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INTRODUÇÃO 

No âmbito do plano curricular do 2º Semestre do 4º Ano do Curso de Farmácia 

da Escola Superior de Saúde da Guarda, do Instituto Politécnico da Guarda foi realizado 

o Estágio Profissional II em Farmácia Comunitária. 

O Estágio Profissional II foi realizado na Farmácia Braúlio Monteiro, em 

Manteigas, no período de 23 de fevereiro de 2015 a 12 de junho de 2015 com duração 

de 500 horas.  

A coordenação do estágio foi da competência da docente Fátima Roque, com 

supervisão do Dr. Paulo Fernandes. 

O objetivo geral deste estágio era preparar os alunos para a sua vida profissional 

enquanto Técnicos de Farmácia. Visto que a minha escolha para este estágio foi 

farmácia comunitária, o objetivo foi participar em todas as etapas do circuito do 

medicamento numa farmácia comunitária.  

As várias etapas do circuito do medicamento numa farmácia comunitária 

abrangem a elaboração, receção e conferência de encomendas, armazenamento de 

medicamentos e outros produtos de saúde, controlo de prazos de validade (PV), 

interpretação de prescrições médicas, aviamento de receitas médicas, informação ao 

utente, dispensa de medicamentos, aplicação de normas de higiene, limpeza e 

desinfeção, recolha de medicamentos para a ValorMed, preparação de manipulados de 

acordo com as boas práticas de preparação de manipulados e participação na prestação 

de serviços farmacêuticos aos utentes. 

Este relatório encontra-se estruturado de acordo com o Guia de Elaboração e 

Apresentação de Trabalhos Escritos da Escola Superior de Saúde da Guarda. 
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1. ESTRUTURA FÍSICA DA FARMÁCIA BRAÚLIO MONTEIRO  

 A Farmácia Braúlio Monteiro localiza-se na Rua Dr. Correia Tanganho 1 em 

Manteigas, distrito da Guarda, Portugal. Está localizada numa área residencial em plena 

zona histórica da vila e foi reaberta com a nova gerência em 2013. A direção técnica é 

da responsabilidade do Dr. Paulo Fernandes. 

A população que frequenta esta farmácia é na maioria idosa, uma vez que esta 

parte da população toma medicamentos diariamente.  

A Farmácia Braúlio Monteiro está aberta de segunda-feira a sexta-feira das 9h às 

13h e das 14h às 20h e no sábado das 9h às 13h. O regime de serviço permanente é feito 

de 8 em 8 dias durante uma semana. 

A Farmácia da Braúlio Monteiro encontra-se perfeitamente identificável com a 

inscrição “Farmácia” e uma “cruz verde” luminosa, colocada perpendicularmente na sua 

fachada. É constituída por uma montra em vidro, com uma porta de acesso à área de 

atendimento ao público, uma área de armazenamento, uma copa e o escritório do 

Diretor Técnico.  

A montra da farmácia tem publicidade a vários produtos com referências 

alusivas às diferentes épocas e estações do ano. Na porta é afixada a informação da 

farmácia que está de serviço no concelho. 

A área de atendimento onde se presta informações e apoio ao utente divide-se 

em dois balcões, permitindo um atendimento personalizado e garantindo a privacidade 

de cada um. 

2. SISTEMA INFORMÁTICO 

 Na Farmácia Braúlio Monteiro todos os computadores estão equipados 

informaticamente com o programa Sifarma® 2000. Esta é uma aplicação desenvolvida 

para a gestão diária de uma farmácia, no que diz respeito à entrada e saída de 

mercadoria e todas as tarefas com ela relacionada.  
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 Este sistema informático permite aos profissionais de saúde atualizar os stocks, 

realizar encomendas, enviar encomendas a fornecedores, aprovar encomendas, 

rececionar encomendas, fazer a gestão de bónus do fornecedor, registar os valores em 

caixa, organizar automaticamente receitas em lotes de 30, fazer a faturação detalhada, 

realizar devoluções a fornecedores, comunicar com os fornecedores via modem, emitir 

documentos internos contabilísticos e documentos emitidos diariamente (detalhes de 

vendas, lista de produtos vendidos diariamente, etc), realizar uma listagem de 

inventário, controlar os PV e fazer estatísticas. [1] 

 Para além das características referidas anteriormente, este sistema informático 

permite ainda que os profissionais de saúde tenham acesso a informações científicas do 

produto que é vendido, como interações medicamentosas, contra-indicações, indicações 

terapêuticas, reações adversas, precauções, posologia, doses, grupo homogéneo dos 

medicamentos, entre outros. Isto torna-se bastante útil no esclarecimento de dúvidas e 

aconselhamento terapêutico ao utente. 

 Na minha opinião a Farmácia Braúlio Monteiro dispõe de recursos informáticos 

suficientes para satisfazer as necessidades da farmácia e promover um serviço rápido e 

de qualidade para o utente, sendo um sistema informático bastante fácil de perceber e de 

usar. 

3. APROVISIONAMENTO E ARMAZENAMENTO 

 Para que a dispensa de medicamentos e o aconselhamento aos utentes seja 

adequado, a farmácia tem que ter disponíveis os produtos necessários, e para isso deve 

dispor dos diferentes tipos de produtos farmacêuticos nas quantidades adequadas de 

modo a garantir o bom funcionamento. 

 3.1. GESTÃO DE STOCKS 

 Deve ser garantida a gestão do stock de medicamentos e de outros produtos de 

saúde, de forma a suprir as necessidades dos doentes. [2] 

 A gestão de stocks deve ser efetuada tendo em conta diversos fatores, tais como, 

a localização da farmácia, o perfil dos utentes que frequentam a farmácia, os hábitos de 
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prescrição médica, a época do ano, a média mensal de vendas, as bonificações dos 

armazenistas, a rotatividade dos produtos, o capital disponível, as condições de 

pagamento, as campanhas dos laboratórios fornecedores, a publicidade dos produtos 

não sujeitos a receita médica, os novos produtos e a capacidade de armazenamento da 

farmácia.   

 3.2. SELEÇÃO DE FORNECEDORES 

 A aquisição de medicamentos e outros produtos farmacêuticos é feita recorrendo 

a armazenistas e laboratórios. Cabe à farmácia decidir qual o fornecedor mais vantajoso 

e adequado, tendo em conta a frequência e rapidez das entregas, as condições de 

pagamento, a qualidade do fornecedor, os descontos e as bonificações.  

A Farmácia Braúlio Monteiro trabalha essencialmente com a OCP Portugal e 

com outros de forma esporádica. 

Por vezes os delegados de informação médica visitam a farmácia para 

fornecerem informações sobre determinados produtos. 

 3.3. ENCOMENDAS 

 As encomendas que são realizadas diariamente aos fornecedores são feitas 

através da elaboração de uma nota de encomenda pelo sistema informático quando os 

medicamentos e os produtos farmacêuticos atingem o ponto de encomenda, repondo 

assim o stock máximo. Antes de ser enviada a encomenda, esta deve ser analisada, 

podendo assim se necessário, acrescentar ou diminuir pedidos. Depois de confirmada 

esta é enviada via modem para o fornecedor escolhido. Estas encomendas diárias são 

feitas duas vezes por dia. Uma delas é feita ao fim da manhã para ser entregue durante a 

tarde e a outra é feita ao fim da tarde para ser entregue na manhã do dia seguinte. Se 

forem necessários produtos que não fizeram parte da encomenda, o pedido pode ser 

feito por telefone. 

As encomendas por telefone são realizadas na maioria das vezes quando o utente 

procura um produto que a farmácia não tem disponível no momento, ou não tem nas 

quantidades necessárias.  



Relatório de Estágio Profissional I Farmácia Braúlio Monteiro 
_____________________________________________________________________________ 
 

11 
 
 

As encomendas diretas são efetuadas diretamente aos laboratórios e são 

realizadas por intermédio dos delegados de informação médica, que se deslocam à 

farmácia. Os pedidos mais urgentes também podem ser feitos por telefone. Estas 

encomendas que são feitas aos laboratórios são da responsabilidade do Diretor Técnico.  

Na minha opinião as encomendas diárias são muito importantes para a farmácia 

uma vez que permitem que não haja uma rotura de stock, já as encomendas por telefone 

oferecem ao profissional de saúde uma garantia da existência do produto no fornecedor 

habitual. Por outro lado, as encomendas diretas são encomendas que demoram algum 

tempo a chegar à farmácia, mas que são benéficas, pois na maior parte das vezes trazem 

bonificações.  

 3.4. RECEÇÃO DE ENCOMENDAS 

  Na receção de encomendas deve sempre ser confirmado o fornecedor, verificar 

se os produtos rececionados vêm em boas condições e não se encontram danificados. [2] 

As encomendas quando chegam à farmácia vêm acompanhadas por uma fatura 

(Anexo I) em original e duplicado.   

Na receção de encomendas passa-se o código de barras de todos os produtos que 

vêm na encomenda e verificam-se os PV. Confirma-se o preço impresso na cartonagem 

(PIC), pois pode haver alteração de preços, e no caso dos medicamentos não sujeitos a 

receita médica (MNSRM) que não venha com PIC, calcula-se o preço de venda ao 

público (PVP) acrescentando o imposto sobre o valor acrescentado (IVA) e a margem 

de comercialização da farmácia.   

Quando fazem parte da encomenda medicamentos termolábeis, estes devem ser 

os primeiros a serem rececionados para poderem ser armazenados no respetivo lugar.  

Depois de ser dada entrada de todos os produtos da encomenda, confere-se e 

verifica-se se nela se encontravam todos os produtos encomendados. Posteriormente a 

fatura é arquivada em dossiês apropriados. 
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Ao longo do estágio, tive a oportunidade de realizar muitas vezes a receção de 

encomendas, o que no meu ver foi importante, pois consegui ter a noção dos produtos 

que existiam na farmácia e dos que eram dispensados com mais frequência. 

 3.4.1. Matérias-primas, Psicotrópicos, Estupefacientes e Benzodiazepinas 

 As matérias-primas apresentam-se sempre acompanhadas por um boletim de 

análise, que é arquivado num dossiê próprio, na farmácia. 

Os psicotrópicos, estupefacientes e benzodiazepinas fazem-se acompanhar por 

uma requisição à parte em original e duplicado, sendo que o original fica arquivado na 

farmácia e o duplicado é enviado para o fornecedor, assinado e carimbado. 

 3.5. MARCAÇÃO DE PREÇOS 

 Depois de todos os produtos serem rececionados, é necessário colocar uma 

etiqueta naqueles que não vêm com PVP, ou seja, aqueles que não têm PIC. Os 

MNSRM e os produtos de saúde são o exemplo disso, é obrigatório colocar a etiqueta 

com o PVP.   

O preço de cada medicamento e produto de saúde é definido conforme as 

margens de lucro da farmácia e o IVA a que esse produto está sujeito. 

 3.6. ARMAZENAMENTO 

 No armazenamento devem ser garantidas todas as condições para uma correta 

conservação dos medicamentos e outros produtos de saúde. [2] 

O armazenamento dos medicamentos e produtos farmacêuticos deve ser feito 

tendo em conta o espaço disponível, a facilidade de acesso e a preservação das 

propriedades físicas, químicas e microbiológicas.   

Os medicamentos e produtos farmacêuticos devem estar armazenados de forma 

ordenada segundo a sua forma farmacêutica, por ordem alfabética do nome comercial 

ou denominação comum internacional (DCI), ordem crescente de dosagem e de forma a 

garantir que o último produto a ser armazenado seja a último a ser dispensado (First 
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expire, First out - FEFO) devido ao PV. Assim, os medicamentos são dispensados de 

forma eficaz e rigorosa. 

Os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) não devem ser 

armazenados em locais de fácil acesso ao público. Estes na Farmácia Braúlio Monteiro 

encontram-se armazenados em prateleiras, armários e gavetas deslizantes na parte 

posterior da farmácia, restrita ao público.  

Os MNSRM encontram-se na sua maioria armazenados atrás dos balcões de 

atendimento, em prateleiras e em armários ordenados por nome comercial ou DCI ou 

consoante as indicações terapêuticas e estação do ano. 

Os produtos termolábeis encontram-se armazenados no frigorífico (2-8ºC), 

organizados por ordem alfabética de nome comercial ou por DCI.  

Os medicamentos e produtos farmacêuticos que têm um stock elevado são 

armazenados em prateleiras no andar de cima da farmácia. Aqui são armazenados 

MNSRM, por ordem alfabética de DCI, pela forma farmacêutica e por laboratório. 

Nesta zona também se armazenam fraldas, compressas, entre outros produtos. 

 Acho que o armazenamento da Farmácia Braúlio Monteiro encontra-se bem 

organizado e é de fácil acesso. Ao longo do estágio fiz bastantes vezes esta tarefa e acho 

que foi bastante importante para o meu desempenho na farmácia, pois assim fiquei a 

saber com maior facilidade onde se encontravam todos os medicamentos e produtos de 

saúde armazenados, fazendo assim um atendimento mais rápido e eficaz. 

 3.7. CONTROLO DE PRAZOS DE VALIDADE 

 O controlo dos prazos de validade é realizado com base no sistema informático. 

Este elabora uma lista de produtos em que o PV termina dentro de um determinado 

período. Este período é normalmente 3 meses e é estipulado pelo operador. Na Farmácia 

Braúlio Monteiro é seguido este procedimento.  

De acordo com esta lista que é organizada por ordem alfabética do nome do 

produto, retiram-se do seu local de armazenamento todos os produtos em que o PV 
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esteja a terminar, e depois faz-se uma devolução, que posteriormente será enviada ao 

fornecedor.  

Por vezes existem situações em que o PV está desatualizado no sistema, nestes 

casos apenas é necessário fazer a correção no sistema informático, colocando o PV mais 

curto que se encontrar no stock do produto em causa.  

Esta foi uma das primeiras tarefas que tive no decorrer do estágio. Acho que o 

controlo dos PV é muito importante numa farmácia, pois é indispensável para a 

segurança do utente e eficácia do tratamento. 

 3.8. DEVOLUÇÕES 

São várias as situações passíveis para se fazer uma devolução de medicamentos 

ou produtos farmacêuticos ao fornecedor, nomeadamente a receção de embalagens 

danificadas, produtos com PV curto ou expirado, produtos recebidos em quantidades 

superiores à encomendada, produtos encomendados por engano, entre outros.  

No processo de devolução, os produtos a devolver devem fazer-se acompanhar 

por uma nota de devolução (Anexo II), em que o original e o duplicado vão juntamente 

com o produto e o triplicado fica arquivado na farmácia. Todos estes documentos têm 

de ser assinados e carimbados.  

Após este procedimento, o fornecedor decide se aceita os motivos da devolução 

ou não. Caso a devolução seja aceite, o fornecedor ou procede à substituição dos 

produtos ou emite uma nota de crédito no valor dos produtos devolvidos. Sempre que o 

fornecedor não aceite as devoluções de um produto, tem de se proceder à alteração do 

stock, de forma a que a quantidade deste produto fique correta no sistema informático.  

4. MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE 

 4.1. MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

 Estão sujeitos a receita médica os medicamentos que preencham uma das 

seguintes condições: [3]   
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 Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, 

mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem 

vigilância médica;   

 Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam 

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daquele a que se destinam;   

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

ou reações adversas seja indispensável aprofundar;   

 Destinem-se a ser administrados por via parentérica. 

 4.2. MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

 Todos os medicamentos que não preencham qualquer uma das condições 

descritas para os MSRM, são MNSRM. A maioria dos MNSRM não são 

comparticipáveis. [3]  

O uso destes medicamentos é geralmente da iniciativa própria dos utentes com 

assistência ou aconselhamento do profissional de saúde. 

 4.3. MEDICAMENTOS GENÉRICOS 

 Um medicamento genérico é um medicamento com a mesma substância ativa, 

forma farmacêutica e dosagem e com a mesma indicação terapêutica que o 

medicamento original, de marca, que serviu de referência. [3] 

São designados pela DCI das substâncias que os compõem, seguido do nome do 

laboratório, dosagem, forma farmacêutica e da sigla “MG”, inserida no exterior da 

embalagem do medicamento. [3] 

Estes medicamentos têm a mesma qualidade, eficácia e segurança a um preço 

inferior ao do medicamento original. [3] 



Relatório de Estágio Profissional I Farmácia Braúlio Monteiro 
_____________________________________________________________________________ 
 

16 
 
 

 4.4. OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE 

 Os produtos de saúde incluem os medicamentos e produtos veterinários, 

produtos de puericultura, produtos cosméticos e de higiene corporal, dispositivos 

médicos, produtos fitoterapêuticos, entre outros. 

 4.4.1. Medicamentos e Produtos Veterinários  

 É cada vez maior a procura de soluções terapêuticas para os animais. Os mais 

solicitados destinam-se principalmente a cães e gatos, sendo maioritariamente os mais 

procurados os desparasitantes de uso interno (exemplo: Drontal®) ou externo (exemplo: 

Advantix®) e anticoncecionais (exemplo: Piludog® para cadelas ou Megecat® para 

gatas). O aconselhamento farmacêutico nestas situações passa pela indicação da 

dosagem adequada e precauções a ter na aplicação. 

 4.4.2. Produtos de Puericultura  

 Os produtos de puericultura encontram-se dispostos na área de atendimento ao 

público, em prateleiras, junto aos balcões de atendimento e organizados consoante a sua 

marca e finalidade.  

Estes produtos na Farmácia Braúlio Monteiro são essencialmente chupetas, 

biberões, tetinas, champôs e gel de banho. Estes produtos são essencialmente da marca a 

Chicco®. 

 4.4.3. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

 A procura de produtos cosméticos e de higiene tem vindo a aumentar 

consideravelmente nos últimos anos, devido não só à crescente preocupação com a 

imagem corporal mas também com a saúde e bem-estar em geral.  

A farmácia representa o local indicado para a dispensa deste tipo de produtos, 

tirando partido dos conhecimentos que o profissional de saúde tem das diversas gamas 

de produtos, assim como das suas formulações e indicações para as mais distintas 

situações ou problemas.   
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Na Farmácia Braúlio Monteiro estão representadas algumas das diversas marcas, 

tais como Avène®, La Roche-Posay®, Uriage®, Roc®, Klorane®, Vichy®, Mustella®, 

Lutsine®, entre outra.   

 4.4.4. Dispositivos Médicos  

 Estes dispositivos incluem um amplo conjunto de produtos. Por definição, 

dispositivo médico trata-se de qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, 

material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, cujo principal efeito 

pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, 

imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses meios, 

destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de: diagnóstico, 

prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença. [4].  

No decorrer do estágio foram numerosas as vezes que me foram solicitados 

dispositivos médicos, de entre os quais escovas de dentes, seringas, agulhas, pulso 

elástico, compressas e pensos. 

 4.4.5. Produtos Fitoterapêuticos  

 Os produtos fitoterapêuticos são “medicamentos à base de plantas”. É qualquer 

medicamento que tenha exclusivamente substâncias ativas uma ou mais substâncias 

derivadas das plantas, uma ou mais preparações à base de plantas ou uma ou mais 

substâncias derivadas das plantas em associação com uma ou mais preparações à base 

de plantas. [3]  

Na Farmácia Braúlio Monteiro encontram-se disponíveis Chá Moreno, Chá 

Imperial, Ginkgo Biloba, entre outros.  

Durante o estágio dispensei vários produtos fitoterapêuticos para vários fins, por 

exemplo para a ansiedade e insónias e problemas gastrointestinais.  
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4.4.6. Produtos Dietéticos Infantis 

Os produtos dietéticos infantis incluem leites e farinhas, produtos como boiões 

de frutas e infusões, sendo as suas fórmulas especificamente direcionadas para lactentes 

e crianças, havendo atualmente no mercado uma grande variedade de produtos 

alimentícios adaptados a cada etapa de crescimento. 

Na Farmácia Braúlio Monteiro podem-se encontrar os produtos anteriormente 

essencialmente da marca Nutribén® e Nestlé®.  

5. REGIMES DE COMPARTICIPAÇÃO 

 A comparticipação de medicamentos assume como principal objetivo o 

benefício para quem, pelas suas condições económico-sociais, enfrenta maiores 

dificuldades no acesso aos mesmos. Assim este acesso melhora, porque o custo do 

medicamento para o utente se reduz, mantendo-se a garantia de qualidade. [5 e 6] 

Em relação ao MSRM permite que uma parte ou mesmo a totalidade do seu 

custo seja suportada por uma ou mais entidades, ficando o utente responsável por pagar 

a diferença entre o valor de PVP e a comparticipação cedida. Mais tarde, a farmácia é 

compensada pelo valor correspondente à comparticipação, sendo esta compensação feita 

pela respetiva entidade.  

Os diferentes regimes de comparticipação variam de acordo com o organismo do 

qual o utente é beneficiário. O mesmo utente pode beneficiar da comparticipação de 

dois organismos distintos, em simultâneo, designando-se este facto de 

complementaridade de organismos. Neste caso é necessário tirar cópia da receita e do 

respetivo cartão de utente que identifica o subsistema, garantindo desta forma que a 

mesma seja encaminhada para os dois organismos em questão, ou seja, a entidade 

principal e o organismo de complementaridade.  

No estágio, desde o momento que comecei a fazer atendimentos, a minha maior 

dificuldade nesta área era a aplicação do regime de comparticipação correto. Com o 

passar do tempo essas dificuldades foram desaparecendo, embora por vezes tivesse 

alguma dificuldade com os regimes de comparticipação menos frequentes. Mas sempre 
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que surgia alguma dúvida procurava esclarecimentos, não só para o processo de 

aprendizagem mas também de forma a não prejudicar o utente. Os regimes que mais 

apliquei foram o regime geral, regime especial para pensionistas, o regime próprio para 

a diabetes mellitus. 

6. ATENDIMENTO / ACONSELHAMENTO AO UTENTE  

 O atendimento / aconselhamento ao utente é uma das tarefas do profissional de 

saúde que requer mais responsabilidade e conhecimento.   

A principal responsabilidade do profissional de saúde é para com a saúde e o 

bem-estar do utente, promovendo o direito das pessoas a terem acesso a um tratamento 

com qualidade, eficácia e segurança. [3] 

Para além dos conhecimentos científicos, o profissional de saúde deve sempre 

conseguir adaptar-se ao utente, pois todos são diferentes na maneira de ser. O bem-estar 

do utente está acima de qualquer interesse comercial.  

Para que exista uma boa comunicação com o utente é importante demonstrar 

simpatia, interesse, atenção e disponibilidade. 

O utente deve sair da farmácia sempre sem dúvidas, para isso no momento do 

atendimento deve-se mostrar confiança ao utente, ter a certeza de que as informações 

dadas são as mais corretas e confirmar se o utente percebeu essas informações.  

Ao longo do meu estágio executei vários atendimentos, entre os quais dispensa 

de MSRM e MNSRM. Na realização desta tarefa tive sempre o apoio da equipa de 

profissionais da farmácia que me esclareceram sempre as dúvidas que iam surgindo.   

 6.1. DISPENSA DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

 A maior parte dos medicamentos prescritos pelo médico sendo comparticipados 

ou não, estão sujeitos a receita médica.  

Na dispensa de MSRM é necessário ter em atenção se a receita preenche todos 

os requisitos necessários, tais como: identificação do utente, identificação do 
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organismo, verificação da existência ou não de algum despacho ou portaria ou exceção 

referida pelo médico, identificação do médico prescritor e assinatura, identificação do 

local de prescrição, data de prescrição da receita, validade da receita, identificação do 

medicamento, forma farmacêutica, dosagem e dimensão das embalagens e presença de 

rasuras não identificadas pelo médico. 

As receitas são válidas pelo prazo de 30 dias (receitas médica não renováveis) a 

contar da data da sua emissão, no entanto se forem passadas até três vias, o PV é de seis 

meses (receita médica renovável) para cada via, contado desde a data de prescrição. [7]  

Ao aviar a receita é fundamental ter atenção à prescrição feita pelo médico, bem 

como os PV dos medicamentos e o PIC. Passa-se o código dos medicamentos e 

introduz-se o código relativo ao organismo do qual o utente beneficia, bem como os 

dados do utente. Para se finalizar a venda, introduz-se a receita na impressora para 

impressão do documento para faturação (Anexo III) e emite-se o recibo.  

A receita tem de ser assinada pelo utente ou por alguém que o represente, 

reconhecendo que lhe foram prestadas as devidas informações sobre os medicamentos 

dispensados. Deve ainda ser carimbada e assinada pelo profissional que realizou a 

dispensa dos medicamentos.  

O número de embalagens que se pode dispensar por receita são quatro, sendo 

que do mesmo medicamento apenas se podem dispensar duas ou até quatro (no caso de 

a embalagem apenas conter uma unidade). [3]  

As receitas vêm acompanhadas por um guia de tratamento (Anexo IV) para o 

utente que lhe é entregue no momento da dispensa dos medicamentos prescritos, caso 

ele a solicite.  

A maioria das receitas é prescrita eletronicamente, no entanto podem surgir 

receitas manuais, nas seguintes situações: [7]  

 Falência do sistema informático;    

 Inadaptação do prescritor; 

 Prescrição ao domicílio;    
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 Até 40 receitas médicas por mês.  

O organismo de comparticipação mais frequente é o Sistema Nacional de Saúde 

(SNS), sendo que este pode ter diferentes regimes de comparticipação, pois existe por 

exemplo o regime geral (código 01) (Anexo V) e o regime especial (código 48) (Anexo 

VI). Se na receita se encontrar uma portaria ou despacho, o código do regime de 

comparticipação é alterado. Neste caso quando é introduzido o código do organismo no 

sistema informático é solicitado o respetivo despacho ou portaria. 

Aparece com alguma regularidade o regime de comparticipação para a diabetes 

mellitus (código DS). As receitas com este regime de comparticipação apenas podem 

conter produtos que façam parte deste protocolo, tais como tiras e lancetas.  

Os estupefacientes e psicotrópicos são sujeitos a receitas médicas especial 

(Anexo VII). Estes usados de forma correta trazem benefícios terapêuticos para diversas 

doenças.  

 Apesar das propriedades benéficas, estas substâncias apresentam algum risco, 

podendo causar habituação ou até mesmo dependência. Como tal é necessário um 

cuidado especial na dispensa destes medicamentos. [8] 

 Estes medicamentos são dispensados como os MSRM, no entanto é obrigatório a 

emissão de um documento de psicotrópicos (Anexo VIII), que contém várias 

informações, tais como, o nome do responsável pela dispensa do medicamento, a 

designação do produto (nome, dosagem, tamanho da embalagem e quantidade 

dispensada), o médico prescritor, o doente, a morada do doente, o adquirente, a morada 

do adquirente, o número do bilhete de identidade do doente/adquirente, idade do 

doente/adquirente e a data da dispensa. Este documento é posteriormente arquivado 

numa pasta própria juntamente com a cópia da receita.  

Existem três exceções que podem acompanhar os medicamentos prescritos numa 

receita: [9]   

 Exceção a) - Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito.  

 Exceção b) - Reação adversa prévia.  
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 Exceção c) - Continuidade do tratamento superior a 28 dias.  

Nas exceções a) e b) apenas podem ser dispensados os medicamentos prescritos, 

já na exceção c) pode ser dispensado outro medicamento desde que tenha preço igual ou 

inferior ao medicamento prescrito. [9] 

É importante dar a conhecer ao utente informações da correta utilização dos 

medicamentos, tais como, a posologia, a duração do tratamento, a via de administração, 

a conservação, as contra-indicações e interações medicamentosas.  

Durante o meu estágio realizei diversas dispensas de MSRM, prestando todos os 

esclarecimentos necessários, dentro do meu conhecimento e competência e recorrendo 

sempre aos profissionais da farmácia no sentido de retificarem as minhas falhas na 

prestação deste serviço que é tão importante. Sempre que possível, fazia uma rápida 

revisão dos pontos mais importantes das receitas que finalizava, por forma a detetar 

qualquer erro e pôde-lo corrigir o mais rapidamente possível.  

 6.2. DISPENSA DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA 

MÉDICA 

 Muitas vezes antes de se consultar o médico, o utente escolhe saber a opinião 

dos profissionais de saúde de uma farmácia para resolver ou tentar resolver os seus 

problemas de saúde, sendo que estes devem aconselhar o utente a ir ao médico ou 

dispensar-lhe um MNSRM.  

Na dispensa de MNSRM o profissional de farmácia tem um papel fundamental, 

pois é ele que aconselha o utente consoante o seu estado de saúde.  

A automedicação é a instauração de um tratamento medicamentoso por 

iniciativa própria do utente. Nesta situação o profissional deve orientar a utilização ou 

não do medicamento solicitado pelo doente, contribuindo para que a automedicação se 

realize sob uma indicação adequada e segundo o uso racional do medicamento. [2] 

Antes do profissional de saúde dispensar um MNSRM deve assegurar-se de que 

possui informação suficiente para avaliar corretamente o problema de saúde específico 
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de cada utente, avaliar se os sintomas podem ou não ser associados a uma patologia 

grave e no caso de patologias menores, deverá ser dada informação adequada ao utente, 

só devendo ser-lhe dispensados medicamentos em caso de manifesta necessidade. [2] 

São várias as razões que levam as pessoas a automedicar-se. Os motivos pela 

qual o fazem são pela dificuldade em ir ao médico, por terem usado anteriormente um 

medicamento que foi eficaz, por aconselhamento de alguém próximo que teve bons 

resultados, pela publicidade na comunicação social, entre outros.  

Das várias situações que levam o utente a automedicar-se, estão: tosse, dor de 

garganta, diarreias, obstipação, febre, gripe, constipação, herpes labial, aftas, congestão 

nasal, queimaduras solares, picadas de insetos, calosidades, dores musculares, entre 

outros.  

Todos os medicamentos têm contra-indicações e reações adversas, por isso 

torna-se indispensável informar o utente quanto aos perigos de automedicação.  

Os idosos, latentes e crianças, mulheres grávidas ou a amamentar, entre outros 

requerem um cuidado especial na dispensa de MNSRM, pois estes podem estar 

contraindicados.  

Durante o estágio, dispensei vários MNSRM, tais como antigripais (exemplo: 

Cêgripe®), antitússicos para tose seca (exemplo: Bisoltussin®) ou produtiva (exemplo: 

Bisolvon®), analgésicos (exemplo: Voltaren® 25 mg) e antipiréticos (exemplo: Ben-u-

ron® 500mg). Em todas as dispensas de MNSRM que realizei, mostrei sempre dar as 

informações necessárias do medicamento em questão. Para a dispensa destes 

medicamentos é necessário um conhecimento farmacológico aprofundado e quanto mais 

experiente for o profissional de farmácia melhor é o atendimento. 

7. CONTROLO DO RECEITUÁRIO 

 O controlo do receituário na Farmácia Braúlio Monteiro é da responsabilidade 

de todos, visto que no momento da dispensa é necessário analisar a receita para ver se 

preenche os requisitos necessários.  
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As receitas dos vários organismos são conferidas e agrupadas consoante o 

organismo e o lote. Cada lote é constituído por 30 receitas e número das receitas de cada 

lote é estabelecido pelo sistema informático.   

No final de cada mês são fechados os lotes e até ao dia 5 são enviados para o 

respetivo Centro de Conferência de Faturação (CCF) os lotes das receitas pertencentes 

ao SNS, acompanhados dos respetivos verbetes de identificação. Os lotes das receitas 

dos organismos complementares são enviados até ao dia 10 de cada mês para a 

Associação Nacional das Farmácias (ANF), também acompanhados pelos respetivos 

verbetes de identificação.  

A conferência do receituário é realizada da forma rigorosa, mas mesmo assim 

podem surgir erros que passem despercebidos e as receitas são devolvidas com o 

respetivo motivo da devolução. Neste caso não é pago o respetivo valor da 

comparticipação à farmácia. Sempre que é possível a farmácia tenta corrigir o que não 

está correto e se for possível corrigir estas são reenviadas com as receitas do mês 

seguinte.  

No decorrer do estágio tive oportunidade de conferir receituário, embora este 

fosse novamente conferido por algum dos profissionais da farmácia.  

8. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE  

 O profissional de saúde numa farmácia comunitária exerce inúmeras funções.  

Enquanto espaço de saúde, a farmácia pode oferecer serviços de saúde aos 

utentes. [2] 

 8.1. AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS/ 

ANTROPOMÉTRICOS E MEDIÇÃO DA TENSÃO ARTERIAL 

 Na Farmácia Bráulio Monteiro é possível avaliar os parâmetros bioquímicos, tais 

como, avaliação da glicémia, do colesterol e triglicéridos. Os parâmetros 

antropométricos como determinação do peso, altura e IMC e medição da tensão arterial. 



Relatório de Estágio Profissional I Farmácia Braúlio Monteiro 
_____________________________________________________________________________ 
 

25 
 
 

 8.1.1. Avaliação da Glicémia 

 A diabetes mellitus é bastante predominante na população portuguesa e pode 

surgir como uma patologia assintomática pode ter consequências graves, devendo assim 

ser prevenida ou monitorizada com regularidade, por exemplo, através da avaliação da 

glicémia.  

Na avaliação do valor obtido deve-se ter em conta se o utente está em jejum 

(glicémia pré-prandial) ou se já comeu (glicémia pós-prandial), pois os níveis de açúcar 

são diferentes nas duas situações. O valor da glicémia pré-prandial deve ser inferior a 

110 mg/dL, já os valores da glicémia pós-prandial deve ser inferior a 140 mg/dL. 

Valores iguais ou superiores a 126 mg/dL de glicémia em jejum ou iguais ou superiores 

a 200 g/dL de glicémia pós-prandial estão associados a um diagnóstico de diabetes 

mellitus. [10] 

 8.1.2. Avaliação do Colesterol e Triglicerídeos  

 À semelhança da diabetes as deslipidemias instalam-se de forma assintomática e 

os primeiros sintomas surgem apenas quando a doença já se encontra instalada. Desta 

forma é importante fazer-se um controlo destes dois parâmetros. Os valores 

recomendados para o colesterol total se encontrem abaixo dos 190 mg/dL, enquanto os 

valores de referência dos triglicéridos se devem encontrar abaixo dos 150 mg/dL. [11] 

No estágio, as medições destes parâmetros que realizei, foram solicitadas por 

utentes que pretendiam controlar uma situação já diagnosticada e com terapêutica 

estabelecida, avaliando desta forma a resposta terapêutica e a evolução clínica.  

 8.1.3. Peso, Altura e IMC   

  A determinação do peso, altura e IMC é feito recorrendo-se a uma balança que 

se encontra na zona de atendimento ao público, sendo que esta emite posteriormente um 

talão com os respetivos valores.   
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Normalmente o utente usufrui deste serviço sem necessidade de assistência, no 

entanto os profissionais de saúde da farmácia estão sempre disponíveis para esclarecer 

eventuais dúvidas. 

 8.1.4. Avaliação da Tensão Arterial 

 A hipertensão arterial é um dos maiores problemas de saúde pública em Portugal 

e é importante tomar medidas eficazes para reduzir o número de doentes com sequelas, 

bem como arranjar ferramentas de diagnóstico e terapêutica que façam aumentar o 

número de hipertensos controlados. A hipertensão arterial é um dos fatores de risco de 

doenças cardiovasculares, sendo esta doença uma das principais causas de morte em 

Portugal. [11] Com isto, o profissional de saúde tem a responsabilidade de alertar e 

aconselhar o utente.  

Os valores normais para a tensão arterial são aqueles que se encontram entre 

120-129 mmHg e 80-84 mmHg para pressão sistólica e diastólica respetivamente. 

Quando os valores de tensão arterial são superiores a 140 e/ou 90 mmHg é considerada 

hipertensão arterial. [12]  

Na Farmácia Braúlio Monteiro a medição da tensão arterial é feita com um 

tensiómetro automático. Para que a avaliação seja adequada é importante que o utente 

tenha descansado anteriormente 5 min e se sinta confortável durante a medição. Este 

não deve falar nem se deve mexer durante a medição. 

No decorrer do estágio efetuei a medição da tensão arterial várias vezes, 

maioritariamente a utentes em que já lhes era diagnosticada a hipertensão arterial, com o 

objetivo de acompanhar a sua situação clínica.  

 8.2. VALORMED 

 O ValorMed é um sistema integrado de recolha e gestão de resíduos 

provenientes de medicamentos fora de uso e de suas embalagens. [13] 
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Os contentores da ValorMed são pedidos aos fornecedores e ficam na farmácia 

onde vão sendo preenchidos com medicamentos fora de validade ou em desuso que as 

pessoas levam à farmácia. 

 Assim que o contentor está cheio é selado e pesado. O peso é registado num 

boletim (Anexo IX) que está incluído no contentor onde também é identificada a 

farmácia.  

Por fim este é guardado e posteriormente levado pelo fornecedor principal da 

farmácia, neste caso a OCP Portugal. Antes de ser levado, o boletim do contentor é 

preenchido com o registo do fornecedor. O duplicado do boletim fica na farmácia e o 

original é levado juntamente com o contentor. 

Durante o estágio participei no preenchimento do boletim e envio do contentor 

da ValorMed. Acho um sistema simples e representa uma medida ecológica para um 

melhor ambiente e para a saúde pública. 

8.3. ATIVIDADES 

No decorrer do estágio foi-me proposta a realização de um trabalho que consistia 

em fazer questionários sobre a Validação de Pictogramas na População Idosa (Anexo 

X).  
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9. CONCLUSÃO 

A farmácia comunitária atua em função dos utentes e para os utentes. O seu 

principal objetivo é a satisfação das pessoas que a ela se dirigem. Os interesses dos 

utentes devem ser sempre postos em primeiro lugar, bem como a sua saúde e bem-estar. 

O estágio no geral correu bem e tive a oportunidade de aprender sobretudo que 

irá ser fundamental para o meu futuro enquanto Técnica de Farmácia.  

Os objetivos foram cumpridos e adquiri experiência e conhecimento no que diz 

respeito às tarefas executas pelos Técnicos de Farmácia em farmácia comunitária, 

complementando os conhecimentos que adquiri ao longo das aulas teóricas. 

Executei com rigor as tarefas que me foram confiadas e tentei sempre realizá-las 

de forma autónoma, o que fez com que os profissionais da Farmácia Braúlio Monteiro 

sempre demostrassem confiança em mim. 

O aconselhamento aos utentes foi umas das tarefas onde tive maior dificuldade, 

mas com o passar do tempo fui aperfeiçoando esse meu ponto fraco, com a ajuda 

profissionais que tanto me ajudaram. As restantes tarefas desempenhei-as com maior 

facilidade.  

Fui recebida por uma equipa de profissionais competente que sempre se 

disponibilizou a dar apoio e oportunidade de desempenhar todas as atividades. 

Com este estágio pude comprovar mais ainda que esta profissão é muito 

gratificante e recompensada a vários níveis. Ser Técnico de Farmácia é muito mais do 

que dispensar medicamentos, é uma preocupação constante em assegurar a terapêutica 

dos utentes, sempre com a melhor eficácia e eficiência. 
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ANEXO I – Fatura de encomenda 
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ANEXO II – Nota de devolução 
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ANEXO III – Documento de faturação 
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ANEXO IV – Guia de tratamento 
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ANEXO V – Receita médica com regime geral de comparticipação  
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ANEXO VI – Receita médica com regime especial 
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ANEXO VII – Receita médica de psicotrópicos 
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ANEXO VIII – Documento de psicotrópicos 
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ANEXO IX – Boletim do ValorMed 
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ANEXO X – Validação de Pictogramas na População Idosa 

No decorrer do Estágio Profissional II em Farmácia Comunitária, foi-me 

proposta a realização de um trabalho que consistia em fazer questionários sobre a 

Validação de Pictogramas na População Idosa.  

A comunicação entre o utente e o profissional de saúde por vezes é complicada. 

Para comunicar é essencial que o utente compreenda a informação relacionada com a 

sua medicação. Por vezes esta informação não é percebida devido às diferenças de 

linguagem do utente e do profissional de saúde. Com a utilização de imagens, os 

profissionais podem ajudar e melhorar a compreensão do utente relativamente aos seus 

medicamentos.  

Este estudo tem o objetivo de determinar quais as imagens que os utentes idosos 

(idade igual ou superior a 65 anos) mais compreendem relativamente ao medicamento, 

tais como a toma, a posologia, as precauções e efeitos secundários.  

Neste estudo foi pedido aos inquiridos que dissessem o significado de algumas 

imagens. Estas foram mostradas uma a uma e após a identificação do significado da 

imagem foi dito ao utente o que esta significava na realidade. Por fim foi solicitado ao 

utente para numa escala de 1 a 7 dizer se a imagem se adequa ao seu significado.  

Apenas adultos com idade igual ou superior a 65 anos puderam participar neste 

estudo.  

As comissões de ética examinam toda a investigação efetuada pelos seus 

colaboradores e investigadores, sendo o seu objetivo assegurar a proteção dos direitos e 

o bem-estar das pessoas que participaram. 

Os inquiridos apresentaram idades entre os 65 e os 90 anos, sendo que a maioria 

dos utentes eram do sexo feminino e não apresentavam um grau elevado de habilitações. 

No início da entrevista todos os inquiridos se mostraram disponíveis para 

realizar o questionário, no entanto alguns deles desistiram antes de o terminar e outros 

deixaram algumas imagens por identificar.  
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Ter uma linguagem adequada a cada utente foi essencial para que estes 

entendessem o que se pretendia do estudo. 

Muitos dos utentes tiveram dificuldade em identificar as imagens que lhes eram 

mostradas, demorando algum tempo a interpreta-las. Por fim, muitas das respostas 

foram incorretas, embora as respostas corretas também se fizessem representar 

significativamente. Alguns dos inquiridos não associavam as imagens a informações 

referentes aos medicamentos. 

Depois de saberem o que cada imagem significava alguns dos inquiridos 

disseram que a imagem se adequava ao significado, havendo mesmo assim muitos deles 

que dissessem que a imagem não se percebia. Embora não percebessem algumas 

imagens, foram poucas as sugestões que deram para melhoria. 

Os utentes inquiridos com maior grau de escolaridade e com menos idade 

conseguiram interpretar mais facilmente as imagens. As imagens que os utentes 

identificaram melhor estavam relacionadas com a dose, a posologia e as precauções. Já 

os efeitos secundários, as indicações e as vias de administração foram mais difíceis de 

identificar. 

Quanto às patologias, a maioria dos inquiridos tinha uma, embora houvesse 

utentes com duas ou até mesmo três.  

Os utentes com idade mais avançada indicaram algum esquecimento no que diz 

respeito às tomas diárias, sendo que as mulheres mostraram ser mais responsáveis 

quanto à toma de medicamentos para a sua patologia. 

Na minha opinião, a dificuldade da maioria dos inquiridos dizer o que 

representava cada imagem, deveu-se ao facto de algumas delas apresentam grande 

complexidade. Acho que as imagens podiam ser mais específicas, pois assim causariam 

menor confusão para os utentes. No meu ver, as imagens terem várias informações 

(posologia, precauções, indicações, dose, via de administração e efeitos secundários) 

também causou confusão para os inquiridos. Desta forma, acho que os pictogramas 

deviam conter apenas um tipo de informação. 
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No que diz respeito às precauções que são orientadas às gravidas ou às mulheres 

que se encontram a amamentar, acho que para este estudo não são relevantes, visto que 

estas são constantemente informadas dos cuidados a terem com a medicação e 

essencialmente porque este estudo é dirigido à população idosa com mais de 65 anos.  

Quanto às condições de conservação que se devem ter com os medicamentos, 

acho importante se encontrarem nas caixas dos medicamentos, para relembrar o utente a 

conservá-lo no local adequado. 

Após a realização dos questionários conclui que a maioria da população idosa 

mostra que tem falta de atenção.  

Os pictogramas podiam facilitar a comunicação entre os profissionais de 

farmácia e os utentes, pois assim o utente compreendia com mais facilidade a 

informação relativa ao medicamento. 

Por outro lado, como atualmente uma grande parte da população toma diversos 

medicamentos, os pictogramas seriam uma ótima ajuda para facilitar as tomas e assim 

diminuir os erros associados por falta de conhecimento.  

 Embora a polimedicação cause algum incómodo para os utentes, estes na sua 

maioria mostram-se responsáveis e preocupados com a toma dos medicamentos de 

forma a tratar as suas patologias. 

Por fim, acho este estudo interessante, pois a introdução dos pictogramas podem 

ajudar os profissionais de saúde, mas essencialmente a população idosa. 

  


