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Resumo 
 

O presente relatório tem por objetivo a descrição das atividades desenvolvidas ao 

longo do estágio curricular em farmácia comunitária, encontrando-se dividido em duas 

partes: a primeira, referente ao funcionamento da Farmácia Ferreira da Silva e suas 

características físicas e humanas, e a segunda, que caracteriza os projetos por mim 

desenvolvidos.  

O primeiro projeto descreve o meu contributo na realização do método de Kaizen, 

constante procura de Muda e a necessidade da melhoria contínua, e o segundo diz 

respeito à implementação da Unidade de Apoio ao Hipertenso e descrição do rastreio 

cardiovascular realizado na empresa NOS®, com especial destaque para a problemática 

de hipertensão arterial, ambos surgindo de uma necessidade justificada e de grande 

utilidade para a farmácia. 
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Introdução 
 

A aprendizagem contínua e a atualização de conhecimentos constituem imperativos 

para a prestação de cuidados de saúde personalizados de acordo com as necessidades e 

expectativas dos utentes. Neste contexto, o contacto com o público, para aplicar os 

ensinamentos do ciclo académico da faculdade, surge como oportunidade e como 

desafio para o estabelecimento de relações interpessoais e, sobretudo, para aplicar, em 

experiência prática, os conhecimentos adquiridos e compreender o funcionamento de 

uma farmácia comunitária. 

O estágio na Farmácia Ferreira da Silva, no Centro Comercial NorteShopping 

(Matosinhos), iniciou-se em julho de 2018. Durante as duas primeiras semanas 

acompanhei e executei várias tarefas de backoffice, colaborando na receção e 

verificação de encomendas, etiquetagem, reposição e conferência de prazos de validade. 

Presenciei, igualmente, atendimentos ao balcão, pelos quais comecei a delinear um 

método pessoal de atendimento, embora já na convicção de satisfazer as necessidades 

do utente, individualizando cada situação concreta e utilizando linguagem clara e 

acessível, compreendendo não se tratar apenas de aconselhamento farmacêutico, mas 

também na gestão de situações imprevistas, gerindo convenientemente questões e 

conflitos. 

Igualmente auxiliei na preparação dos medicamentos manipulados (MM) no 

laboratório, fiquei responsável pelo controlo e registo de temperatura e humidade, e pela 

análise dos dados dos termohigrómetros, bem como pela gestão e organização dos 

lineares de veterinária, homem e das marcas Vichy®, Roger & Gallet® e Uriage®, 

tarefas realizadas sempre com a supervisão do farmacêutico responsável. A partir da 

terceira semana, e até ao final do estágio, transitei para o atendimento ao balcão, sempre 

sob supervisão. 

Foi no atendimento que obtive maior experiência, que me ajudou a entender a 

importância dos conhecimentos científicos atualizados nas mais diversas áreas, a fim de 

conseguir prestar um serviço de excelência ao utente.  
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Parte I - Descrição das atividades desenvolvidas no estágio 

 

1. Planeamento 

 

O estágio realizado na Farmácia Ferreira da Silva teve a duração de seis meses, 

iniciando-se no dia 1 de agosto de 2018 e terminando a 31 de janeiro de 2019. Teve por 

base o seguinte planeamento: 

 

Tabela 1 Planeamento de tarefas realizadas 

Atividade Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro 

Assistir 

atendimentos 
      

Formação       

Atendimento       

Back office 

(receção e 

armazenamento de 

encomendas e prazos 

de validade) 

      

Inventário       

Conferência de 

receituário 
      

Manipulados       

Termohigrómetros       

Organização de 

lineares atribuídos 

(Vichy®, 

Roger&Gallet®, 

Uriage® e 

veterinária) 

      

Desenvolvimento 

dos projetos 
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2. Farmácia Ferreira da Silva – Organização e caracterização  

 

2.1. Localização e enquadramento 

 

A Farmácia Ferreira da Silva Sociedade Unipessoal, Lda. situa-se no piso 0, loja 140 

do Centro Comercial Norteshopping, na Rua Sara Afonso 105-117, freguesia da 

Senhora da Hora, concelho de Matosinhos.  

A FFS possui serviço de entrega de medicamentos ao domicílio e um cartão de 

fidelidade onde se acumulam pontos por cada venda, emitindo-se um vale de desconto 

quando o utente atinge 250 pontos. 

 

Durante o meu estágio, fiquei responsável pelo aconselhamento via e-mail e 

telefónica de medicamentos e produtos farmacêuticos a serem entregues ao domicílio, 

com supervisão do farmacêutico chefe de turno. 

 

2.2. Horário de funcionamento 

 

O horário de atendimento é das 10h00 às 23h00 de segunda a sábado, e das 10h00 às 

20h00 aos domingos. No mês de dezembro o horário é das 10h00 às 24h00, todos os 

dias. Efetua serviço permanente de 29 em 29 dias, encontrando-se aberta 

ininterruptamente, desde a hora de abertura até à hora de encerramento do dia seguinte. 

As datas do serviço permanente são determinadas no início de cada ano pela Associação 

Nacional de Farmácias (ANF). Segundo o decreto-lei (DL) nº53/2007, de 8 de Março 

[1], o horário de funcionamento deve ser afixado na farmácia, de forma visível, o que se 

encontra conforme. 

 

Aquando da realização do estágio tive oportunidade de fazer horário por turnos e 

fim-de-semanas, o que me permitiu verificar a diferente afluência e perfil de utentes, 

dependendo do horário e dia da semana. 
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2.3. Presença virtual 

 

A FFS possui uma forte presença virtual pelo seu site 

(www.farmaciaferreiradasilva.pt),Facebook(www.facebook.com/FarmaciaNorteshoppin

g/), Instagram (www.instagram.com/farmacianorteshopping/), onde se podem consultar 

informações como horário de funcionamento e serviços, mas também onde são 

publicadas pequenas dicas e conselhos farmacêuticos e um site de vendas online 

Cosmetic Delivery (www.cosmeticdelivery.com) com entregas ao domicílio nacionais e 

internacionais.  

 

2.4. Espaço físico externo 

 

De aspeto característico e profissional, a entrada principal situa-se no piso 0 do 

Norteshopping, podendo avistar-se do exterior um dispositivo luminoso com a 

identificação “FARMÁCIA FERREIRA DA SILVA”, bem como a “cruz verde”, 

sinalética habitual deste tipo de estabelecimentos. As montras de vidro encontram-se em 

constante renovação, sendo anunciadas campanhas publicitárias de MNSRM de maior 

incidência sazonal, artigos de dermocosmética, puericultura e ortopedia. De forma 

visível do exterior, apresentam-se informações sobre o horário de funcionamento, 

propriedade e direção técnica, serviços farmacêuticos prestados e respetivos preços e 

escalas dos turnos das farmácias de serviço permanente do município de Matosinhos, 

como exigido pelo Artigo 28.º do Decreto-lei n.º 307/2007, de 31 de agosto. 

A farmácia dispõe de uma porta de acesso direto na parte traseira, com rampa para 

deficientes motores (de acordo com o artigo 10º do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de 

Agosto [2]), por onde é realizado o atendimento de serviço permanente, receção de 

encomendas menores e entrada dos funcionários. Encontra-se identificada pela inscrição 

“FARMÁCIA”, e uma cruz verde luminosa.  

No piso -1 da farmácia existem dois acessos diretos ao parque de estacionamento da 

superfície comercial, possibilitando a entrada de encomendas de medicamentos a serem 

armazenados no robô e produtos de maiores dimensões. 

 

 

http://www.farmaciaferreiradasilva.pt/
http://www.facebook.com/FarmaciaNorteshopping/
http://www.facebook.com/FarmaciaNorteshopping/
http://www.facebook.com/FarmaciaNorteshopping/
http://www.instagram.com/farmacianorteshopping/
http://www.cosmeticdelivery.com/
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2.5. Espaço físico interno 

 

A FFS possui 3 pisos (-1, 0, 1) com um elevador de ligação para transporte de 

pessoas e mercadorias. Possui escadas no interior do estabelecimento que permitem a 

comunicação entre o piso 0 e 1.  O acesso por escadas entre o piso -1 e 0 é realizado 

pelo exterior do estabelecimento.  

Segundo o artigo 29.º Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto [3], que regula o 

regime jurídico das farmácias de oficina, as farmácias devem dispor de instalações 

adequadas a garantir a segurança, conservação e preparação dos medicamentos e a 

acessibilidade, comodidade e privacidade dos utentes e do respetivo pessoal. Na FFS as 

exigências referidas encontram-se conforme.  

 

2.5.1. Piso -1 

 

No piso -1 existe um robô que armazena e distribui a maioria dos MSRM de forma 

farmacêutica sólida e semissólida e um armazém onde são organizados por ordem 

alfabética os excedentes do robô e produtos de maiores dimensões: fraldas, toalhitas, 

produtos lácteos para bebé e de alimentação especial.  

O robô permite uma maior eficiência na gestão de validades e existências, 

diminuindo erros de dispensação, e perdas de tempo na busca do medicamento e 

permitindo um atendimento mais eficaz e centrado no utente. 

A receção de encomendas de maior volume é feita diretamente por um acesso direto 

do armazém ao parque de estacionamento do shopping. 

Neste piso existem dois termohigrómetros (um no robô e outro no armazém). 

Segundo o Decreto-Lei n.º 171/2012, de 1 de agosto [4], as farmácias devem dispor de 

sistema de medição e registo de temperatura e humidade, que permita monitorizar a 

observância das adequadas condições de conservação dos medicamentos, o que na FFS 

se encontra conforme. 

 

2.5.2. Piso 0 

 

O piso 0 corresponde à área de atendimento ao público, existindo 11 balcões 

unipessoais numerados, o que respeita a privacidade do utente, contendo um 
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computador, um sensor de leitura ótica, uma caixa registadora, uma impressora e várias 

gavetas. Os balcões 2 a 10 estão dispostos em forma de U enquanto o 1 e o 11 estão 

dispostos isoladamente na extremidade direita e esquerda, respetivamente.  

Na retaguarda dos balcões 2 a 10 encontram-se os produtos de venda livre OTC, de 

maior rentabilidade e respeitando a maior incidência sazonal, estando apenas 

disponíveis ao utente pelo intermédio do farmacêutico/técnico de farmácia.  

De acesso fácil ao utente encontram-se produtos divididos por setores como 

“Puericultura”, “Veterinária”, “Ortopedia”, “Alimentação especial”, “Suplementação”, 

“Higiene íntima”, “Capilares” e “Dermocosmética”. Dentro dos setores estão divididos 

em lineares com as diversas marcas. Existem, ainda, algumas gôndolas com produtos 

promocionais, o que incita à compra por impulso, uma máquina de medição automática 

da tensão arterial e uma balança de medição de vários parâmetros como peso, altura e 

Índice de Massa Corporal (IMC). 

Junto ao setor de “Puericultura” existe um espaço de diversão para as crianças, 

permitindo que os pais/acompanhantes estejam devidamente atentos ao aconselhamento 

farmacêutico, melhorando substancialmente a qualidade do atendimento e abrindo 

condições para a fidelização do utente.  

Localizam-se neste piso os gabinetes de atendimento personalizado (regulamentado 

pelo manual de Boas Práticas Farmacêuticas [5]) e dos serviços de Nutrição, Podologia, 

Enfermagem e Enfermagem Pediátrica.  

A zona de apoio ao atendimento contém um armazém onde se encontram dois 

frigoríficos para as fórmulas farmacêuticas que necessitam de refrigeração 

(nomeadamente vacinas, canetas de insulina e glucagon) e um armário com gavetas 

deslizantes horizontais e verticais. Nas primeiras encontram-se MSRM de forma 

farmacêutica sólida e semissólida com embalagens de tamanhos não adaptadas ao robô, 

medicamentos para instilação auricular, ocular e nasal, injetáveis, homeopáticos, 

bucodentários, medicamentos de uso retal e vaginal, inaladores pressurizados e em pó 

seco, medicamentos veterinários, produtos de higiene e antisséticos, produtos de 

desinfeção e tratamento de feridas e queimaduras e dispositivos incluídos no protocolo 

de diabetes e dispositivos médicos para ostomizados. 

Nas gavetas verticais encontram-se diversas formas líquidas e sólidas para 

administração oral (xaropes, ampolas, pó para suspensões orais), fórmulas dispersíveis 

para administração oral (saquetas), produtos para uso ginecológico, líquidos externos e 
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colutórios. Os produtos encontram-se organizados por forma farmacêutica e ordem 

alfabética e as gavetas encontram-se devidamente identificadas. 

Existe, também, um armário com meias de descanso e compressão, e uma zona com 

amostras e produtos de oferta para os utentes. 

Ainda neste piso podem encontrar-se uma secretária de apoio ao trabalho das 

administrativas e a zona das reservas de medicamentos e produtos dos utentes, 

organizadas por ordem alfabética do nome do produto/medicamento. 

Dispersos pelo piso 0 existem vários termohigrómetros, que controlam a temperatura 

e humidade dos frigoríficos, das reservas e dos produtos do armário vertical. 

 

2.5.3. Piso 1 

 

No piso 1 situam-se o laboratório, armazém, gabinetes dos quadros técnicos, sala de 

reuniões, cozinha/vestiário e instalações sanitárias. 

O laboratório é a zona reservada à preparação, embalagem e controlo de manipulados 

em pequena escala e preparações extemporâneas. Cumprindo as Boas Práticas na 

preparação de medicamentos manipulados [6], as superfícies de trabalho são lisas, de 

fácil limpeza e em material adequado, o espaço convenientemente iluminado e ventilado 

e a temperatura e humidade devidamente controladas.  

Seguindo as exigências do anexo à Deliberação n.º 1500/2004, de 7 de dezembro [7] 

o laboratório está apetrechado com o equipamento mínimo obrigatório para as 

operações de preparação e acondicionamento de medicamentos manipulados e os 

aparelhos são calibrados anualmente por entidades certificadas. 

As MP encontram-se devidamente identificadas e armazenadas em local próprio. 

Quando é dada entrada de uma nova MP, os certificados de análise e fichas de 

segurança são anexados às fichas de consumo interno, ficando arquivadas no 

laboratório. As fichas de preparação de medicamentos manipulados (com a atribuição 

de um número de lote interno), a informação técnica relativa à elaboração e as fichas de 

movimentos das MP são mantidas em arquivo, facilitando o controlo de stock. 

No laboratório estão os formulários oficiais, nomeadamente Índice Nacional 

Terapêutico, Prontuário Terapêutico, Formulário Galénico Português, Farmacopeia 

Portuguesa 9.8, (de presença obrigatória, segundo o artigo 37.º do Decreto-Lei 

nº.171/2012, de 1 de agosto [4]) e documentação de suporte. 
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No armazém encontram-se os excedentes de dermocosmética, organizados 

alfabeticamente, ortopedia, suplementação e OTC. A temperatura e a humidade são 

devidamente controladas, de modo a garantir a conservação devida dos produtos. 

Os gabinetes dos quadros técnicos dispõem de uma biblioteca/arquivo, onde podem 

ser consultadas obras científicas e dossiês técnicos disponibilizado pelos representantes 

das marcas, essenciais a um correto aconselhamento. É neste espaço onde é feita a 

verificação e separação por lotes do receituário, organização de comprovativos, 

verificação do receituário e confirmação da correta dispensa de psicotrópicos e 

estupefacientes, gestão e contabilidade da farmácia e realização de encomendas. 

Na sala de reuniões são recebidos os delegados de informação médica, realizadas 

reuniões de equipa e diversas formações para os colaboradores da farmácia. 

 

2.6. Perfil dos utentes 

 

Por se localizarem entre a zona urbana da Senhora da Hora e a Zona Industrial do 

Porto, o centro comercial, e consequentemente a farmácia, são bastante movimentados e 

o perfil dos utentes variado.  

Durante a semana e na parte da manhã, são, maioritariamente, habituais (com ficha e 

cartão de cliente) e polimedicados, procurando acompanhamento regular dos 

farmacêuticos e aconselhamento farmacológico e não farmacológico para diversas 

patologias. 

Aos fim de semana e no turno da noite é notória a alteração deste perfil, deslocando-

se à farmácia utentes de passagem, bem como turistas de diversas nacionalidades, na 

busca de produtos de dermocosmética e artigos de puericultura.  

 

O contacto com pessoas de estratos sociais, económicos e culturais diferentes 

resultou numa aprendizagem polivalente e melhor adaptação de discurso à necessidade 

e compreensão do utente. 

 

2.7. Recursos humanos 

 

A equipa é jovem e competente, imperando o profissionalismo e harmonia entre os 

diferentes profissionais de saúde e colaboradores. É constituída por quinze 
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farmacêuticos, cinco técnicos de farmácia, duas podologistas, uma nutricionista, quatro 

enfermeiros, três administrativas, uma engenheira de gestão industrial e um estafeta.  

O pessoal está devidamente identificado, mediante o uso de um cartão, contendo o 

nome e o título profissional, cumprindo o artigo 32.º Decreto-Lei nº 307/2007 de 31 de 

agosto [8]. 

A direção técnica é assegurada pela Dra. Susana Matos, licenciada em Ciências 

Farmacêuticas e registada no INFARMED, conforme exige o artigo 20º Decreto-Lei nº 

307/2007 de 31 de agosto [9]. Três farmacêuticas adjuntas assumem o cargo nas suas 

ausências e impedimentos e auxiliam nas suas tarefas.  

Por se tratar de uma farmácia com grande afluência a organização e gestão do 

pessoal é crucial para o correto funcionamento. Cada farmacêutico está responsável por 

uma ou mais funções, mas todos são conhecedores e sabem desempenhar as diferentes 

tarefas. Há estímulo ao desenvolvimento de várias valências por cada colaborador, 

tornando-se numa mais valia pessoal e coletiva.  

 

Durante o meu estágio, competiram-me as funções de gestão e organização dos 

lineares da Vichy®, Uriage®, Roger & Gallet®, linear do homem e veterinária, 

realização de manipulados e análise dos dados dos termohigrómetros e respetiva 

calibração. 

 

3. Gestão da farmácia 

 

3.1. Sistema informático 

 

Para um funcionamento e gestão mais eficientes, é necessária a utilização de um 

sistema informático, sendo utilizado o PHC®, gerido pela empresa Logitools. Combina 

todas as funcionalidades necessárias, com as funções de gestão do software, resultando 

numa melhoria no funcionamento, tanto de uma perspetiva clínica como de gestão. 

O SI permite, entre outras funções,  a comunicação direta com o robô que faz a 

dispensa dos medicamentos, acesso à base de dados de medicamentos, com atualizações 

diárias do INFARMED, validação de cartões associados das entidades 

comparticipadoras, gestão de faturação das entidades referidas e receituário com envio 

automático de faturas para CCF, ANF e AFP, encomendas de medicamentos rateados 

pela Via Verde do Medicamento e TARV, registo e comunicação da vacinação, gestão 
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de psicotrópicos e benzodiazepinas e respetiva emissão de mapas para o INFARMED, 

consulta de posologias, alertas e interações medicamentosas durante a dispensa, 

dispensa eletrónica de medicamentos e de receitas de papel, gestão administrativa e 

documental, envio e receção de encomendas, bem como gestão de validades e stocks 

[10]. 

Cada colaborador tem o seu próprio código de acesso, e cada terminal de 

atendimento é identificado pelo SI, o que permite rastrear eficientemente 

problemas e esclarecer possíveis questões.  

 

3.2. Gestão de stocks 

 

Uma gestão de stocks consciente é crucial para garantir o bom funcionamento da 

farmácia, tanto em prestação de serviços, como numa perspetiva económica. Entende-se 

por aprovisionamento o conjunto de ações que permitem fornecer ao utente os produtos 

na quantidade e qualidade necessárias, em tempo viável e ao melhor preço possível, 

garantindo que as suas necessidades são supridas e que se sinta satisfeito com o serviço 

prestado. 

A gestão de stock deve acompanhar as alterações no consumo de certos produtos, 

respetiva rotatividade e sazonalidade, existência de campanhas publicitárias, descontos 

e bonificações pelos armazenistas e laboratórios, tendo sempre em consideração as 

melhores condições de negociação e margens de lucro. 

A acumulação de produtos de baixa rotatividade pode levar à sua caducidade, 

resultando em prejuízo para a farmácia. Por outro lado, stock reduzido de um produto 

pode originar ruturas e consequente perda de vendas e insatisfação do utente. 

O software existente permite definir stocks mínimos e máximos para cada produto, 

evitando a rutura e facilitando a realização de encomendas. No entanto, existem vários 

fatores que podem contribuir para diferenças entre stock real e informático (por 

exemplo, erros na entrada da encomenda, na dispensação e devoluções). Um inventário 

é feito anualmente de modo a que os erros referidos sejam diminuídos. 

Na FFS a satisfação do utente é crucial. Assim sendo, existe em cada balcão um 

papel para serem anotados medicamentos/produtos pedidos, mas que não existiam nesse 

momento na farmácia. Depois de uma análise dos pedidos não satisfeitos é realizado um 

ajuste na definição do software de stocks mínimos, de modo a que o produto esteja 

disponível aquando de uma próxima requisição. 
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No mês de outubro, tive a oportunidade de participar no inventário anual. A equipa 

foi divida em diferentes grupos de modo a que fossem contadas todas as existências da 

farmácia, bem como e respetiva correção de stocks errados. 

 

3.3. Gestão de encomendas  

 

3.3.1. Realização de encomendas 

 

A encomenda diária de medicamentos e outros produtos é feita automaticamente aos 

armazenistas pelo software PHC®, através da parametrização de stocks máximos e 

mínimos. O SI também permite a encomenda de medicamentos rateados pela Via Verde 

de Medicamentos. 

É possível, ainda, realizar encomendas instantâneas por via telefónica e via internet 

diretamente aos armazenistas e a qualquer hora, quando da necessidade de um produto 

não disponível na farmácia. 

A OCP, a COOPROFAR e a Alliance Healthcare são os principais fornecedores, 

tendo uma rotação de entrega de três a quatro vezes por dia e em horário definido. Para 

efeitos de escolha de armazenista deve-se ter sempre em conta o preço mais vantajoso. 

Sempre que o volume se justifique, há ainda a possibilidade de a encomenda ser 

efetuada diretamente ao laboratório, geralmente resultando em melhores condições 

comerciais, pois boas condições comerciais e rápida satisfação do utente são dois 

fatores cruciais a ter em mente aquando da realização de encomendas. 

 

Durante o meu estágio, realizei diariamente encomendas (por via telefónica, internet 

e Via Verde) de medicamentos e produtos pedidos pelos utentes, bem como de 

matérias-primas para consumo interno do laboratório. 

 

3.3.2. Receção de encomendas 

 

As encomendas chegam acondicionadas em contentores ou caixas de cartão, no caso 

de compradas a armazenistas ou diretas aos laboratórios, e acompanhadas por uma guia 

de remessa e respetiva fatura. No caso de medicamentos psicotrópicos, estupefacientes e 
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benzodiazepinas vem junto à fatura um documento de requisição que é carimbado e 

assinado pelo farmacêutico responsável.  

Após assinatura e carimbagem, o duplicado é devolvido ao fornecedor e o original 

fica em arquivo na farmácia. No caso de psicotrópicos e estupefacientes, este 

documento deve ficar arquivado por um período mínimo de três anos. 

Na fatura deve constar número e data, dados da farmácia, dados do distribuidor, hora 

e local de expedição, hora de entrega e local de chegada, discriminação dos produtos 

(CNP, nome comercial, laboratório, forma farmacêutica, dosagem e número de 

embalagens), quantidade encomendada e quantidade aviada, o preço de custo e o PVP 

(quando aplicável), valor do IVA a tributar de cada produto, referência a produtos em 

falta, bonificações e descontos efetuados pelo fornecedor, prazos de validade, valor 

líquido e valor total da encomenda. 

Os medicamentos termolábies (vacinas, insulinas, anéis vaginais, colírios) vêm 

acondicionados em contentores próprios com acumuladores de gelo e devem ser 

imediatamente acondicionados no frigorífico, após conferência do conteúdo e prazo de 

validade, de modo a que a cadeia do frio seja mantida e a sua integridade assegurada.  

Por uma questão prática, os medicamentos e dispositivos médicos resultantes da 

encomenda automática e a serem armazenados no robô, chegam diariamente à farmácia, 

e são rececionados e conferidos no piso -1, os restantes no piso 0. 

Durante a receção da encomenda, é importante confirmar o destinatário, a 

correspondência entre o produto faturado e o produto enviado, número e estado das 

embalagens e prazos de validade. Por vezes existem produtos enviados com embalagens 

danificadas, prazos de validade curtos (inferiores a seis meses), mal faturados ou não 

requisitados. Nesses casos, procede-se à reclamação junto do fornecedor. 

A rapidez no processo de receção de encomenda é essencial, de modo a que o 

produto fique disponível em stock e para venda. 

 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de assistir à receção de encomendas, o 

que me permitiu analisar a diferente rotatividade de produtos e ficar conhecedora de 

todo o processo de entrada na farmácia até à sua dispensação. 
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3.3.3. Marcação de preços  

 

Relativamente ao PVP, se se tratar de medicamentos com PIC, deve-se verificar se 

corresponde ao inscrito na ficha de produto; caso contrário, o novo preço deve ser 

introduzido. 

Para os restantes produtos, o PVP é estabelecido pela farmácia, dependendo do preço 

de compra da farmácia ao fornecedor/laboratório, do IVA e da respetiva percentagem de 

lucro.  

Para efeito de marcação de preços é sempre necessário verificar se não houve 

alteração no IVA dos produtos e bonificações e/ou descontos efetuados pelo fornecedor.  

Se a encomenda contiver produtos de dermocosmética ou determinados produtos de 

venda livre são impressas etiquetas, com o respetivo CNP, nome do produto e PVP. As 

etiquetas são coladas manualmente nas respetivas embalagens, tendo sempre em 

atenção não cobrir informações importantes, como ingredientes da fórmula ou prazo de 

validade.  

 

Marcação de preços e etiquetagem foram tarefas que me foram atribuídas, 

permitindo-me rápida familiarização com as cartonagens, bem como o conhecimento 

das várias gamas das diferentes marcas de dermocosméticos e comparação de preços. 

 

3.3.4. Armazenamento 

 

Os medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos de saúde são armazenados 

em condições de temperatura, humidade e luminosidade adequadas, de modo a garantir 

a sua qualidade.  

Os medicamentos com características especiais, como os produtos do frio, são 

imediatamente identificados, separados e armazenados num frigorífico cuja temperatura 

está compreendida entre os 2º e os 8 ºC. 

A maioria dos MSRM são armazenados no robô, sendo colocados num tapete rolante 

com arrumação automática. O robô é constituído por duas secções, consoante os 

medicamentos de maior ou menor rotação. 

No caso de embalagens cujo formato não permite o seu armazenamento dentro do 

robô (como as de grande dimensão ou de vidro) e as sobras (quando o stock máximo do 
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robô é atingido) são armazenadas manualmente em prateleiras e armários próprios. O 

armazenamento de produtos com validade realiza-se segundo a política FEFO (first 

expired, first out), ou seja, o primeiro a expirar é o primeiro a ser dispensado. No caso 

de produtos sem data de validade definida, aplica-se a regra FIFO (first in, first out), ou 

seja, o primeiro a entrar na farmácia é o primeiro a ser dispensado. 

 

Monitorizar e controlar as condições de preparação e armazenamento dos 

medicamentos e produtos pela análise dos registos dos termohigrómetros foram tarefas 

que estiveram a meu encargo. 

O armazenamento também foi uma das minhas responsabilidades, permitindo uma 

rápida familiarização com os locais, o que resultou, posteriormente, num atendimento 

mais rápido. 

 

3.3.5. Reclamações e devoluções  

 

Várias razões podem dar origem a uma devolução: quando a encomenda não se 

encontra conforme (embalagens danificadas, falta ou envio de produtos que não foram 

pedidos), prazos de validade reduzidos ou expirados, produtos retirados por ordem do 

INFARMED ou pelo detentor da AIM, alteração do PVP, entre outras. 

Nestes casos, é emitida uma nota de devolução pelo sistema informático com a 

identificação da farmácia, fornecedor, produto e dados contabilísticos, de acordo com o 

Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto [11].  A nota de devolução é impressa em 

triplicado e devidamente carimbada e assinada pelo farmacêutico responsável. 

O documento original e o duplicado são enviados para o fornecedor com a 

informação do produto a devolver, da quantidade de embalagens, do motivo da 

devolução e do respetivo número de fatura. A terceira cópia é assinada pelo funcionário 

do fornecedor e arquivada na farmácia. Caso a devolução seja aceite, é emitida uma 

nota de crédito pelo fornecedor, ou então é devolvido um produto com o mesmo valor. 

 

Durante o meu estágio realizei diversas vezes o procedimento descrito, 

essencialmente reclamações apresentadas por utentes de aparelhagens elétricas 

(designadamente jatos de água, escovas elétricas e bombas extratoras de leite). 
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3.4. Controlo de prazos de validade 

 

O controlo dos prazos de validade dos produtos disponíveis para venda é realizado 

mensalmente. Uma lista com todos os produtos cuja validade termina nos cinco a seis 

meses seguintes é emitida pelo SI, contados os produtos que nela constam e conferidas 

as respetivas validades. Produtos cuja validade termina nos três meses seguintes são 

sinalizados como prioritários de venda. Os produtos de dermocosmética passam a 

artigos promocionais para poderem ser escoados mais facilmente, enquanto os de 

validade inferior a três meses são devolvidos ao fornecedor ou inutilizados. A 

recontagem permite a correção de possíveis erros de stock, facilitando a procura dos 

produtos no ato de dispensa. 

O controlo dos prazos de validade dos medicamentos do robô é feito uma vez por 

mês na noite de serviço. O robô assinala todas as caixas que entraram há três meses e 

não tiveram movimento. São todos extraídos, verificados os prazos manualmente e 

inseridos novamente no robô os que estão dentro da validade. 

No tocante a matérias-primas existentes no laboratório para consumo interno, a 

verificação é feita nos primeiros dias de todos os meses, sendo separados os produtos 

cuja validade termina no final do mês correspondente. Caso a MP não seja utilizada até 

ao final do prazo de validade, é inutilizada. 

 

Durante o meu estágio fiquei responsável pelo controlo dos prazos de validade das 

MP do laboratório, reforçando o meu sentido de responsabilidade, dado exigir toda a 

minha atenção para não serem manipulados medicamentos com MP com prazo de 

validade expirado. 

 

3.5. Gestão da faturação e receituário  

 

3.5.1. Conferência  

 

Na FFS são realizadas três conferências de receituário.  



 
 

16 
 

A primeira é operada diretamente ao balcão pelo profissional de saúde responsável 

pela dispensa.  

A segunda a é efetuada por um dos elementos integrados num dos cinco grupos de 

conferência.  

A receita é ainda alvo de uma terceira conferência feita pelo farmacêutico 

responsável pela faturação do receituário. Quando algum erro é detetado, deve-se entrar 

em contacto com o utente, afim de o erro ser corrigido, caso a intervenção deste ou do 

prescritor seja necessária. Se for um aspeto que a equipa possa corrigir, como por 

exemplo a falta de um carimbo ou assinatura da pessoa responsável pela dispensa, faz-

se a correção. Este método minimizou em número considerável as receitas devolvidas, 

traduzindo-se diretamente numa diminuição de perda de comparticipações pela farmácia 

e numa maior segurança para o utente. 

Relativamente à dispensa com comparticipação do receituário, o profissional de 

saúde só pode aceitar fazer a comparticipação se o receituário estiver conforme, 

segundo o manual de relacionamento do centro de conferência de faturas do Sistema 

Nacional de Saúde. Deve apresentar os dados do utente (nome, número de beneficiário e 

entidade comparticipadoras responsável pela comparticipação). No caso de receituário 

manuscrito, deve constar motivo pela prescrição manual assinalada no canto superior 

direito, vinheta do prescritor, identificação do medicamento, número de embalagens, o 

regime de comparticipação comparticipações especiais, data da prescrição e assinatura 

do médico prescritor. Rasuras e caligrafias diferentes, escrita com esferográficas de 

cores distintas ou a lápis, também não são aceites como válidas pelas entidades 

comparticipadores. 

No receituário destinado às entidades que fazem complementaridade à 

comparticipação do Estado devem ser também validados o nome e número de 

beneficiário, assim como a correta seleção da entidade responsável. 

Existe, também, um limite máximo de prescrição de duas embalagens do mesmo 

medicamento e um total máximo de quatro embalagens, com exceção dos 

medicamentos injetáveis de dose unitária ou tratamento superior a uma dose.  

 

3.5.2. Processamento e faturação 

 

O processo de faturação inicia-se pela emissão dos verbetes para cada um dos lotes, 

após ter-se garantido a integridade sequencial dos lotes, seguido do fecho de lotes de 
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receitas criados durante o mês. As receitas são divididas consoante o seu regime de 

comparticipação e separadas por lotes, com 30 receitas por lote (à exceção do último 

lote de cada regime), envolvidas pelo respetivo verbete de resumo de lote [12].  

Posteriormente, é necessário proceder-se à faturação no PHC, durante o qual são 

impressos uma relação resumo de lote de cada regime de comparticipação, em 

triplicado, uma guia de fatura para acompanhar fisicamente as receitas, em triplicado, e 

a fatura mensal, que é enviada eletronicamente aos serviços partilhados do Ministério da 

Saúde. Nesta fase, o receituário já organizado em lotes e envolvido em verbetes, 

juntamente com a relação resumo de lote e a guia de fatura, vai ser levantado na 

farmácia pelos CTT até ao dia cinco do mês seguinte ou em dia previamente 

comunicado pela Associação Nacional das Farmácias. Caso seja necessário a emissão 

de documentos para regularizam faturas anteriores, como notas de débito ou de crédito, 

estas são emitidas e enviadas eletronicamente para os Serviços Partilhados do 

Ministério da Saúde, não sendo necessário seguirem fisicamente com as receitas. 

O quadruplicado da relação resumo de lote e guia de fatura, a fatura mensal e as 

notas de crédito e débito ficam arquivadas na farmácia. 

As receitas das entidades comparticipadoras devem respeitar os mesmos critérios de 

correção do SNS e respeitar as mesmas regras de faturação e serem envolvidas pelos 

verbetes de identificação do lote, com a seguinte documentação: relação resumo de lote, 

fatura, nota de crédito/débito se aplicável e mapa comprovativo da entrega de 

receituário e duplicado. O envio deve ser efetuado de modo que o receituário chegue ao 

destino até ao dia 10 do mês seguinte, via CTT, para o serviço de faturação de entidades 

da ANF. 

No respeitante à faturação das entidades comparticipadoras deve ainda ser criado um 

ficheiro em formato digital onde consta informação relativa à faturação. O ficheiro deve 

ser carregado no site da ANF online, igualmente até ao dia 10 do mês seguinte. 

 

3.5.3. Devolução de receituário 

 

No caso de existirem erros passíveis de correção, as receitas materializadas são 

devolvidas à farmácia, juntamente com um relatório onde consta uma justificação do 

motivo da devolução. 
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Aquando do estágio, fui incluída num dos grupos de conferência de receituário, 

ficando, assim, ativamente envolvida no processo de conferência. Fiquei, ainda, 

responsável pelo enlotamento das receitas por entidades comparticipadoras e respetiva 

organização por lotes, assim como pela organização e arquivamento dos comprovativos 

de dispensa de medicação sujeita a receita médica não comparticipada. 

 

4. Dispensa de medicamentos e produtos de saúde 
 

Umas das principais funções do farmacêutico comunitário é a dispensa de 

medicamentos, ato que deve ser realizado por pessoa qualificada por entidades 

reconhecidas oficialmente e ser possuidor de vasto conhecimento técnico e científico. 

Aquando da dispensa, a informação deve ser transmitida ao utente de forma objetiva, 

simples e clara, indicando a posologia, duração do tratamento, possíveis efeitos 

secundários e as condições corretas de conservação. A abordagem deve promover o 

correto uso do medicamento, destacando a importância da adesão à terapêutica, de 

maneira a que a eficácia e segurança do tratamento sejam asseguradas. 

De acordo com o artigo 113.º do DL n.º 176/2006, de 30 de agosto [13], os 

medicamentos são classificados, quanto à dispensa ao público, em: medicamentos 

sujeitos a receita médica e medicamentos não sujeitos a receita médica. Os 

medicamentos homeopáticos e os medicamentos tradicionais à base de plantas são 

classificados como medicamentos não sujeitos a receita médica, a não ser que 

preencham algum dos requisitos previstos no artigo 114.º [14]. 

 

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica  

 

Os MSRM devem apenas ser dispensados mediante a apresentação de uma 

prescrição médica válida. Segundo o DL n.º 176/2006, de 30 de agosto [15], do Estatuto 

do Medicamento enquadram-se nesta classificação os medicamentos que apresentam 

riscos para a saúde do doente direta ou indiretamente, mesmo quando administrados 

para o fim que se destinam, sendo, portanto, necessária atenção redobrada nas dosagens 

e via de administração.   
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4.1.1. Receita médica  

 

Segundo o Decreto-Lei n.º 20/2013, de 14 de fevereiro [16], a receita médica pode 

ser prescrita por um médico, médico dentista ou médico veterinário.  

Segundo a Portaria n.º 224/2015 [17], os médicos e médicos dentistas prescritores 

devem privilegiar a receita eletrónica, a fim de evitar erros na dispensa dos 

medicamentos e facilitar a comunicação entre profissionais de diversas áreas de saúde. 

Contudo, a Portaria n.º 137-A, de 11 de maio de 2012 [18] permite algumas exceções de 

prescrição através de receita manual, tais como falência informática, inadaptação do 

prescritor, prescrição no domicílio e até 40 receitas/mês. Os medicamentos têm de ser 

prescritos por denominação DCI da substância ativa, incluindo a FF, dosagem, 

apresentação e posologia. Existem situações em que é permitido incluir a denominação 

comercial ou indicação do titular da AIM do medicamento, tais como: inexistência de 

medicamento genérico, quando o medicamento não é comparticipado pelo Estado, 

mediante justificação do prescritor (para substâncias ativas com margem ou índice 

terapêutico estreito, como a levotiroxina, ciclosporina e tacrólimus, correspondendo à 

exceção A), intolerância ou reação adversa prévia (exceção B) ou continuidade de 

tratamento superior a vinte e oito dias (exceção C).  

As receitas eletrónicas encontram-se na base de dados dos Serviços Partilhados do 

Ministério da Saúde (SPMS) e são cedidos ao utente os elementos que identificam e dão 

acesso à receita, como o número da prescrição, código de acesso e direito de opção. 

Estes dados podem ser transmitidos sob a forma de mensagem no telemóvel, e-mail ou 

guia de tratamento (prescrição desmaterializada) ou em papel (prescrição materializada 

informatizada).  

 

4.1.2. Regimes de comparticipação  

 

A fim de simplificar o acesso ao medicamento e dispositivos médicos utilizados em 

patologias específicas, foi criado pelo SNS um sistema que prevê uma percentagem de 

comparticipação pelo Estado no preço dos medicamentos prescritos aos utentes do SNS 

aos funcionários e agentes de Administração Pública (ADSE) e aos beneficiários da 

Direção Geral de Proteção Social, embora dependente das indicações terapêuticas, 

rendimentos dos pensionistas e diplomas específicos das patologias ou grupos de 
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utentes específicos.  Segundo o DL n.º 106 – A/2010, a comparticipação do Regime 

Geral divide-se em quatro escalões (A-90%, B-69%, C-37% e D-15%), conforme a 

patologia e local do corpo afetado. No Regime Especial é superior às anteriores, 

abrangendo os pensionistas, pela menção da letra R na prescrição médica materializada 

[19].  

A Portaria n.º 92-F/2017 de 3 de março [20], estabelece o regime de comparticipação 

a 100% dos dispositivos médicos para apoio aos doentes ostomizados beneficiários 

SNS, embora com a prescrição a incluir obrigatoriamente marca e modelo, à exceção de 

alguns grupos referenciados. Existe um limite de número de unidades comparticipadas 

por ano. 

A comparticipação de 80% no preço das câmaras expansoras é estabelecida pela 

Portaria n.º 246/2015 de 14 de agosto [21] nos modelos referenciados.  

Para a DM, o Estado comparticipa o preço dos dispositivos médicos quando 

destinados a beneficiários do SNS com prescrição médica, no valor máximo de 85% do 

PVP e de 100% do valor de aquisição das agulhas, seringas e lancetas, segundo os 

ajustes da Portaria 35/2016 de 1 de março [22], enquanto a Portaria n.º 92 -E/2017, de 3 

de março [20], prevê regime de comparticipação de dispositivos médicos para apoio a 

doentes com incontinência ou retenção urinária. 

Nos subsistemas de saúde, nomeadamente Serviço de Assistência Médico-Social 

(SAMS), SÃVIDA, Caixa Geral de Depósitos (CGD), entre outros, o valor a pagar 

pelos MSRM e outros produtos é ainda menor, sendo, no entanto, necessária a validação 

do cartão do beneficiário, validade, tipologia e se há coincidência entre os nomes do 

utente da recente e do beneficiário do cartão.  

Concluído o atendimento, o SI atribui um tipo e número de lote à receita, sendo 

impresso no verso das receitas materializadas a informação respeitante aos produtos 

dispensados e os dados de faturação, ou um talão de faturação no caso do receituário 

desmaterializado. 

 

4.2. Medicamentos sujeitos a receita médica especial  

 

4.2.1. Psicotrópicos e estupefacientes  

 

Enquanto fármacos que atuam diretamente no SNC, os psicotrópicos e 

estupefacientes apresentam riscos associados, podendo induzir habituação, e 
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dependência física e psíquica, não obstante as suas propriedades benéficas, pelo que é 

fundamental serem utilizados segundo indicações médicas, discriminados no Decreto-

Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro [23] e o artigo 86.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, 

de 12 de outubro [24]. Neste contexto, não podem ser prescritos em receita 

materializada ou manual juntamente com outros medicamentos ou produtos de saúde, 

situação não aplicável em receitas desmaterializadas [25].   

A prescrição, quando materializada e informatizada, terá de ser sempre acompanhada 

da sigla RE (receita especial). 

A aquisição pela farmácia e pelo doente de psicotrópicos e estupefacientes encontra-

se regulamentada por legislação própria, estabelecida pela Portaria n.º 224/2015, de 27 

de julho [25], pelo que toda a movimentação é estritamente controlada. Concluída a 

dispensa, é impresso o Documento de Psicotrópicos, a ser arquivado na pasta de registos 

de saída de psicotrópicos.  

Mensalmente, é emitido um mapa de saídas dos psicotrópicos e estupefacientes com 

a totalidade dos medicamentos desta classe dispensados ao utente e as devoluções de 

medicamentos aos armazenistas, que sintetiza as informações recolhidas durante a 

dispensa e que identificam a receita, utente, médico prescritor e adquirente e a 

medicação.  

No cumprimento da Circular n.º 0609-2016 da ANF, de 9 de março [26], até ao dia 8 

do mês seguinte deve ser enviada para o INFARMED cópia das receitas manuais e o 

registo de saídas [25], bem como, anualmente, até 31 de janeiro do ano seguinte, o mapa 

de balanço das benzodiazepinas e o mapa balanço dos psicotrópicos e estupefacientes, 

que tem de ser mantido durante três anos.  

 

4.3. Medicamentos não sujeitos a receita médica  

 

Cumprindo o disposto no artigo 115.º, do DL nº 176/2006, de 30 de agosto [27], 

existem medicamentos que dispensam receita médica e podem ser adquiridos em 

farmácias ou nos locais de venda devidamente autorizados pelo INFARMED, não sendo 

comparticipados pelo Estado, com as exceções previstas (diplomas) [28]. 

Existe, ainda, uma subcategoria dos MNSRM para medicamentos que cumpram 

determinadas condições, os MNSRM-EF, que aos que, podendo ser dispensados de 

prescrição médica, ficam condicionados à intervenção do farmacêutico. 
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Os MNSRM-EF estão previstos no nº 3 do artigo 115º do DL nº176/2006 de 30 de 

agosto [29], republicado pelo DL nº 128/2013, de 5 setembro [30]. 

 

4.4. Medicamentos manipulados 

 

Os medicamentos manipulados são regulamentados pelo DL n.º 95/2004, de 22 de 

abril [31], que define MM como qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

manipulado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico [32], devendo 

seguir as BPF.  

Para um manipulado ser preparado pela farmácia e comparticipado pelo SNS ou 

outros sistemas de saúde, a receita terá que indicar expressamente “medicamento 

manipulado” ou “f.s.a.” (Faça Segundo a Arte).  

No respeito pelo Despacho n.º 18694/2010, de 18 de novembro [33], os MM 

comparticipáveis encontram-se definidos numa lista aprovada anualmente pelo Ministro 

da Saúde, sob proposta do INFARMED, e comparticipados em 30% [34]. 

O cálculo do PVP é calculado tendo por base o valor dos honorários da preparação, 

valor das MP, quantidades, rigor de pesagem e preçário dos materiais de embalagem, 

com os honorários definidos por um fator F, multiplicado em função da FF e 

quantidades preparadas. 

Os MM são acompanhados por um rótulo com o nome do utente, produto, data de 

preparação e prazo de validade, quantidade, preço, número de lote (número interno) e 

etiquetas necessárias como por exemplo “guardar no frigorífico”, “agitar antes de usar”, 

ou “manter fora do alcance e vista das crianças”, sendo sempre preenchida uma ficha de 

preparação, assinada pelo farmacêutico operador e supervisor.  

A preparação é de elevada importância, dado ajudar a superar falhas de oferta de 

produto por parte da indústria farmacêutica, a personalizar tratamentos e ajustar à 

pediatria.  

 

Ao longo do estágio preparei vários manipulados, sob a supervisão do farmacêutico 

responsável: solução de minoxidil a 5% (100 e 200ml); solução de minoxidil 5% e 

finasterida (% variável) (100 e 200 ml); suspensão oral de trimetoprim 1% (30 e 100 

ml); xarope comum (FGP) (1l). 
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4.5. Medicamentos de uso veterinário  

 

Os medicamentos de uso veterinário são todos aqueles que se destinam a ser 

administrados a animais com o objetivo de promover a sua saúde e bem-estar. A 

procura é essencialmente de desparasitastes e contracetivos para animais domésticos, 

como cães e gatos. A FFS possui o serviço GlobalVet® da ANF, o qual disponibiliza 

uma linha de apoio comercial e técnico, em que quatro veterinários auxiliam os 

farmacêuticos, quando contactados por via telefónica, para além do fornecimento de 

medicamentos veterinários. 

 

Aquando do meu estágio, fiquei responsável pelo linear de veterinária. Competiram-

me funções de organização e gestão do linear, bem como reuniões com delegados da 

GlobalVet® onde eram discutidas melhores condições comerciais e apresentação de 

novos produtos. Quando novos produtos eram introduzidos, ficava a meu encargo uma 

pequena formação interna à equipa onde apresentava as suas vantagens e aplicações. 

 

5. Serviços prestados na Farmácia Ferreira da Silva 

 

5.1. Enfermagem 

 

A política da FFS prende-se numa maior aproximação e conforto para o utente, 

investindo em cuidados cada vez mais especializados para uma prestação de serviços 

qualificada e personalizada. Como tal, possui um gabinete de enfermagem onde 

trabalham quatro enfermeiros que asseguram vários serviços, designadamente testes 

bioquímicos, aplicação de injetáveis, curativos e pequenas intervenções. Também 

prestam serviços ao domicílio, quando solicitados. Possui, também, um gabinete de 

enfermagem pediátrica, onde são prestados cuidados especializados a grávidas, mamãs e 

bebés, bem como a realização de diversos workshops na área de puericultura. 

 

5.2. Podologia 

 

Às segundas, terças, sextas e no primeiro sábado de cada mês, a FFS dispõe do 

serviço de podologia sujeito a marcação prévia. Neste serviço é feito tratamento de 
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verrugas, calos e calosidades, fungos nas unhas, fabrico de palmilhas personalizadas, 

entre outros. 

 

5.3. Nutrição 

 

Um serviço de nutrição é disponibilizado de modo a ajudar o utente na realização de 

dietas seguras e completas, e apoio noutras questões relacionadas com patologias 

relacionadas com a alimentação.  

A FFS tem serviço de nutrição com três nutricionistas especializas que fazem parte 

do plano Dieta Easy Slim, mas que realizam também serviço de nutrição clínica para dar 

respostas a necessidades específicas, como por exemplo, pessoas que necessitam de 

ganhar peso/massa muscular, ou que querem perder peso mas têm patologias associadas 

que não lhes permita seguir o plano Easy Slim.  

As consultas são, também, sujeitas a marcação prévia, com duração média de 30 

minutos. O serviço de nutrição está disponível às quartas e quintas. 

 

5.4. Valormed® 

 

Por razões de saúde pública e devido à sua especificidade, os medicamentos não 

devem ser tratados como qualquer outro resíduo urbano.  

Em 1999 foi criada a empresa VALORMED® que permitiu a introdução de um 

sistema de gestão de resíduos e surgiu da necessidade de proteção e preservação do 

ambiente, resultando da colaboração entre a Indústria Farmacêutica, Distribuidores e 

Farmácias [35].  

O protocolo VALORMED assegura a recolha segura, eficaz e individualizada de 

embalagens de medicamentos e medicamentos fora de prazo ou fora de uso 

contribuindo para a prevenção de danos ambientais [35]. 

A FFS faz a recolha de embalagens vazias e medicamentos fora de uso, que são 

colocadas em contentores de cartão da VALORMED®. Uma vez cheios, os contentores 

de recolha são selados, entregues aos distribuidores e transportados para um Centro de 

Triagem, onde os resíduos são separados e classificados para, finalmente, serem 

entregues a gestores de resíduos autorizados responsáveis pelo seu tratamento. 

A sensibilização passa pelo farmacêutico. Devem ser informados quer da existência 

do VALORMED®, quer da importância do destino das cartonagens dos medicamentos, 
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visto que, não sendo uma organização com fins lucrativos, a sua subsistência depende 

da colaboração de toda a população, ganhando esta grandes benefícios a nível 

ecológico, ao limitar a ecotoxicidade de muitas substâncias presentes nos 

medicamentos. 

No ano de 2018 a FFS ficou entre as 10 farmácias de Portugal que mais toneladas de 

resíduos recolhem.  

 

6. Formação contínua 
 

Segundo o código deontológico, o farmacêutico tem o dever de apostar na sua 

formação contínua através de formações propostas e transmitidas pelos laboratórios e 

marcas registadas que trabalham em conjunto com a farmácia para satisfazer a 

necessidade do utente. A FFS, para além de apostar na formação dos seus 

colaboradores, apoia a completa integração dos estagiários no mesmo regime [36].  

 

Ao longo do meu estágio curricular tive a oportunidade de participar em algumas 

formações de produtos dermocosméticos, puericultura e MNSRM o que me permitiu 

adquirir novos conhecimentos associados a outros já consolidados e melhorar 

consideravelmente os meus atendimentos. 

 

Tabela 2 Formações frequentadas ao longo do estágio 

Mês Formação Local 

Agosto 
Klorane® FFS 

Frezyderm® FFS 

Setembro 

Apivita® Workshops Pop Up 

Phyto® FFS 

J.F. Lazartigue® FFS 

Caudalie® Hotel The Yeatman 

Outubro 

Novidades L´oreal® FFS 

Isdin® Bessa Hotel 

Isdin® geral Bessa Hotel 

Avène Bessa Hotel 

Pharma Nord® Hotel Holiday Inn 
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Filorga® Bessa Hotel 

Caudalie® Hotel The Yeatman 

Nuxe® Bessa Hotel 

SVR® Bessa Hotel 

Aboca® FFS 

Ampliphar® FFS 

Novembro 

Tricovel® FFS 

Doença do refluxo 

gastroesofágico 
ANF 

Skinceuticals® Academia L´oreal 

Uriage® Mercure Hotel 

Dezembro 
Oral B® FFS 

Apivita FFS 

Janeiro 

Vichy® FFS 

Antigrippine® 

Trieffect Tosse 
FFS 

Phyto Xpert® FFS 

 

7. Conclusão 

 

O estágio curricular em farmácia comunitária, crucial no Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas, proporcionou-me o real conhecimento da profissão 

farmacêutica, numa aprendizagem contínua para o melhor aconselhamento e 

atendimento ao utente. 

Aprendi a transmitir conhecimentos de forma clara e sucinta, de modo a ser bem 

compreendida e para uma melhor adesão à terapêutica, até porque pertencemos à classe 

de profissionais de saúde com uma relação mais próxima e direta com os utentes. 

A FFS ajudou-me a compreender a importância do farmacêutico na farmácia de 

oficina, permitindo-me uma profunda aprendizagem com os melhores profissionais, 

que, igualmente, me deram espaço para dúvidas e me tornar mais independente e 

confiante. 
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Parte II – Descrição das atividades desenvolvidas no estágio 

 

1. Projeto 1: Kaizen, melhoria contínua para o sucesso 

organizacional  

 

1.1. Justificação da escolha do tema 

 

 Atualmente, as farmácias comunitárias enfrentam a necessidade de 

responderem rapidamente às mudanças das necessidades, desejos e gostos dos utentes. 

Para se manterem competitivas e com participação ativa num mercado cada vez mais 

globalizado, é necessário implementar melhorias contínuas tendo em vista a excelência 

técnica e científica da profissão farmacêutica.  

 A FFS procura a melhoria contínua no desempenho dos seus colaboradores, do 

custo dos produtos comercializados e da qualidade dos seus serviços, recorrendo, 

portanto, ao método de Kaizen. 

 Durante o estágio, tive oportunidade de frequentar e participar ativamente nas 

reuniões de melhoria contínua, realizadas todas as sextas-feiras, nas quais, 

essencialmente, eram definidas metas, planeadas estratégias (Plan) e redigidas normas 

da melhor rotina de trabalho (Standardize).  

Dada a minha participação nas reuniões, comecei a sentir-me envolvida com o 

projeto de melhoria contínua, tendo a oportunidade de sugerir e realizar pequenas 

alterações organizacionais da farmácia. Todo o meu envolvimento resultou na escolha 

deste tema para projeto de estágio. 

 

1.2. Introdução 

 

 Kaizen, palavra composta japonesa que envolve dois conceitos: Kai (mudança) 

e Zen (para melhor) [37]. Constitui uma das principais estratégias para a excelência na 

produção e considerada vital no ambiente competitivo de hoje [38] requerendo um 

esforço para melhorar as competências de todos os elementos físicos e humanos da 

empresa, para o qual todos os funcionários são encorajados a participar, numa atividade 

contínua e incessante [39]. 

 Foi pela primeira vez introduzido e aplicado por Massaki Imai (fundador do 

Kaizen Institute), em 1986, para melhorar a eficiência, produtividade e competitividade 
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da empresa Toyota, devido à concorrência e pressão da globalização. Segundo Imai, a 

estratégia Kaizen é o conceito mais importante na gestão japonesa e a chave para o 

sucesso competitivo [37]. 

 Desde então, tem-se tornado parte integrante do sistema de fabricação japonesa 

e contribuído para o sucesso da manufatura. 

 

1.3. Kaizen, quatro passos para a motivação e sucesso 

 

 Kaizen baseia-se em quatro passos (tabela 3) simples e de fácil execução, mas 

muito importantes para a melhoria contínua da farmácia.  

 O primeiro é “ir a Gemba” (Gemba – lugar real na sociedade, onde problemas 

e anormalidades acontecem, nomeadamente onde os produtos são produzidos ou onde 

os serviços são prestados [37]), ou seja, os problemas não são resolvidos fora do 

contexto e atrás da secretária, mas em lugar real, onde os procedimentos acontecem e 

onde se encontram colaboradores participantes na sua execução no dia-a-dia básico 

(como, por exemplo, a área de atendimento, de receção de encomendas e armazéns) 

[37].  

 Seguidamente, deve-se "observar Gembutsu" (Gembutsu – material tangível na 

Gemba, como máquinas (robô), equipamentos ou ferramentas [37]). Esta tarefa deve ser 

realizada por alguém com conhecimento e experiência prática na área, a fim de ter um 

olhar crítico na análise. Com a observação das tarefas, é comum chegar ao terceiro 

passo: “pesquisar e encontrar Muda" (Muda – desperdício, referindo-se a qualquer 

atividade que não agrega valor. Existe em muitas formas (produção em excesso, 

transporte, inventário, movimento, espera, produção de defeitos) e deve ser eliminado 

[40]). Nesta fase, se forem identificados desperdícios ou atividades que não agreguem 

valor ou levem à insatisfação dos utentes, deve-se partir para o quarto e último passo: 

“realizar Kaizen”, ou seja, discutir, organizar e concretizar mudanças que contribuam 

para uma maior satisfação do utente e menos desperdícios para a farmácia [37]. 
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Tabela 3 Princípio de melhoria contínua de Kaizen 

1 2 3 4 

Ir a Gemba 
Observar 

Gembutsu 

Procurar e 

encontrar Muda 
Realizar Kaizen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Procura de Muda na FFS 

 

 Nesta fase, parti à procura de pequenas mudanças que pudessem fazer diferença 

na rentabilização do tempo. Desta forma, decidi realizar algumas mudanças no método 

de controlo e registo da temperatura e humidade, bem como a organização de alguns 

espaços da farmácia. A reorganização do sistema de reservas também ficou a meu 

encargo, traduzindo-se numa melhoria notória na concretização desta tarefa. 

 

1.4.1. Termohigrómetros – controlo de temperatura e humidade 

 

 Os prazos de validade e as condições de conservação dos medicamentos são 

estabelecidos pelos resultados de ensaios de estabilidade, em condições normalizadas e 

reconhecidas internacionalmente e são exigências para a AIM. As condições 

particulares de conservação, tal como conservação entre 2 a 8ºC ou temperatura inferior 

a 25 ou a 30ºC, constam do acondicionamento e do folheto informativo dos 

medicamentos. Aquando da inexistência de menção particular de conservação, é 

considerada a temperatura ambiente para um clima continental [41]. 
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 De modo a manter a integridade do medicamento, o controlo das condições de 

temperatura e humidade é essencial. Durante o estágio, fiquei responsável por este 

controlo, assegurando a existência de dispositivos de medição de temperatura e 

humidade, registo de valores de temperatura e humidade obtidos, justificação de 

ocorrência de eventuais picos de valores e sensibilização da equipa para a adoção de 

medidas de carácter corretivo e preventivo para a manutenção dos valores de 

temperatura e humidade nos intervalos de valores considerados aceitáveis. 

 

1.4.1.1. Medicamentos com menções particulares de conservação 

 

 Medicamentos que devem ser conservados a uma temperatura 

inferior a 25 ou a 30ºC 

 

 A maioria dos medicamentos existentes na farmácia enquadram-se nesta 

categoria. É importante referir que, se estas temperaturas forem ultrapassadas 

pontualmente (durante alguns dias ou algumas semanas), a estabilidade e a qualidade 

destes medicamentos não serão comprometidas [41].  

 O controlo dos valores de temperatura e humidade devem ser feitos 

mensalmente. 

 

 Medicamentos que devem ser conservados entre 2 a 8ºC 

 

 Estes medicamentos devem ser conservados em frigoríficos ou câmaras de 

refrigeração. Quando a temperatura exterior é elevada, devem ser utilizados 

rapidamente a partir do momento que são retirados do frigorífico [41].  

O controlo dos valores de temperatura e humidade dos frigoríficos deve ser feito de 

10 em 10 dias. 

 

 

1.4.1.2. Medicamentos sem menções particulares de conservação 

 

 Estes medicamentos devem ser conservados à temperatura ambiente. Contudo, 

não são afetados pela exposição a temperaturas mais elevadas, não se degradando 

quando expostos a temperaturas de 40ºC durante 6 meses [41]. 
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O controlo dos valores de temperatura e humidade devem ser efetuados 

mensalmente. 

 

1.4.1.3.  Melhorias realizadas 

 

 Quando me foi sugerida a tarefa de controlo e registo dos dados dos 

termohigrómetros, apenas dois farmacêuticos estavam habilitados para a sua realização. 

Assim, a equipa do Kaizen sugeriu-me a redação de um manual (anexo 1) e uma norma 

(anexo 2) com toda a informação necessária, de modo a qualquer pessoa ser capaz de 

desempenhar a função de forma rápida e eficiente, apenas com o auxílio desses 

documentos. Por outro lado, verifiquei que havia necessidade de uma tabela, de modo a 

verificar se o controlo já tinha sido feito ou se estava em falta. Assim, procedi à sua 

elaboração (anexo 3), evitando, portanto, o desperdício de tempo da duplicação da 

mesma tarefa. 

 

1.4.2. Organização de espaços 

 

Aquando dos meus atendimentos, verifiquei que uma das tarefas que desperdiçava 

bastante tempo era na procura de amostras e embalagens-teste de produtos 

dermocosméticos e de papéis de embrulho. Deste modo, decidi proceder à organização 

destes espaços, de forma a ser mais fácil encontrar o pretendido e dedicar o tempo 

ganho ao atendimento ao utente. As alterações estão sintetizadas nas tabelas 4, 5 e 6, e 

imagens do antes e depois dos espaços podem ser observadas no (anexo 4). 
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Tabela 4 Aplicação direta do método de Kaizen na zona das amostras 

1 2 3 4 

Ir a Gemba 
Observar 

Gembutsu 

Procurar e 

encontrar Muda 

Realizar 

Kaizen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleção de 

amostras viáveis  

Eliminação de 

tempo à procura de 

amostras 

Eliminação de 

amostras 

estragadas e 

produtos 

descontinuado 

Melhoria da 

qualidade de 

amostras dadas ao 

utente 

Eliminação de 

panfletos 

desatualizados 

Maior 

organização 

 

Tabela 5 Aplicação direta do método de Kaizen no armário dos embrulhos 

1 2 3 4 

Ir a Gemba 
Observar 

Gembutsu 

Procurar e 

encontrar Muda 

Realizar 

Kaizen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminação de 

embrulhos 

estragados e com 

imagem 

desatualizada 

Eliminação de 

tempo à procura de 

material de 

embrulho 

Eliminação de 

material 

desnecessário 

Maior 

organização 

Concentração do 

material de 

embrulho numa 

zona 
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Tabela 6 Aplicação direta do método de Kaizen no armário das embalagens-teste  

1 2 3 4 

Ir a Gemba 
Observar 

Gembutsu 

Procurar e 

encontrar Muda 

Realizar 

Kaizen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminação de 

embalagens-teste 

que apresentavam 

características não 

conformes 

Eliminação de 

tempo de procura 

Organização de 

embalagens-teste 

por ordem 

alfabética 

Colocação de 

embalagens-teste 

no linear o que 

permite ao utente 

conhecer melhor o 

produto 

Concentração de 

embalagens-teste 

em apenas duas 

localizações: linear 

ou armário das 

ofertas 

 

1.4.3.  Organização e gestão de reservas 

 

1.4.3.1.  Justificação da necessidade de melhoria 

 

 Após abordagem de toda a equipa, concluí que uma das tarefas que funcionava 

de forma deficiente era a organização e gestão de reservas manuais (para utentes sem 

ficha de cliente), originando desperdício de tempo na encomenda, procura do produto e 

do papel de reserva. Dado o número elevado de reservas, por vezes o utente não era 

devidamente contactado e não vinha buscar o produto, resultando num desperdício de 

tempo (para o profissional de saúde que pediu a reserva e para as administrativas que 

encomendaram e separaram o produto) e perda de dinheiro para a farmácia. 
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 Ouvida toda a equipa em busca de sugestões de melhorias facilitadoras do 

serviço e, foi implementado um novo método. 

 

1.4.3.2.  Método antigo 

 

 Inicialmente, o papel de reservas manuais utilizado era o representado na figura 

1. Devia ser preenchido com a quantidade, nome do medicamento/produto, dosagem e 

número de comprimidos (se aplicável) e respetivo CNP. Era indicada uma data e hora 

previstas de chegada e o fornecedor a que foi encomendado. O nome e o contacto do 

utente, a data e o operador que realizou a encomenda deviam ser informações a ser 

preenchidas. Após a receção do produto, as administrativas completavam o papel com a 

data de entrada e se o utente foi avisado ou não. Quando o utente vinha buscar o 

produto, o farmacêutico que o entregava colocava o papel no lixo. 

 

 

Figura 1 Papel de reservas utilizado 

1.4.3.3. Limitações do método antigo 

 

As principais limitações que encontrei no método utilizado foram as seguintes: 

1. Dificuldade em distinguir, por parte das administrativas, se se tratava de 

uma reserva de um produto encomendado aos fornecedores, diretamente aos 

laboratórios ou de um produto esgotado. 

2. Como os papéis de reserva eram deitados ao lixo aquando da entrega do 

produto ao utente, não ficava nenhum registo na farmácia da conclusão do 

processo. Esta limitação causava a dúvida frequente se o produto já tinha sido 

levantado, por vezes levando a nova separação do produto para o mesmo utente, 

causando perda de tempo para o operador e dinheiro para a farmácia. 

3. Os elementos da equipa não preenchiam devidamente o papel (não 

indicando, por exemplo, se utente já tinha sido contactado). 
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1.4.3.4. Método melhorado  

 

 De modo a combater a limitação apresentada no ponto 1, sugeri que os novos 

papéis de reserva tivessem diferentes cores, de modo a que a distinção fosse feita de 

uma maneira rápida e intuitiva. Para tal, os papéis de reservas de encomendas feitas aos 

fornecedores passaram a ter a cor verde (figura 2), os encomendados diretamente aos 

laboratórios a cor amarela (figura 3) e os esgotados a cor vermelha (figura 4).  

 Esta mudança veio a reduzir o tempo de separação das reservas por parte das 

administrativas. Sempre que chega uma encomenda vinda, por exemplo, de um 

fornecedor, apenas tem de se verificar se existem reservas com a cor verde e não todos 

os papéis (como acontecia anteriormente). 

 De modo a combater a limitação apontada no ponto 2, os papéis de reserva 

passaram a ter um verso onde deve ser preenchido o motivo de arquivo do papel de 

reserva. Com esta alteração, deixou de existir a dúvida se o utente já tinha levantado a 

reserva. Os papéis passaram a ser numerados, de forma a nenhum se perder, sendo 

arquivados por ordem e cor. A numeração permitiu um maior controlo do processo de 

reserva, evitando perdas de papéis. 

 Para combater a limitação 3, falei individual e informalmente com todos os 

elementos da equipa, sensibilizando-os para a importância do preenchimento cuidadoso 

dos papéis de reserva e quão mais fácil seria o processo se todos trabalhássemos em 

conjunto com este objetivo. A equipa mostrou-se recetiva e concordou serem mudanças 

importantes e necessárias.  

 

  

 

Figura 2 Produtos encomendados aos fornecedores 
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Figura 3 Produtos encomendados diretamente aos laboratórios 

  

Figura 4 Produtos esgotados 

1.5.  Conclusão 

 

 A organização e procura pela melhoria é primordial para o sucesso de uma 

empresa, sendo essencial o envolvimento profissional e emocional de todos os 

colaboradores. 

 Os projetos e trabalhos em que estive envolvida revelaram-se numa mais valia para 

toda a equipa. A eliminação de Muda traduziu-se num aumento de tempo dedicado ao 

utente, sendo a maneira mais económica de melhorar a produtividade e reduzir custos 

operacionais. 
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2. Projeto 2: Unidade de apoio ao hipertenso no contexto de 

farmácia comunitária 

 

2.1. Justificação da escolha do tema 

 

As doenças cardiovasculares são responsáveis por um terço de todas as mortes e 

elevado número de incapacidades, sendo a principal causa de morbi-mortalidade em 

Portugal. O principal fator de risco para o acidente vascular cerebral é a hipertensão 

arterial, sendo a causa de morte de dois em cada três casos de óbito por doenças 

cardiovasculares e um fator de risco importante para eventos coronários, insuficiência 

cardíaca e renal. [42]  

Aquando do estágio, a FFS tinha por objetivo a criação da unidade de apoio ao 

hipertenso. Para tal, foi equipada com o dispositivo de medição automática da PA 

OMRON HEM-907XL IntelliSense® (anexo 5.1), permitindo uma eventual diminuição 

do efeito da bata branca. Neste sentido, foi disponibilizada um gabinete unicamente para 

aferição da PA (anexo 5.2) e todos os profissionais de saúde treinados para a correta 

utilização do aparelho. A formação interna à equipa sobre explicação e aplicação da 

metodologia ficou a meu encargo. 

Posteriormente, o dispositivo de medição automática foi utilizado para aferição da 

PA na semana da saúde para os funcionários da empresa NOS, onde organizei um 

rastreio cardiovascular.  

 

2.2. Introdução 

 

As guidelines de 2018 da ESC/ESH para a hipertensão recomendam que, para obter 

uma medição válida e confiável, os utentes deverão permanecer sentados 

confortavelmente durante cinco minutos num ambiente sossegado, antes da aferição da 

tensão arterial ser iniciada. Posteriormente, são feitas três medições, com um intervalo 

de um a dois minutos entre elas, sendo necessária medições extras, caso a primeira e a 

segunda diferirem de mais do que 10 mm Hg [43].  

Para tal, o tempo necessário para um profissional de saúde aplicar esta metodologia 

em consultório seria de 16 minutos, tornando-a demasiado morosa [44]. 

O principal objetivo desta metodologia é reduzir o efeito da bata branca, de modo as 

medições em consultório serem similares aos valores obtidos em ensaios clínicos. O 
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efeito da bata branca pode resultar em valores de tensão arterial elevados e não 

concordantes com os valores reais, levando a diagnósticos incorretos, imprecisões na 

classificação e tratamentos farmacológicos desnecessários [44]. Calcula-se que até um 

terço dos utentes classificados como hipertensos baseados na medição em consultório 

sejam, na realidade, normotensos quando avaliados por MAPA, estando, portanto, o 

rigor da medição em consultório comprometido pelo efeito da bata branca [45]. 

 

 2.3. Guidelines da hipertensão específicas para farmacêuticos – o exemplo do 

Canadá 

 

Desde há uma década o Canadá implementou um modelo credível e bem-sucedido de 

medicação da PA em contexto de farmácia comunitária, existindo guidelines específicas 

para farmacêuticos [46]. A aferição automática da PA pode ser feita de forma indistinta 

em farmácia comunitária ou em consultórios médicos e a colaboração entre os 

diferentes profissionais de saúde nos cuidados de saúde primários mostrou o seu 

impacto positivo tanto a nível de diagnóstico clínico como a nível económico [47]. 

A pertinência da criação de uma unidade de apoio ao hipertenso na farmácia baseia-

se no exemplo do Canadá e é suportada pelas guidelines europeias de 2018 que 

defendem que o papel de enfermeiros e farmacêuticos na educação, suporte e 

monotorização dos hipertensos tratados é crucial para aumentar o controlo da TA [43]. 

 

2.4. ESC/ESH Valores alvo recomendados  

 

2.4.1. Indivíduo com menos de 65 anos [43]: 

 

Pressão arterial sistólica alvo – 130mmHg (até 120 mmHg se tolerado) 

Pressão arterial diastólica alvo – 70-79 mmHg 

 

Se padecer de doença renal crónica: 

Pressão arterial sistólica alvo inferior a 140mmHg (até 130 mmHg se tolerado) 

Pressão arterial diastólica alvo – 70-79 mmHg 
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2.4.2. Indivíduo com mais de 65 anos [43]: 

 

Pressão arterial sistólica alvo – 130-139 mmHg, se tolerado 

Pressão arterial diastólica alvo – 70-79 mmHg 

 

2.5. Unidade de Apoio ao Hipertenso – serviços prestados pela FFS 

 

O protocolo para a medição totalmente autónoma da PA é o seguinte: num ambiente 

descontraído e confortável para o utente, o farmacêutico explica o conceito e pertinência 

da metodologia, colocando a braçadeira ao nível do coração e explicando as 

particularidades para uma correta medição (o utente não deverá falar, deve ter as costas 

apoiadas e o braço assente e permanecer imóvel, sem as pernas cruzadas e relaxado). 

Posteriormente, o farmacêutico sai do gabinete e após cinco minutos de repouso (e sem 

ter tido atividade física nos 30 minutos anteriores) serão feitas três medições 

automáticas intervaladas de um minuto. A média das três medições será registada pelo 

farmacêutico numa folha de registo própria, a qual deverá ser entregue pelo utente ao 

médico [43]. 

 

2.6. Contextualização do rastreio realizado na empresa NOS® 

 

O rastreio cardiovascular realizado na empresa NOS® foi integrado na Semana da 

Saúde, tendo por objetivo a realização de diversas atividades para a promoção da saúde 

e bem-estar. Enquanto estagiária da FFS, tive como função auxiliar a farmacêutica 

adjunta na organização de um rastreio capilar, enquanto que a realização do rastreio 

cardiovascular ficou a meu encargo. Como tal, decidi dar mais enfâse a este último 

projeto. A aferição dos valores de colesterol total, glicémia e IMC ficou ao encargo da 

equipa de enfermeiros da FFS, enquanto que a medição da PA, utilizando a metodologia 

referida anteriormente, ficou à minha responsabilidade. 

 

2.7. Metodologia 

 

Para a medição automática da PA foi utilizado o aparelho de medição automática 

OMRON HEM-907XL IntelliSense®. 
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Foram realizadas três medições, no período da manhã, com um intervalo de um 

minuto. Após colocação da braçadeira no braço esquerdo e ao nível do coração, o 

indivíduo ficava sozinho na sala, sendo a medição iniciada automaticamente após um 

período de cinco minutos de repouso. Durante o procedimento, o indivíduo permanecia 

sentado em ambiente confortável e calmo, com o braço apoiado sobre a mesa. 

Para efeito de classificação do grau de PA dos indivíduos, recorreu-se aos valores 

das Guidelines de 2013 da ESC/ESH para o tratamento da hipertensão [48].  

Todos os indivíduos que integraram a amostra deram o seu consentimento informal 

para os dados obtidos serem analisados no meu projeto. 

 

2.8. Análise e discussão dos resultados 

 

O rastreio da PA contou com a participação de 20 pessoas com idades 

compreendidas entre os 25 e os 51 anos, sendo a idade média de 39 anos (anexo 5.3). 

Nove indivíduos eram do sexo masculino e 11 do sexo feminino (anexo 5.4). 

Como se pode observar pela análise do gráfico 1, é notório um decréscimo dos 

valores médios da PAS ao longo das três medições (média da primeira medição 133, 

média da segunda medição 121, média terceira medição 118). Os valores da PAD 

médios foram idênticos na primeira e segunda (82), enquanto na terceira medição 

observou-se um decréscimo para 72 (anexo 5.5). 

 

 

Gráfico 1 Representação da média dos valores das três medições de PA 
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Pele análise comparativa entre os gráficos 2 e 3, podemos inferir que, aquando da 

primeira medição, 10% dos indivíduos seriam classificados com PA de grau II, 

enquanto que na terceira medição nenhum indivíduo apresenta valores de PA para ser 

classificado como tal. Se se observar a barra relativa ao grau de PA ótima, pode-se 

concluir que a percentagem de indivíduos classificados passou de 30% na primeira 

medição para 60%. Possivelmente, a discrepância de valores deve-se ao facto de, 

aquando da primeira medição, os indivíduos estarem sob o efeito de bata branca, no 

qual os valores de PA medidos em ambiente clínico normalizam em medições da PA 

fora do consultório [49], condicionando a fiabilidade da primeira medição. 

Os valores médios foram os apresentados aos indivíduos, no final das 3 medições, 

sendo anotados num folheto disponibilizado pela farmácia, podendo-se concluir que 

30% possuía a PA de grau I, enquanto 65% possuía de normal a ótima (gráfico 4). 

 

 

Gráfico 2 Representação da percentagem de indivíduos vs grau de PA, aquando da 

primeira medição 
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Gráfico 3 Gráfico 2 Representação da percentagem de indivíduos vs grau de PA, 

aquando da terceira medição 

 

Gráfico 4 Gráfico 2 Representação da percentagem de indivíduos vs grau de PA, 

tem em conta os valores obtidos na média das três medições 

 

2.9. Limitações do método 

 

Aquando da aplicação do método e da implementação da UAH em contexto de 

farmácia comunitária, deparei-me com pouca adesão por parte da população, apesar do 

reconhecimento por parte dos utentes da sua fiabilidade.  
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Dado o fácil acesso a um dispositivo de AMPA, os utentes não vêm como prioritária 

a procura de um método preciso, mas sim um momento em que podem privar e 

conversar com um profissional de saúde. Como tal, a maioria não deseja ficar sozinha 

sala, pedindo a companhia e atenção do farmacêutico aquando das medições. 

 

2.10. Conclusões 

 

O método de aferição automática da PA descrito tem a vantagem de, aparentemente, 

minimizar a influência da bata branca. A HBB é muito comum em utentes em 

tratamento anti-hipertensor, indicando que muitos dos pacientes aparentemente 

resistentes ao tratamento no consultório podem muito bem ter a PA controlada fora do 

consultório. A prevalência desta condição é relativamente consistente na literatura, 

correspondendo a cerca de 15-20% de indivíduos diagnosticados com hipertensão 

arterial [49]. Daí a precisão global das medições de PA ser de extrema importância. Por 

outro lado, o diagnóstico de indivíduos como hipertensos apenas com a medição em 

consultório pode ser errado, na medida em que podem ser normotensos fora do 

consultório, mas apresentarem HBB aquando da medição. O diagnóstico incorreto 

poderá resultar num consumo de fármacos anti-hipertensores desnecessário e acarretará 

despeças acrescidas para o SNS. 

Para além disso, existem grupos específicos de indivíduos mais suscetíveis à HBB. A 

prevalência de HBB é superior em pacientes hipertensos idosos do que em pacientes 

hipertensos mais novos, bem como a severidade da obesidade parece estar associada a 

uma maior prevalência da HBB. [49] 

Apesar de todas as guidelines recomendarem a utilização de medições de MAPA, a 

utilização do método descrito pode ser muito útil para que se possa confirmar ou rejeitar 

a hipótese de hipertensão resistente. 
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Anexos 

Anexo 1 – Manual de controlo de controlo e registo da temperatura e humidade 

1. Introdução 

 O processo de medição, registo, monitorização e controlo das condições de 

preparação e conservação de medicamentos e produtos permite assegurar o seu 

fornecimento aos utentes em bom estado de conservação, assim como a demonstração 

perante as autoridades competentes da integridade e manutenção da cadeia de 

temperatura de todos os produtos dispensados pela farmácia [1]. 

2. Objetivo 

Criar um manual de procedimentos para a aquisição e controlo de dados relativos às 

condições de preparação e armazenamento dos produtos (medicamentos, produtos de 

saúde e matérias-primas em stock).  

3. Responsabilidades 

Tabela 3 Responsabilidades 

Elemento da 

equipa 
Responsabilidade 

Dr. Fillipe 

Machado 

Dra. Filomena 

Almeida 

Análise dos registos 

Implementação de medidas corretivas 

Luísa Cardoso 

Fernandes 

Aquisição e manutenção dos registos 

Elaboração e controlo dos procedimentos 

Envio de termohigrómetros para calibração 
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4. Instruções de trabalho 

Tabela 4 Instruções de trabalho 

Tópico Explicação detalhada 

Assegurar a existência 

de dispositivos de 

medição de temperatura e 

humidade 

Garantir a existência de aparelhos de 

medição de temperatura e humidade em todas 

as áreas da farmácia afetas à preparação ou 

armazenamento de medicamentos e produtos 

(laboratório, frigoríficos, robô, armazéns e 

expositores) devidamente calibrados 

Registar os valores de 

temperatura e humidade 

A periodicidade para zonas ambiente é 

mensal (na primeira segunda-feira de casa mês), 

para zonas de frigorífico a cada 10 dias (dia 10, 

20 e 30 de cada mês, à exceção do mês de 

fevereiro em que a última medição é efetuada 

dia 28) 

Verificar causas da 

ocorrência de eventuais 

picos de valores 

Valores limite registados fora dos intervalos 

aceitáveis, de acordo com os RCMs - Resumos 

das Características dos Medicamentos - da 

generalidade dos medicamentos) 

Adotar medidas de 

carácter corretivo e 

preventivo 

Manutenção dos valores de temperatura e 

humidade dentro dos intervalos de valores 

considerados aceitáveis 

 

5. Compra de termohigrómetros 

O modelo usado na Farmácia Ferreira da Silva é o “Extech RHT10 Humidity and 

Temperature Data logger” e é adquirido na loja Mister Tools. 

Morada: Av. da França 729, 4250-214 Porto 

Horário: Segunda a Sexta: 09:30–12:30, 14:00–18:00 
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Contacto: 22 832 4243 

As pilhas de substituição são adquiridas no mesmo local, e são do modelo pilha de 

Lítio 3.6V/1200 mAh; LS14250C. A farmácia tem sempre uma pilha e um 

termohigrómetro novos e de reserva na capa dos termohigrómetros. 

6.  Calibração 

A calibração dos termohigrómetros tem de ser feita anualmente (verificar na capa a 

data da última calibração, varia consoante a data de aquisição do termohigróemtro). 

a) O primeiro passo é o pedido de orçamento, que deve ser feito via e-mail, 

ao laboratório de meteorologia. O e-mail direto para o laboratório de calibração 

é labmetro@isq.pt. 

b) Após aprovação por parte da responsável da farmácia pela calibração 

(tabela 1) é pedido ao estafeta que entregue os termohigrómetros no laboratório 

de meteorologia, situado na Rua do Mirante, nº 258, 4415 - 491 Grijó. 

O pedido deve ser feito para um ponto de humidade e dois de temperatura 

(exceto zona de frio que dispensa a humidade).  

c) Um documento será entregue ao estafeta e o mesmo deve ser guardado 

na capa dos termohigrómetros para que sirva de justificativa ao INFARMED do 

motivo da ausência dos mesmos da farmácia. Deve ser garantida a presença de 

um termohigrómetro substituto no frigorífico 

d) Quando a calibração é concluída o laboratório de calibração envia um e-

mail para o correio eletrónico geral da farmácia, afim de os termohigrómetros 

serem levantados pelo estafeta nas instalações do laboratório de meteorologia, 

em Grijó (morada da alínea b). 

e)  

7. Impressão de certificados 

Os certificados podem ser impressos no site do ISQ. 

a) Acesso ao LABMETRO Online (http://metrologia.isq.pt), com os 

seguintes dados na área de cliente; 

 
Username:   ffxxx 

Password:    xxxx 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=mr+toolos+morada
http://metrologia.isq.pt/
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Figura 2 Segundo passo para a impressão de certificados 

    

b) Na barra superior, escolher certificados; 

 

Figura 1Primeiro passo para a impressão de certificados 

 

c) Escolher na lista o certificado a imprimir, escolhendo a opção com o 

nome do ficheiro; 

 

 

d) Fazer o download e imprimir o certificado, arquivando-o posteriormente 

na capa dos termohigrómetros. 

 

7. Registo dos dados 

 

a) Os registos são obtidos através do programa RHT 10. Pode-se encontrar 

o ícone no ambiente de trabalho do computador situado no armazém dos OTCs e 

no ambiente de trabalho do computador da secretária da conferência do 

receituário. Após introduzir o termohigrómetro na porta USB clicar no ícone, 

como indicado na figura. 
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Figura 4 Segundo passo 

Figura 3 Primeiro passo 

 

b) Deverá aparecer uma janela como ilustrado na figura. Escolher a opção 

Connect. 

 

c) Clicar em Link. 
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Figura 5 Terceiro passo 

Figura 6 Quarto passo 

d) Clicar em Data Download. 

e) Aparecerá o gráfico corresponde às medicações. Clicar em OK. 
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Figura 7 Quinto passo 

Figura 8 Sexto passo 

 

f) Abrirá uma janela para gravação do documento. O nome do ficheiro deve ser 

dado segundo o modelo data, piso, especificação. Tal como no exemplo 

ilustrado. 
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Figura 9 Sétimo passo 

Figura 10 Oitavo passo 

 

g) Clicar em View. 

 

 

 

h) Clicar em Link seguido de Logger Set. 

 

 

 

i) Atualizar os dados da tabela. Logger Name: piso, especificação 

(conforme exemplo); Temperature (frigorífico – valores que constam na imagem 

i.1), restantes termohigrómetros – valores que contam na imagem i.2) e 

Humidity. 
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Figura 12 Nono passo (exceto frigorífico) 

Clicar em Setup. 

i.1) 

 

Figura 11 Nono passo (frigorífico) 

i.2) 

 

j) Clicar em OK. 
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Figura 13 Décimo passo 

 

 

k) Imprimir o gráfico na posição horizontal e a cores. 
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Figura 1 - Ícone do programa 

Figura 2 - Janela do programa 

Figura 3 - Janela do programa 

Anexo 2 – Norma de controlo e registo de temperatura e humidade 

Norma Termohigómetros 

Definição: Monitorizar as condições de preparação e armazenamento dos produtos. 

Procedimento 

1. Ir ao ambiente de trabalho do computador situado no armazém dos OTCs e no 

ambiente de trabalho do computador da secretária da conferência do 

receituário (conforme indicado no termohigometro); 

2. Colocar o termohigómetro na porta USB e selecionar o ícone como se vê na fig.1; 

 

 

 

 

3. Aparece a janela (ver fig.2) escolher a opção Connect; 

 

 

 

 

 

 

 

4. Na janela seguinte carregar em link, que se encontra no canto superior esq. Ver fig.3; 
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Figura 14- Janela do programa 

Figura 5 - Gráfico 

Figura 6 - Nome do ficheiro 

 

5. Em seguida clicar em Data Download. Ver fig.4; 

 

 

 

 

6. Aparece o gráfico com os dados correspondentes às medições, clicar OK. Ver fig.5; 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Abre uma janela para se gravar o documento. O nome do ficheiro tem de ser guardado 

conforme o modelo data, piso, especificação. Ver fig.6; 

 

 

 

 

8. Clicar em View. Ver fig.7; 
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Figura 7 - janela do programa 

Figura 8 - Janela do programa 

Figura 9 – Temperature e Humidity (Frigorífico) Figura 10 - Temperature e Humidity (restantes termohigómetros) 

Figura 11 - Janela do programa 

 

 

9. Clicar em Link seguido de Logger Set; 

 

 

 

10. Atualizar os dados da tabela. Logger Name: piso, especificação conforme fig.9 e 10. 

Temperature (frigorífico ver fig.9, restantes termohigrómetros ver valores fig.10) e 

Humidity. Clicar em Set Up; 

 

11. Clicar OK; 

 

 

 

 

 

12. Imprimir o gráfico na posição horizontal e a cores.  
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Anexo 3 – Tabela de verificação dos dados dos termohigrómetros 

Tabela 1 Verificação dos dados dos termohigrómetros 
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Anexo 4 – Organização e melhoria contínua realizadas na FFS 

 

4.1. Aplicação direta do método de Kaizen na zona das amostras 

 

Antes Depois 

  

 

4.2. Aplicação direta do método de Kaizen no armário dos embrulhos  

 

Antes Depois 
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4.3. Aplicação direta do método de Kaizen no armário das embalagens-teste 

Antes Depois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 – Tratamento dos resultados e números obtidos durante o rastreio de 

PA 
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5.1. Dispositivo de medição automática da PA OMRON HEM-907XL 

IntelliSense® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Gabinete de aferição da PA 

 

Figura 2 Gabinete de aferição e correta posição 

5.3. Representação gráfica dos grupos etários da população avaliada 

 

Figura 1 OMRON HEM-907XL IntelliSense® 
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Gráfico 1 Grupos etários vs percentagem de indivíduos 

 

5.4. Representação gráfica do género da população avaliada 

 

 

Gráfico 2 Percentagem de indivíduos de cada género 

 

 

 

 

 

5.5.  Dados individualizados da população avaliada  
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Tabela 1 Compilação de dados 

 

Legenda: 

F – Feminino 

M – Masculino 

PAS 1 – primeira medição da TA sistólica 

PAD 1 – primeira medição da TA diastólica 

PAS 2 – segunda medição da TA sistólica 

PAD 2 – segunda medição da TA diastólica 

PAS 3 – terceira medição da TA sistólica 

PAD 3 – terceira medição da TA diastólica 

Média PAS – média das três medições da TA sistólica 

Média PAD – média das três medições da Ta diastólica 

 

  

Utente Sexo Idade PAS 1 PAD 1 PAS 2 PAD 2 PAS 3 PAD 3  Média PASMédia PAD

1 M 37 138 82 121 76 117 68 121 76

2 M 40 151 99 137 94 146 97 146 97

3 F 35 89 60 89 62 83 53 89 60

4 F 51 117 66 105 66 106 67 106 66

5 M 50 165 105 152 101 144 103 152 103

6 F 33 100 66 99 67 98 65 99 66

7 F 38 109 64 100 62 98 60 100 62

8 F 46 134 87 122 86 117 66 122 86

9 M 51 132 82 124 76 115 72 124 76

10 M 31 143 98 137 89 130 85 137 89

11 F 34 137 96 121 88 128 91 128 91

12 F 43 123 61 120 82 119 80 120 80

13 F 47 150 98 140 96 136 92 140 96

14 M 37 120 79 109 74 101 63 109 74

15 F 46 144 98 142 98 141 97 142 98

16 F 25 119 75 119 75 118 70 119 75

17 M 36 145 90 143 85 140 81 143 85

18 M 30 116 72 116 72 105 72 116 72

19 F 31 166 106 153 102 145 104 153 104

20 M 41 133 82 121 82 118 72 121 82
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