Sifarma2000, a qual dará entrada do 

produto em stock, sendo reavido o dinheiro por parte do utente. 

Por último, outra actividade desempenhada ao balcão remete-se a 

empréstimos/devoluções entre farmácias. Esta troca permite a satisfação da necessidade 

de um utente quando o medicamento/produto em questão se encontra esgotado em 

armazenista e laboratório e uma farmácia ainda possui em stock. Deste modo é 

confirmado a sua existência e pedido o produto como Empréstimo, sendo este colocado 

no nosso sistema informático através de uma devolução a crédito na ficha da farmácia 

que emprestou. Desta maneira o produto deu entrada no stock da farmácia, ficando 

registado como emprestado na ficha da outra farmácia. No caso inverso, quando é a 

Farmácia Gama a emprestar um produto, é feita uma venda suspensa a crédito na ficha 

da farmácia em questão, saindo assim o produto do nosso stock, ficando registado na 

ficha da farmácia como um produto que lhes foi emprestado.  

No fim de dia compreende sempre o fecho da caixa com a qual se trabalhar. 

Através do Sifarma2000 conseguimos obter um estrato do total por operador, ou seja, 

do total facturado por casa profissional. Anota-se o total que o sistema fornece e 

procede-se à contabilização do dinheiro em caixa. 

 

2.6 - PREPARAÇÃO E DISPENSA DE MANIPULADOS 

 

Em detrimento de outras, a Farmácia Gama é um local onde se realizam 

bastantes manipulados, com um número médio de 80 por ano. Facto importante que 

contribuiu para a minha formação, pois tive a oportunidade de ver, aprender e realizar 

bastantes manipulados.  

As preparações manipuladas têm como objectivo responder a necessidades 

terapêuticas específicas, permitindo também uma melhor monitorização da terapêutica, 

à qual os medicamentos convencionais preparados em larga escala laboratorial não 

conseguem responder. Estas não são viáveis nestes tipos de produção pois são 

facilmente instáveis, o que resultaria em prejuízo.  
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Antes da manipulação é fundamental efectuar uma análise à receita prescrita, 

principalmente relativamente à clareza das formulações, à inexistência de 

incompatibilidades físico-químicas, doses prescritas dentro de intervalos 

farmacológicos recomendados, indicação da posologia e via de administração. Depois 

da manipulação efectua-se o preenchimento da Ficha de Manipulados (Anexo IX), onde 

consta nome do manipulado, data, n.º manipulado, n.º receita e contacto do utente, 

honorários, (relacionados com a forma farmacêutica e quantidade preparada), forma 

farmacêutica, quantidade preparada, discriminação e informação sobre as matérias-

primas utilizadas, materiais de embalagem, PVP (que compreende honorários+valor 

matérias-primas e materiais de embalagem), descrição do procedimento, a rotulagem, 

resultados do ensaio de verificação das características organolépticas, e o resumo da 

manipulação. Seguidamente, anexa-se à ficha uma cópia da receita com o contacto de 

utente e o número da receita, como também o rótulo do manipulado, para arquivo. Por 

fim, anota-se a saída de matérias-primas utilizadas, nas respectivas fichas (Anexo VIII). 

Ao longo do estágio, um dos manipulados que mais realizei foi a Suspensão de 

Trimetoprim a 1%: 

 Como exemplo, sabe-se que se pretende preparar suspensão para um mês e 

visto que o doente tinha que tomar 4mL todos os dias, seriam necessários 

120mL, contudo acrescentaram-se 2mL para as perdas, sendo assim 

necessário preparar um total de 122 mL de suspensão. Atendendo a que a 

suspensão é a 1%, sabemos que 1g está para 100mL, ou seja 10mg estão 

para 1ml, e como pretendemos preparar 122 mL, calculamos a quantidade 

necessária de Trimetoprim, que é de 1,22g. Contudo para fazer face as 

perdas, multiplica-se este valor por 1,05, necessitando assim de 1,28g de 

Trimetoprim e de 122mL de xarope comum, para realizar este manipulado. 

Este é usado no tratamento, e em casos crónicos, de infecções urinárias em 

pediatria. 

Em caso de utilização de alguma especialidade farmacêutica, é necessário dar 

baixa para concordância de stock, sob motivo de manipulação. A dispensa é feita 

conforme foi explicada anteriormente. 
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2.7- TRATAMENTO E FACTURAÇÃO DE RECEITUÁRIO 

 

    O processamento do receituário reveste-se de uma importância extrema já que 

a maioria dos medicamentos cedidos na Farmácia são comparticipados pelo Estado, 

seguradoras ou outras entidades. Sendo assim, é fundamental que todo o receituário seja 

devidamente tratado, pois a ocorrência de falhas traduz-se em perdas monetárias para a 

Farmácia, já que não é reembolsada pelas entidades competentes.  

Esta actividade foi desempenhada por mim sob supervisão, onde tive 

oportunidade de consolidar os pontos fulcrais a ter atenção na correção de receituário, 

como: 

 Preenchimento devido da receita - data, assinatura do médico, vinhetas, 

carimbos, nome do utente e seu n.° de beneficiário, etc.; 

 Correspondência entre os medicamentos prescritos e os que foram 

dispensados, segundo os códigos, em quantidade; 

 Correspondência entre os preços; 

 Verificação dos descontos de acordo com os organismos, Despachos 

Legislativos e Portarias; 

 Presença de emendas ou rasuras que não estejam rubricadas pelo médico 

prescritor; 

 Carimbo, data e assinatura do profissional que aviou a receita.  

Neste acto se forem detectados erros é prosseguida a sua correcção, através da 

ferramenta de Gestão de Lotes por Facturar do software, que tive a oportunidade de 

realizar autonomamente, a qual nos permite alterar incongruências na medicação cedida 

ou a eliminação e criação de receitas em lotes diferentes, se for o caso.  

No final da conferência, as receitas são agrupadas em lotes de 30 e, ao longo do 

mês, são emitidos Verbetes de Identificação de Lote, sempre que este se encontre 

fechado (completo). Este representa as características referentes às receitas do lote, 

apresentando: a identificação do organismo, nome da farmácia e n.º de inscrição na 

ANF, mês e ano, n.º de lote, quantidade total de receitas do lote,  preço total de venda 

ao público, valor pago pelos utentes e comparticipação a pagar pelo organismo, tendo 

que ser carimbado e anexado ao lote respectivo.  

Depois de todos os lotes estarem fechados com a respectiva emissão do verbete, 

é então emitida a Relação Resumo de Lotes, correspondente a cada um dos organismos, 
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contendo o valor total a pagar pela entidade de comparticipação, o valor total a pagar 

pelo cliente/utente e o valor total de PVP. Depois da impressão da Relação Resumo de 

Lotes é impresso a Factura que reúne toda a informação de um certo organismo. Ambos 

os documentos são impressos em quadriplicado. 

Por fim, todo o receituário e toda a documentação necessária, correspondente ao 

SNS (SNS, SNS-Pensionistas, SNS-Doenças Profissionais, etc.), são enviados para o 

ACSS, até dia 8 do mês seguinte. Relativamente a todo o receituário correspondente a 

todos os outros organismos de comparticipação (ADSE, EDP, PT, etc.) são enviados 

para a ANF.  

No final de cada mês é impresso um balanço da entrada e saída de psicotrópicos 

desse mês para posterior confirmação, com o número de cópias de receitas de 

psicotrópicos que ficam na farmácia. No fim do ano, é enviado uma carta para o 

Presidente do Conselho Administrativo do INFARMED com o balanço total anual 

juntamente com as cópias das receitas de psicotrópicos aviadas que se destinam a este. 

Sempre que existam irregularidades não detectadas durante a conferência das 

receitas, estas são devolvidas à Farmácia acompanhadas do motivo de devolução. Neste 

caso a comparticipação não é paga, tentando a farmácia proceder à sua correcção 

sempre que possível de modo a permitir que a sua facturação se faça no mês seguinte. 

 

2.8- OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

A Farmácia Gama põe ao dispor dos utentes uma grande de variedade de 

serviços de saúde além dos gerais, que permite a estes manterem controlados certos 

parâmetros, sem terem que se deslocar a um médico, tomando assim um papel mais 

activo na promoção da saúde do utente. Oferece assim os serviços de avaliação: TA, 

Peso Bébé, Índice de Massa Corporal (IMC), Glicémia, Colesterol Total (HDL e LDL), 

Triglicéridos, Ácido Úrico, Creatinina, INR, PSA, Testes de gravidez e Guanosina 

Trifosfato (GTP). Destes parâmetros, tive a oportunidade de efectuar a avaliação da TA, 

Glicémia, Colesterol Total, Triglicéridos e Ácido Úrico. Exceptuando os dois primeiros 

que enunciei, são testes efectuados com o aparelho Refletron Plus, segundo um método 

idêntico: com um lanceta, recolher uma certa quantidade de sangue para um tubo 

capilar; do tubo capilar colocar o sangue na tira em questão para o teste com a ajuda de 

uma micropipeta, colocar no Refletron Plus e esperar o resultado. Relativamente à 
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glicemia, com uma lanceta fazer uma punção capilar e com a tira específica já colocada 

a máquina Freestyle colocar uma gota de sangue e esperar pelo resultado, praticamente 

imediato.  

Antes de efectuar qualquer tipo de medição é importante inquirir o utente sobre 

algumas questões, como se padece de alguma patologia, se toma algum tipo de 

medicação, se na sua família já houve alguma patologia sobre o parâmetro que vai 

avaliar, se se encontra em jejum, pois só assim é que os resultados serão mais 

fidedignos, entre outras. Posteriormente, consoante os resultados obtidos, é fundamental 

tentar auxiliar o utente na compreensão total dos resultados (Figura 13) e suas 

implicações na sua saúde, bem como guiá-lo através de um aconselhamento 

farmacoterâpeutico adequado e até medidas não farmacológicas que o ajudem, se for o 

caso. Como exemplo, no caso de um utente que possua o nível de colesterol total 

elevado, é sempre importante adverti-lo para os seus hábitos alimentares, como não 

ingerir muitas carnes vermelhas nem gordas, nem produtos ricos em gorduras saturadas, 

praticar algum exercício físico com regularidade e aconselhar, por exemplo, alguns 

produtos fitoterápicos, como chá de funcho e alcachofra. Neste caso, o utente deve 

também ser alertado sobre certa medicação que pode induzir a um aumento do 

colesterol e se não existem mais casos na família com colesterol elevado. Por último, se 

segundo ponderação sobre o resultado obtido e resposta do utente aos pontos 

enumerados, aconselha-lo, se for necessário, a dirigir-se a um médico para obter 

esclarecimento e indicações terapêuticas mais específicas. 

 

PARÂMETROS VALORES DE REFERÊNCIA 

TA 80-120 | 90-140 mmHg 

GLICÉMIA 70-110 mg/dl (jejum) 

COLESTEROL TOTAL 140-190 mg/dl 

TRIGLICÉRIDOS < 150 mg/dl 

ÁCIDO ÚRICO 3.5-7.2 mg/dl 

Figura 13 Vários parâmetros bioquímicos e respectivos valores 
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2.9- PROGRAMA VALORMED 

 

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos, responsável pela gestão 

dos resíduos de embalagens e medicamentos fora de uso, cujo principal objectivo é a 

implementação e gestão de um sistema integrado de gestão de resíduos de embalagens 

de medicamentos e respectivos resíduos de medicamentos que não são usados. “Em 

nome da saúde, mas também do Ambiente, os medicamentos fora de uso, porque deles 

já não necessitamos ou porque estes estão fora de prazo, e até as embalagens vazias, 

devem ser entregues nas farmácias, a partir de onde serão encaminhados para um 

destino seguro. Sem riscos para as pessoas e para a natureza”
7
  

Assim, as pessoas fazem a recolha de medicamentos fora de uso e até 

embalagens vazias, levando às farmácias habituais. Existe uma parceria das farmácias 

com a indústria farmacêutica e com os distribuidores grossistas, recebendo as farmácias 

os medicamentos e depositando-os num contentor específico do VALORMED (Figura 

14), cedido pelos distribuidores.  

 

 

  

                                                
7 http://www.valormed.pt/?option=com_contentviem=article&id=14&Itemid=15 

Figura 14 Contentor ValorMed 
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Seguidamente, quando o contentor encontra-se cheio, cabe a um responsável da 

farmácia selá-lo, com três autocolantes devidamente identificado como pertencentes à 

VALORMED. Posteriormente pesa-se o respectivo contentor e efectua-se o registo 

numa folha própria do VALORMED, em que consta: 

 Número de ficha; 

 Nome da Farmácia; 

 Peso do contentor em kg; 

 Rubrica do responsável pela selagem; 

 Número do armazenista; 

 Data da recolha; 

 Rubrica do responsável pela recolha.  

Juntamente com a Farmácia Gama, o armazenista responsável pela cedência de 

contentores e a sua recolha é a Cofanor. 
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3- ANÁLISE CRÍTICA 

 

Ao longo deste estágio foram várias as aprendizagens adquiridas no 

desenvolvimento das actividades que realizei, que em muito contribuíram para a minha 

construção enquanto futuro técnico farmacêutico. 

Um desses pontos foi a totalidade do tempo que me encontrei ao balcão que, em 

contrapartida com o estágio anterior, foi bastante grande, pois a partir da terceira 

semana de estágio já realizava atendimento ao balcão. No princípio foi um pouco 

assustador na medida em que o receio de errar no aviamento de uma receita e mesmo 

no atendimento generalizado aos utentes levava a encontrar-me bastante stressado. Mas 

a verdade é que com a orientação de toda a equipa multidisciplinar, com o 

acompanhamento que me foi feito no atendimento, o esclarecimento de dúvidas 

inerentes a estes, auxiliaram-me a ultrapassar este receio inicial, fazendo-me sentir cada 

vez mais seguro e confiante. Isto revelou-se um ponto bastante positivo pois permitiu-

me por em prática, aprofundar e apreender ainda mais o conhecimento, de uma forma 

cada vez mais clara e optimizada. Aliado a este ponto, veio uma exigência de maior 

responsabilidade relativa ao fecho de caixa, no final do dia, actividade que tive a 

oportunidade de realizar sozinho que me impulsionou a ser mais autónomo e 

responsável. Ainda relativamente ao atendimento ao balcão, queria também salientar o 

bom relacionamento estabelecido com os utentes da farmácia, principalmente os mais 

assíduos e idosos, que me puseram à vontade quando lhes efectuava o atendimento, 

especialmente nas situações em que surgiam dúvidas e dificuldades a nível do 

Sifarma2000. Analogamente, transportava a mesma compreensão para o gabinete de 

utente, quando comecei a realizar os primeiros testes. Todos estes factores foram 

fundamentais para o desenvolvimento destas actividades, coadjuvando para um 

melhoria e sua realização mais correcta. 

Outro ponto que queria enaltecer é nomeadamente na preparação e dispensa de 

manipulados, que foi outra das áreas mais privilegiadas no estágio. A Farmácia Gama é 

um local onde ainda são preparados bastante manipulados, uma média de 80 

manipulações por ano, o que me concedeu um grande contacto com esta actividade 

durante a extensão do meu estágio. Sinto-me bastante gratificado pois tive a 

oportunidade, não só de assistir e apreender a preparar um considerável número de 

manipulados, como também de experimentar e manipular um número considerável. A 
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verdade é que a tendência é que a manipulação em farmácia de oficina decresça, cada 

vez mais graças aos avanços tecnológicos e à grande variedade de preparação 

alcançadas em laboratório em grande escala, mas sinto que fiquei apto no que toca às 

manipulações mais usuais e frequentes de que as farmácias ainda são alvo. Foi 

precisamente na área de manipulados que tive a possibilidade de aprender grande parte 

da legislação em vigor, como também os processos e métodos de elaboração e gestão de 

manipulados praticados pela farmácia, segundo as normais estabelecidas pela APCER, 

entidade certificadora. Assim, foi-me delegada a função de gestão de toda a extensão 

dos manipulados, mais propriamente a verificação e correcção de alguma irregularidade 

nas fichas de manipulados, cuja tarefa realizei e conclui nas últimas semanas de estágio. 

Inicialmente, nas primeiras semanas de estágio, estive em maior contacto directo 

com toda a parte de recepção e armazenamento de medicamentos/produtos de saúde, 

para uma melhor integração e conhecimento de como é desempenhada a segunda 

actividades do circuito do medicamento e também cimentação de conhecimento já 

adquiridos nesta área. Este tempo possibilitou o conhecimento da localização dos 

produtos na farmácia, o que se traduziu numa mais-valia principalmente quando 

comecei a desempenhar funções de balcão.  

Continuamente, todas as actividades desenvolvidas bem como todos os 

conhecimentos apreendidos permitiram-me alcançar uma maior e melhor visualização 

da panóplia de medicamentos/produtos farmacêuticos da farmácia, como também das 

suas diversas áreas de influência, principalmente a nível da prestação de outros serviços 

de saúde, como o caso avaliação do risco cardiovascular, consultas de cessão tabágica, 

das consultas de podologia, entre outros.  

No entanto, também senti dificuldades ao longo do estágio, onde uma das 

principais foi o primeiro contacto e experiência com o software Sifarma2000. 

Inicialmente, foi um pouco árduo trabalhar com o sistema, pois desconhecia como 

usufruir das suas utilidades e das suas potencialidades. Porém, este aspecto chegou a ser 

ultrapassado com o tempo e à medida que ia explorando as suas diversas 

funcionalidades. 

Outro ponto em que senti certas dificuldades foi a nível da elaboração e 

transmissão de encomendas e de fecho de lotes e emissão de verbetes. Penso que estas 

dificuldades advêm do facto de não me ter sido possível tanto contacto e experiência 

como das outras actividades, facto que conduziu a uma não cimentação total dos 

conhecimentos sobre ambas actividades. 
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Por último, mas sem dúvida não menos importante que os outros pontos, queria 

realçar o espírito de equipa que todos os profissionais da Farmácia Gama possuem. Foi 

talvez dos factores mais importantes para que o meu estágio se desenrolasse tão bem e 

na plenitude, sem grandes pontos negativos a distinguir e que contribuiu para a melhor 

aprendizagem possível dentro e da maneira como são desenvolvidas as actividades na 

Farmácia Gama. É mesmo de enaltecer o à vontade, a boa disposição, a simpatia, os 

conhecimentos transmitidos e os conselhos cedidos que tanto contribuíram para toda a 

minha formação durante o estágio. 
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CONCLUSÃO 

 

Tendo tudo o que foi desenvolvido e experienciado por base, em termos gerais, 

faço um balanço bastante positivo de toda a extensão do estágio. De novo se constata a 

importância de uma parte prática como um forte e essencial complemento do período 

teórico. 

Penso que consegui alcançar a maioria dos objectivos que me foram propostos e 

aos quais eu me propus concretizar no meu projecto de estágio.  

Do meu ponto de vista, penso que atingi uma compreensão optimizada de tudo o 

que está implícito no verdadeiro funcionamento de uma farmácia de oficina. 

Relativamente à minha formação profissional apercebi-me de que entendi o cerne e a 

totalidade do autêntico papel e as actividades a desempenhar do TF e de um 

profissional.  

Não obstante da minha formação profissional, sinto que este estágio contribuiu 

também para a minha formação pessoal, tanto a nível de responsabilidade como de 

maturidade, relativamente também às minhas próprias considerações a nível laboral, 

despertando um interesse em continuar a desenvolver prática em farmácia, continuando 

a aprender e a trabalhar.  

E em termos finais, aproveito o meu pensamento para finalizar pois uma 

licenciatura não é só uma licença para trabalhar, é também uma licença para 

aprender.  
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INTRODUÇÃO 

 

O corrente projecto de estágio encontra-se inserido no âmbito da unidade 

curricular Estágio Profissional I, do 1º Semestre do 4º Ano de Licenciatura em 

Farmácia. Este irá realizar-se na Farmácia Gama em Viseu, compreendendo um total de 

455 horas, entre 26 de Setembro de 2011 e 13 de Janeiro de 2012, com interrupção total 

de três semanas, uma entre 21 de Novembro a 25 de Novembro para a orientação 

tutorial e realização da componente de Investigação, e duas semanas correspondentes às 

férias de Natal. Este projecto tem como finalidade resumir e reunir todos os objectivos, 

gerais e proposto pelo próprio aluno, a alcançar, bem como todas as actividades 

planeadas para o seu cumprimento e ainda as principais necessidades para a 

aprendizagem e formação do aluno.  

PLANO 

O plano de objectivos e actividades referentes ao estágio divide-se em duas 

partes principais: uma primeira parte, de 27 de Setembro a 14 de Outubro, em que 

foram estipulados objectivos e actividades de modo a alcançar a integração na própria 

farmácia, tanto em termos de equipa como de espaço físico, como também de todas as 

diferentes tarefas e o que seria necessário para a realização destas. Na segunda parte, de 

17 de Outubro a 13 de Janeiro, encontram-se os outros objectivos e actividades, pois 

estes foram e serão realizados com uma autonomia quase total, mas sempre sob o 

devido supervisionamento por parte de toda a equipa multidisciplinar.  

 

27 Setembro a 14 de Outubro 

OBJECTIVOS ACTIVIDADES PLANEADAS 

OBJECTIVOS GERAIS  Recepcionamento de encomendas de 

produtos farmacêuticos, bem como 

esclarecimento de todos os seus passos e 

dúvidas;  

 Respectiva alteração de preço, quando 

necessária, tendo em conta o preço máximo 

autorizado, o preço de custo e a política 

 Apresentação e integração na equipa 

multidisciplinar laboral da Farmácia Gama; 

 Apresentação e familiarização com a estrutura 

física da farmácia; 

 Apresentação geral da metodologia da mesma; 

 1º contacto com o Sifarma2000 e as suas 

aplicações básicas; 
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 Desenvolvimento e apreensão de novas 

competências técnicas e científicas de farmácia 

comunitária; 

 Aplicação de princípios éticos, deontológicos 

e de higiene e saúde pública; 

 Identificar, desenvolver e avaliar planos de 

intervenção adequadamente integrados numa 

equipa multidisciplinar; 

 Responder aos desafios profissionais bem 

como às dificuldades encontradas com 

inovação, criatividade e flexibilidade laboral, 

através da participação activa das actividades 

a realizar no estágio. 

praticada pela farmácia para esse produto; 

 Criação de fichas de produtos; 

 Realização de devoluções, regularização de 

facturas e solucionamento de problemas 

relativos às encomendas; 

 Arrumação dos diferentes produtos 

farmacêuticos, segundo as normas internas da 

farmácia; 

 Conferência de stocks e de prazos de 

validade; 

 Verificação da existência de certos lotes de 

uma determinada especialidade farmacêutica, 

por ordem de recolha do INFARMED; 

 Assistência de encomendas via internet. 

 Realização de encomendas directas via 

telefone para os armazenistas; 

 Auxilio na separação do receituário, segundo 

organismo e lotes; 

 Visualização e auxilio na preparação de 

formas magistrais não estéreis, bem como na 

criação da sua ficha de produção e rótulo; 

 Visualização da dispensa de produtos 

farmacêuticos para lares/outras associações; 

 Visualização e esclarecimento sob os testes 

dos parâmetros bioquímicos; 

 Visualização e esclarecimento sob todo o 

processo de uma venda; 

 Organização de facturas por fornecedor, data 

e arrumação para posterior conferência; 

 Participação em acções de formação por parte 

de um laboratório e sobre o próprio Sifarma 

2000 por um técnico da Glint;  

 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 Trabalhar continuamente com o Sifarma 

2000; 

 Organização e caracterização física da 

Farmácia Gama; 

 Cimentar o circuito do medicamento; 

 Aprendizagem das várias etapas e processos 

praticados pela farmácia, corresponde ao 

circuito do medicamento; 

 Reconhecimento e solução dos erros 

cometidos ao longo da realização das várias 

actividades, com o inerente esclarecimento de 

dúvidas; 

 Aprendizagem das técnicas de formulação de 

formas magistrais não estéreis. 

 

 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL I  

 

  53 
 

 17 de Outubro a 13 de Janeiro 

OBJECTIVOS ACTIVIDADES PLANEADAS 

OBJECTIVOS GERAIS  Realizar as actividades anteriormente 

planeadas, com mais perfeição e autonomia; 

 Interagir e criar um bom ambiente de trabalho 

com todos os elementos da equipa 

multidisciplinar da farmácia; 

 Realizar atendimento ao público, com auxílio 

e, posteriormente com certa autonomia; 

 Consolidar os vários tipos de organismos, 

subsistemas e portarias existentes e suas 

particularidades, bem como do processo a 

efectuar em cada caso numa venda; 

 Prestar aconselhamento sempre que se torne 

relevante e seja requerido, mediante a 

situação e os conhecimentos detidos; 

 Aprofundar e aprender novos conhecimentos 

nas várias áreas da farmácia, como cosmética 

e as suas vertentes, ortopédica, puericultura, 

entre outras, através da arrumação, 

esclarecimento de dúvidas e realização de 

vendas ao utente; 

 Exploração e utilização das várias 

funcionalidades do Sifarma2000; 

 Efectuar encomendas via internet; 

 Auxiliar na facturação e 

organização/correcção de receituário, com o 

objectivo de apreender todo o seu processo e 

extensão, como divisão por organismos e 

lotes, alteração e correcção de receitas, 

reimpressão, facturação de final de mês, 

impressão de verbetes, entre outros; 

 Preparação de várias fórmulas magistrais não 

 Trabalhar empenhadamente e em colaboração 

com todos os membros da equipa 

multidisciplinar da farmácia, em prol da 

optimização da aprendizagem; 

 Compreender e cimentar as várias áreas de 

actuação da farmácia para o bem-estar e 

satisfação das necessidades do utente. 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 Aprofundar, aprimorar e cimentar as 

competências estabelecidas sobre o 

Sifarma2000, principalmente no parâmetro 

do atendimento ao público; 

 Aprofundar conhecimentos para a realização 

de um aconselhamento adequado; 

 Conhecimento de toda a extensão da 

Facturação/Organização do Receituário da 

farmácia; 

 Domínio sobre as fórmulas magistrais não 

estéreis mais ocorrentes na farmácia e em 

farmácia comunitária, de todo o seu processo 

e preparação e uso de equipamento 

específico; 

 Conhecimento das várias vertentes do 

Gabinete do Utente, bem como os testes 

bioquímicos efectuados, as sessões e rastreios 

praticados. 

 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL I  

 

  54 
 

estéreis, cálculo de quantidades, criação de 

ficha de manipulado e impressão de rótulo, 

sob supervisão e esclarecimento de dúvidas; 

 Apreender a funcionalidade e o modo de 

funcionamento de um equipamento específico 

de manipulação, “Toppitec”; 

 Conhecer as fórmulas magistrais não estéreis 

mais incidentes na farmácia e em farmácia 

comunitária; 

 Medição de parâmetros bioquímicos, como 

glicemia, colesterol, ácido úrico, tensão 

arterial, entre outros, sob supervisão; 

 Esclarecimento sobre uma campanha 

efectuada na farmácia “Risco 

Cardiovascular”; 

 Esclarecimento sobre sessões de 

acompanhamento efectuadas na farmácia, 

contra o tabagismo, tensão arterial, entre 

outras. 

 Apresentação de uma proposta/colaboração num 

projecto inovador à farmácia, analisando a sua 

viabilidade/rentabilidade. 

CONCLUSÃO 

A avaliação do estágio compreenderá dois pontos: uma auto-avaliação na qual 

avaliarei a minha prestação ao longo do estágio bem como o cumprimento dos 

objectivos a que me propus, e uma hetero-avaliação por parte de toda a equipa da 

farmácia. A avaliação final será feita por parte dos professores coordenadores da 

instituição, mediante nota final de estágio, avaliação do relatório final de estágio e 

defesa de relatório, onde serão expostas e debatidas actividades desempenhadas, 

opiniões, experiencias e conhecimentos de cariz prático e teórico, apreendidos no 

mesmo. 
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