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RESUMO  

O presente relatório divide-se em duas partes. As atividades inerentes à atividade 

farmacêutica comunitária assim como a minha realidade de estágio está descrita na primeira 

parte. Desde a receção das encomendas, realização de encomendas e respetivo armazenamento, 

à dispensa e aconselhamento farmacêutico, serviços farmacêuticos prestados, bem como 

faturação e gestão da farmácia. Finalmente, menciono outras atividades desenvolvidas, tais 

como as formações que presenciei, cartazes que elaborei e uma formação que realizei. 

A segunda parte descreve dois temas distintos de projetos realizados ao longo do 

estágio. O primeiro passa pela introdução do Lean Thinking e Metodologia Kaizen a toda a 

equipa técnica da farmácia visando diminuir os custos e aumentar os lucros da farmácia, 

melhorar a organização física do local de trabalho, facilitar os processos realizados pelos 

colaboradores não perdendo qualidade do serviço prestado ao utente, mas sim melhorando-o. 

O segundo projeto aborda uma temática recente e preocupação crescente à escala global, o 

surgir do vírus SARS-CoV-2 e a doença por ele causada (COVID-19). Em primeira instância é 

realizada uma contextualização histórica dos coronavírus precedentes, seguida de uma 

introdução teórica sobre a temática, com base na informação disponível até à redação deste 

relatório, através de artigos e publicações científicas, bem como sites de organizações de saúde 

reconhecidas como CDC, ECDC, OMS e SNS. A informação sobre o vírus é ainda escassa visto 

ser um surto recente de um novo vírus, encontrando-se em constante atualização no período de 

estágio. Um panfleto com informação visual e simplificada com a informação científica 

angariada foi usado para informar e educar os utentes sobre o tema.  
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Parte 1 

1. INTRODUÇÃO 

O estágio curricular em Farmácia Comunitária (FC) é imprescindível na formação de 

cada estudante de Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. O estágio permite aplicar 

conhecimentos adquiridos na prática profissional em FC. Novas competências humanas e 

sociais são desenvolvidas com a perceção do papel do farmacêutico enquanto agente de saúde 

pública.  O meu estágio decorreu de 9 de setembro de 2019 a 29 de fevereiro de 2020, na 

Farmácia Vitália (FV), sob orientação da Dra. Paula Nadais, farmacêutica adjunta. 

O farmacêutico desenvolve atividades no âmbito da promoção da saúde, da informação 

ao utente, e do uso racional do medicamento, sendo a sua principal responsabilidade a saúde e 

bem-estar do utente. O farmacêutico é, de facto, além de um especialista do medicamento, um 

agente de saúde pública insubstituível, sendo frequentemente um contacto primário com o 

utente. Este, deve estar preparado para prestar todos os esclarecimentos sobre indicações, 

interações medicamentosas, contraindicações e reações adversas, deve sensibilizar para a 

adoção de um estilo de vida saudável e para a importância da adesão a terapêutica. Salienta-se 

também o seu importante papel no acompanhamento fármaco-terapêutico e na 

farmacovigilância. O farmacêutico deve ter consciência da confiança que os utentes lhe 

depositam, daí ser essencial saber ouvir, comunicar, criar empatia, aconselhar corretamente e 

respeitar a relação médico-doente. A profissão farmacêutica é multidisciplinar, exigente e está 

em constante atualização. Durante o meu período de estágio assisti a algumas alterações em 

medicamentos, na legislação, assim como alterações nos organismos de comparticipação. Este 

relatório pretende transmitir tudo o que aprendi durante esta etapa da minha formação, 

descrevendo as atividades realizadas e resumindo a dinâmica de uma FC. A segunda parte do 

relatório corresponde a projetos realizados com acréscimo de valor à farmácia. O cronograma 

abaixo indica as zonas/atividades da farmácia que realizei, sendo especificadas as atividades 

específicas dentro de cada tópico abordadas em detalhe posteriormente. 

 

 

 

 
Figura 1 - Cronograma das atividades desenvolvidas no período de estágio na FV 
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2. FARMÁCIA VITÁLIA 

2.1 Localização e horário 

A FV está localizada na Praça da Liberdade, 37, 4000-322 Porto. A sua localização no 

centro histórico do Porto, a proximidade da estação de comboios e Metro de São Bento atrai 

uma quantidade apreciável de turistas, utentes de várias cidades adjacentes, e utentes após 

consulta no hospital de Santo António.   

A FV funciona, habitualmente, de segunda-feira a sexta feira, das 8h30 às 21h, e sábado, 

das 9h às 19h, encerrando aos domingos e feriados. A Administração Regional de Saúde (ARS) 

com o consentimento da Associação Nacional de Farmácias (ANF), planificam o calendário 

anual dos turnos de serviço permanente das farmácias, e mantêm o seu funcionamento da hora 

de abertura até à hora de encerramento do dia seguinte.1 

2.2 Recursos Humanos 

A equipa da FV é constituída pelo Diretor-técnico, Farmacêutica-adjunta, dois 

farmacêuticos, seis técnicos de farmácia, uma administrativa e uma auxiliar de limpeza, 

cumprindo assim o descrito no Decreto de Lei nº171/2012, de 1 de agosto2 e Decreto de Lei n.º 

307/2007, de 31 de agosto.3 

 

2.3 Divisão e organização física 

A FV divide-se em 3 pisos. No piso -1 situava-se um armazém, uma zona para receção 

de encomendas, os cacifos dos colaboradores, uma sala de espera e de apoio à compra de 

material ortopédico, uma sala para consultas de nutrição e outra para podologia. Atualmente 

decorrem alterações estruturais, tendo sido passada a área de receção de encomendas para o 

piso 0 e os produtos de armazém para o piso 1. O piso 0 possui a área de atendimento ao público, 

com 6 postos individuais de atendimento, lineares e expositores. Atrás dos balcões, encontram-

se lineares com medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), expostos de acordo 

com o período sazonal, suplementos alimentares, produtos dietéticos, veterinários, e 

dispositivos médicos. Ainda neste piso existe o gabinete de atendimento personalizado onde se 

faz a determinação de alguns parâmetros bioquímicos (glicemia e colesterol), medição da 

pressão arterial, e administração de injetáveis, bem como atendimentos que necessitem de maior 

privacidade. A sala de café e instalações sanitárias são, também, aqui situadas. Finalmente, no 

piso 1 encontramos o laboratório de manipulados, um armazém, uma sala de reuniões, o 
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gabinete de serviços administrativos e instalações sanitárias. A FV cumprindo os requisitos de 

áreas mínimas pela Deliberação nº1502/2014, de 3 de julho.4 

Toda a área interior está equipada com sistema de alarme e de extintores de incêndio, e 

obedecem aos requisitos de temperatura (<25ºC) e de humidade (<60%), que são registados e 

controlados semanalmente através de higrómetros.   

Em parte do período de estágio foi-me atribuída essa responsabilidade, tendo anotado 

os valores dos higrómetros das várias divisões.  

2.5 Sistema Informático 

O Sistema Informático (SI) utilizado na FV é o SIFARMA 20005 fornecido pela ANF. 

Trata-se de uma ferramenta essencial no quotidiano da FC, contribuindo para uma boa gestão 

e organização das operações realizadas. O SI permite realizar de várias tarefas como venda de 

produtos, automatização das comparticipações, portarias e despachos, pesquisa de 

medicamentos dentro do mesmo grupo homogéneo, controlo de prazos de validade, controlo de 

vendas de psicotrópicos e estupefacientes, efetuação e receção de encomendas, devoluções e 

regularizações, acesso a fichas de clientes, emissão e fecho de lotes, etc. É uma ferramenta útil 

no atendimento ao utente, porque, normalmente fornece toda a informação detalhada do 

medicamento, que inclui nome do medicamento, substância ativa, grupo terapêutico, código 

ANF, forma farmacêutica, fabricante, quantidade encomendada, stock, localização na farmácia, 

preço de custo, preço de venda ao público (PVP), imposto de valor acrescentado (IVA), prazo 

de vaidade, bem como informações ao nível da posologia, indicações terapêuticas, interações 

medicamentosas, reações adversas, contraindicações e outras informações relevantes. O 

sistema exige um código pessoal de cada funcionário, para acesso ao programa. No final do dia, 

o sistema emite um talão recapitulativo, que especifica o que foi feito nesse dia, o valor em 

caixa, o número de atendimentos, etc. 

3. GESTÃO DA FARMÁCIA 

3.1 Gestão de stocks 

Os stocks são todos os bens disponíveis na farmácia, de forma a serem transacionados 

em tempo útil. A necessidade é dependente de alguns fatores, como a procura, a oferta, o meio 

onde a farmácia se insere, o espaço de armazenamento, a disponibilidade financeira, entre 

outros. A gestão deve resultar da interligação destes fatores com os condicionalismos do setor, 

tornando fundamental que a gestão e a atualização sejam feitas com regularidade e em curtos 

períodos. O SIFARMA estabelece uma relação entre os níveis máximos e mínimos de stock 
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atribuídos a cada produto, e, quando atingido o limite mínimo, o SI integra-o automaticamente 

na encomenda diária, sendo posteriormente analisada e validada. Através deste SI é ainda 

possível emitir um documento que detalha todos os movimentos de entradas e saídas de cada 

produto, permitindo, assim, rastrear a origem de possíveis erros de stock. 

3.2 Encomendas e Aprovisionamento 

3.2.1 Realização de encomendas 

As encomendas são efetuadas no SIFARMA 2000, que permite diferentes tipos de 

encomendas: encomenda diária, encomenda instantânea, via verde e encomenda manual. Na 

FV, os tipos de encomendas mais frequentes são, essencialmente, as diárias e instantâneas. O 

SI, através dos valores de stock mínimo e stock máximo de cada produto associado ao 

fornecedor, é capaz formular uma proposta relativa à encomenda diária, de acordo com as 

entradas e saídas desses produtos, durante o dia. De acordo com a rotatividade dos produtos, o 

farmacêutico, no momento de encomendar, pode alterar a proposta que o computador sugere. 

Após a aprovação da encomenda, é emitida a lista de produtos encomendados, transmitida 

posteriormente ao fornecedor. Esta espécie de encomenda é feita, normalmente, uma vez por 

dia. A encomenda manual tem como função primária fazer saber ao fornecedor, ao longo do 

dia, de produtos que sejam necessários, seja por via telefónica, seja na plataforma online. 

Encomendas instantâneas são comuns para pedidos urgentes ou reserva para utentes, sendo 

realizadas aquando o atendimento. No caso dos produtos rateados, são pedidos 

maioritariamente pela área reservada da Alliance Helthcare S.A (AH), e, pontualmente, por via 

telefónica.  

A seleção de um fornecedor é feita em função de vários critérios. O principal fornecedor 

das encomendas diárias é a AH. Contudo, a FV encontra-se, também, integrada no grupo 

Firstpharma, que representa um conjunto de farmácias em rede, que permite otimizar a gestão 

do negócio aumentando a rentabilidade. 

Encomendas instantâneas e manuais fizeram parte do dia a dia da minha experiência 

na FV. Embora nunca tenha realizado uma encomenda diária na FV tive a oportunidade de 

observar e perceber o método de validação e o seu raciocínio, e a comparar as diferentes 

campanhas dos fornecedores. Realizei a alteração dos máximos e mínimos de diversos 

produtos tendo em conta a procura pelos utentes. 
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3.2.2 Receção de encomendas 

A receção e conferência de encomendas são fundamentais para garantir que os produtos 

enviados pelo fornecedor correspondem ao pretendido e ao discriminado na fatura. São passos 

essenciais para que os produtos entrem para o SI e, assim, entrem no stock da farmácia. Os 

produtos encomendados chegam à farmácia dentro de caixas fechadas, com fitas termosseladas, 

e são encaminhadas para a área de receção de encomendas. Os produtos que requerem 

temperaturas de armazenamento entre 2-8ºC vêm em caixas de isolamento apropriado, com 

placas de gelo. Cada encomenda é acompanhada pela fatura, composta pelo original e 

duplicado. No SIFARMA 2000, existe uma opção, “Receção de Encomendas”, onde se 

seleciona a encomenda a que correspondem os produtos recebidos, seguindo-se a introdução 

do número de fatura e o total líquido, inicia-se a leitura dos códigos dos produtos, um a um, 

através do leitor de códigos de barras.  

Durante a receção dos produtos, é necessário ter em conta: o estado da embalagem (caso 

esteja danificada, deve ser devolvida), o prazo de validade (deve ser sempre alterado no sistema, 

quando é menor do que o registado) e o preço do produto (confirmar preços da fatura e da 

embalagem). Os preços dos produtos de venda livre são estabelecidos de acordo com a margem 

de lucro da farmácia (no final do processo, são emitidas etiquetas, que devem ser colocadas na 

embalagem). De seguida, procede-se ao armazenamento dos produtos, e arquivam-se as faturas 

por um período mínimo de dez anos, de acordo com a legislação em vigor.  

Desde cedo tive autonomia na receção de encomendas instantâneas e diárias, e 

posteriormente, na receção de encomendas manuais diretas ao fornecedor.  

3.2.3 Critérios de armazenamento 

O correto armazenamento garante uma boa conservação e estabilidade dos 

medicamentos e produtos farmacêuticos, uma boa gestão da farmácia e maior rapidez na 

acessibilidade ao produto, que se reflete na qualidade do atendimento ao utente. O 

armazenamento tem em conta que, geralmente, todos os medicamentos devem ser armazenados 

em local fresco, seco e ao abrigo da luz, e que os produtos que necessitam de baixas 

temperaturas (2-8ºC) devem ser guardados no frigorífico. Organiza-se por ordem alfabética e 

segundo a regra First Expired First Out (FEFO), garantindo que a validade mais curta é a 

primeira a ser dispensada; para produtos sem prazo de validade é usado o First In First Out 

(FIFO), onde os produtos mais antigos são os primeiros a serem vendidos, permitindo o correto 

escoamento e uma adequada rotação de stock. Quando a quantidade de produtos exceder a 



Gonçalo Caridade Nunes 6 
 

capacidade, quer nas gavetas, quer nos locais de exposição ao público, estes são armazenados 

nas prateleiras do armazém destinadas a esse efeito.  

Desde o primeiro dia participei ativamente no armazenamento dos produtos, tendo sido 

uma etapa crucial para conhecer produtos e a sua localização na farmácia. 

3.3 Controlo dos prazos de validade 

O controlo de prazos de validade, pois permite assegurar as condições de qualidade, 

segurança e eficácia do produto dispensado. É realizado em dois momentos distintos, na 

farmácia: na receção da encomenda e na verificação mensal. Na primeira, o prazo de validade 

é atualizado, quando o stock do produto é igual a 0 ou negativo. Na segunda é emitida uma lista 

geral dos produtos que terminem a sua validade no mês seguinte. Cada produto é verificado: 

caso a validade se confirme, esses produtos são retirados e é realizada a sua devolução (que 

pode ou não ser aceite; sendo aceite o fornecedor emite uma nota de crédito), ou faz-se 

devolução direta ao laboratório, através do delegado comercial, que gera um crédito 

compensando com produtos do mesmo laboratório, quando aceite. 

Desde o primeiro mês de estágio procedi a verificação da listagem de prazos de 

validade, sendo normalmente esta tarefa dividida pelos colaboradores, o que me permitiu um 

contacto com diferentes produtos, da sua localização e organização na farmácia.  

3.4 Devoluções e Regularizações 

A devolução de medicamentos e outros produtos disponíveis na farmácia, aos respetivos 

fornecedores, permite assegurar o seu bom estado de conservação. O processo de devolução 

realiza-se por diferentes motivos: prazo de validade ultrapassado, produtos enviados 

danificados, produtos enviados, mas não pedidos, devolução de produtos por indicação do 

INFARMED ou laboratório, e devolução de pedidos por engano, entre outros. A devolução de 

um produto é feita, obrigatoriamente, através do SIFARMA, partindo do menu “Encomendas à 

Gestão de Devoluções”. Para realizar esta ação, é necessário indicar o fornecedor ao qual se faz 

a devolução, o nome do produto, a quantidade, o motivo da devolução e a sua origem, ou seja, 

o número de fatura ao qual corresponde o produto. A devolução é comunicada à Autoridade 

Tributária e é emitida uma nota de devolução em triplicado, sendo estas carimbadas e rubricadas 

pelo responsável da operação. Os produtos enviados ao fornecedor, são acompanhados pela 

nota de devolução (original e o duplicado), ficando o triplicado arquivado na farmácia. A 

devolução é processada pelo fornecedor, e pode ou não ser aceite. Caso a devolução seja aceite, 

o fornecedor enviará uma nota de crédito ou um produto de substituição. Posteriormente, deverá 
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ser feita a regularização da devolução no SI. Caso a devolução não seja aceite, os produtos em 

causa são processados, tendo em vista a respetiva quebra. Depois, é efetuada a sua destruição, 

através do Sistema de Gestão de Resíduos de Embalagens e Medicamentos (VALORMED) ou 

outra empresa especializada no tratamento destes resíduos.  

Durante o estágio realizei várias devoluções de produtos de forma autónoma à AH, 

Plural e Cooprofar por erro no pedido, e, menos frequentemente, por erro na faturação e fim 

de prazo de validade. Acompanhei, ainda as devoluções devido a prazos de validade recolhidos 

na verificação mensal para diferentes fornecedores para além dos mencionados. 

4. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

4.1 Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica  

Segundo a legislação portuguesa, estão sujeitos a receita médica os medicamentos que 

possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, contendo 

substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, ou se destinem a administração por via 

parentérica.6 A dispensa de MSRM implica a apresentação de uma receita médica, documento 

através do qual são prescritos, por um médico ou, nos casos previstos em legislação especial, 

por um médico dentista ou por um odontologista, um ou mais medicamentos.6  A legislação 

portuguesa estabeleceu que é obrigatória a prescrição dos MSRM por via eletrónica, salvo 

algumas situações em que poderão ser aceites receitas manuais, se devidamente justificadas 

pelo médico prescritor, no canto superior direito da receita, tais como: falência informática, 

inadaptação fundamentada do prescritor, prescrição ao domicílio, entre outras situações, até um 

máximo de 40 receitas por mês.10  

A Portaria 137-A/2012, de 11 de Maio7 dita algumas regras de prescrição e dispensa do 

receituário do SNS: determina a promoção da prescrição por DCI, nomeadamente, através do 

controlo da prescrição e incentivo à utilização de MG (como elementos estruturantes, para o 

uso mais racional do medicamento), estabelece o regime jurídico a que obedecem as regras de 

prescrição de medicamentos, o modelo de receita médica e as condições de dispensa de 

medicamentos como também define as obrigações de informação a prestar aos utentes. Assim, 

a prescrição deve conter a DCI da substância ativa, a FF, a dosagem, a apresentação e a 

posologia.7 Podendo incluir a denominação comum do medicamento, quando não existem 

medicamentos de marca ou MG comparticipados similares, ou se o prescritor justificar a 

impossibilidade de substituição, sendo estas indicação obrigatória pelo prescritor, em local 

próprio na receita, e incluem: a) prescrição de medicamentos com margem ou índice terapêutico 
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estreito, nomeadamente ciclosporina, levotiroxina sódica e tracolimus b) Suspeita fundada e 

previamente reportada, do INFARMED, de intolerância ou reação adversa a um medicamento 

com a mesma substância ativa, mas identificado por outra denominação comercial. c) 

Prescrição de medicamentos destinados a assegurar a continuidade de um tratamento com 

estimada duração superior a 28 dias. Na prescrição deve ser mencionada a exceção.6, 7, 11 

A maioria dos atendimentos que realizei foram a dispensa de MSRM, tendo sido o SI 

uma ferramenta valiosa, pois a consulta da informação científica disponível suporta um bom 

aconselhamento, e promove o conhecimento dos nomes comerciais de determinados produtos, 

através do grupo homogéneo. 

4.1.1 Tipos de receitas médicas 

As receitas médicas podem ter 4 tipos de apresentações 12:  

• Receita médica materializada e guia de tratamento: destina-se a tratamentos de curta 

duração, com a validade de 30 dias; 

• Receita médica renovável materializada e guia de tratamento: apresenta uma validade 

de 30 dias ou 6 meses, destinando-se a tratamentos de longa duração 

• Receita médica pré-impressa (receita manual): trata-se de uma receita não renovável e 

exibe uma validade de 30 dias a partir da data de prescrição; 

• Receita eletrónica desmaterializada - também conhecida por Receita Sem Papel (RSP): 

é enviada ao utente, por mensagem, associada ao seu número de telemóvel e ao seu cartão de 

cidadão. Deste modo, o utente apresenta na farmácia a mensagem enviada e através dela é 

possível obter o número da receita, código de acesso de dispensa e código de direito de opção, 

de forma a aceder à prescrição médica. Este último modelo eletrónico permite, em simultâneo, 

a prescrição de diferentes tipologias de medicamentos, ou seja, a mesma receita poderá incluir 

fármacos comparticipados com tratamentos não comparticipados. Este sistema traz vantagens 

para o utente, já que todos os produtos de saúde prescritos são incluídos num único receituário, 

o que antes não acontecia. No ato da dispensa, o utente poderá optar por aviar todos os produtos 

prescritos, ou apenas parte deles, sendo possível levantar os restantes em diferentes 

estabelecimentos e em datas distintas. A desmaterialização da receita assenta num processo 

mais eficaz e seguro de controlo de emissão e dispensa, obrigando a um acesso eletrónico 

autenticado, através de certificado digital qualificado, no caso dos profissionais, e Cartão de 
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Cidadão para os utentes. A RSP adquiriu caráter obrigatório a 1 de abril de 2016, para todas as 

entidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS).9 

Nos dias que antecederam o período de atendimento ao balcão, a recomendação da 

Dra. Paula Nadais, li as Normas de Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde de forma 

a saber proceder e conforme o tipo de receita. 

4.1.2 Interpretação e validação da prescrição e a respetiva dispensa da receita médica 

A prescrição deve ser validada de acordo com os aspetos legais e clínicos. Quando o 

farmacêutico recebe uma receita, de modo geral, deve avaliar os seguintes pontos: Número da 

receita; Local de prescrição ou respetivo código; Identificação do médico prescritor, incluindo 

o número de cédula profissional, e se necessário, a especialidade; Nome e número do utente;  

Entidade financeira responsável e o número de beneficiário, o acordo internacional e a sigla do 

país, quando aplicável; Referência ao regime especial de comparticipação de medicamentos, 

quando aplicável; As datas da prescrição e da validade; No caso de comparticipações especiais, 

ao abrigo de portarias ou despachos, deve ser mencionada a respetiva portaria.  

Após verificar a validade e autenticidade da receita, o farmacêutico é responsável por 

avaliar a medicação dispensada, de forma a identificar e resolver possíveis problemas 

relacionados com a medicação, promovendo, desta forma, o uso racional dos medicamentos e 

assegurando a qualidade, segurança e eficácia da farmacoterapia. Por isto mesmo, o profissional 

de saúde deve identificar o medicamento: dosagem, FF, via de administração, posologia, 

duração do tratamento, dimensão e número de embalagens. A Portaria nº 198/2011, de 8 de 

Maio, estabelece o regime transitório das receitas manuais para as eletrónicas.10 No que diz 

respeito a receitas manuais, o farmacêutico deve estar atento à data da prescrição, assinatura do 

médico prescritor, ausência de quaisquer tipo de rasuras, presença do número da recita e 

respetivo código de barras, vinhetas identificativas do médico prescritor e do local de 

prescrição, a identificação do utente e do organismo de comparticipação e a seleção (com um 

“X”) numa das 4 opções que justifiquem o facto de a receita ser manual. Posto isto, o 

farmacêutico avalia a concordância da medicação prescrita, garantindo que cada receita não 

ultrapassa o limite de 4 medicamentos distintos, num total de 4 embalagens por receita, sendo 

que, no máximo, podem ser prescritas 2 embalagens por medicamento; no caso dos 

medicamentos se apresentarem sob a forma de embalagem unitária, podem ser prescritas até 4 

embalagens do mesmo medicamento. Caso o médico prescritor não especifique a dosagem e/ou 

o tamanho de embalagem, deve ser sempre dispensada a de menor dosagem/tamanho. Por 
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vezes, surgem problemas de interpretação da receita médica, podendo o farmacêutico recorrer 

a vários meios: colegas de trabalho, pesquisa em suporte informático, questionar o doente sobre 

o problema que o levou ao médico e, em último caso, contactar o médico prescritor. Quanto ao 

organismo de comparticipação, nas receitas manuais, é introduzido pelo farmacêutico na opção 

“Planos” do menu de Atendimento, de acordo com o organismo mencionado na receita. Na fase 

de aviamento da receita médica, o farmacêutico recolhe os medicamentos, tendo de fazer uma 

nova verificação antes de terminar a venda, exigida pelo sistema, o que evita erros de dosagem 

ou de tamanho da embalagem. Após este processo, o farmacêutico deve esclarecer as dúvidas 

dos utentes e deve informar, convenientemente, sobre a utilidade de cada medicamento, a sua 

posologia, modo de administração, duração do tratamento e outras informações relevantes. 

Após finalizar a venda, é impresso no verso da receita, o “Documento de Faturação”. Este 

documento contém as seguintes informações: farmácia que dispensa os medicamentos, nome 

do Diretor Técnico, data e número da venda, organismo de comparticipação e respetiva 

percentagem de comparticipação, número e lote da receita, identificação dos medicamentos 

comparticipados (nome, dosagem, código, número de embalagens e PVP), e código do 

operador. O utente ou adquirente deve assinar o documento como prova de que adquiriu os 

medicamentos indicados e que lhe foi prestada a informação necessária. No final, a receita é 

carimbada, rubricada e datada pelo farmacêutico.8 Para além disto, é emitida uma fatura/recibo, 

que é fornecida ao utente. Quando nas receitas, quer manuais quer eletrónicas, o médico não 

especifica se o medicamento é ético ou genérico, o utente tem a liberdade de escolha e o 

farmacêutico deve-lhe apresentar todas as opções disponíveis, de forma esclarecedora. 

4.1.3 Sistemas de comparticipação de medicamentos 

O Decreto-lei nº118/92, de 25 de junho estabelece o regime de comparticipação do 

Estado no preço dos medicamentos prescritos aos utentes do SNS.12 O Decreto-lei nº 48-

A/2010, de 13 de maio veio alterar o regime previamente em vigor.13 Existem dois regimes de 

comparticipação: regime geral e regime especial. O regime geral abrange todos os utentes do 

SNS, enquanto o especial é fixado de acordo com os seguintes escalões: escalão A – 90%; 

escalão B – 69%; escalão C – 37%; escalão D – 15%; Manipulados – 50%. Além do regime 

geral, o SNS trabalha em complementaridade com outros sistemas de comparticipação como, 

por exemplo, Serviço de Assistência Médico-Social dos Bancários (SAMS), Serviço de 

Assistência Médico-Social do Sindicado Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SAMS 

Quadros), S.A./Energias de Portugal (SAVIDA), e Portugal Telecom/Correios, Telégrafos e 

Telefones (PT/CTT), sendo uma parte da comparticipação é paga pelo Estados e a outra é paga 
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pelo sistema responsável pela complementaridade. No caso dos pensionistas, ou aqueles cujo 

rendimento anual não exceda 14 vezes o salário mínimo nacional, a comparticipação do Estado 

nos medicamentos é acrescida 5% ou 15%. Para que os utentes usufruam deste regime deve 

estar inscrito um “R” no local de identificação do regime de comparticipação. No que diz 

respeito a doenças profissionais, a comparticipação é 100%. Em relação às doenças crónicas 

especiais, a comparticipação por parte do Estado, no preço dos medicamentos, é objeto de 

regime especial, regulamentado em legislação própria e diferentemente graduada em função 

das entidades que o prescrevem ou dispensam. O médico prescritor deve mencionar, na receita, 

o despacho ou portaria correspondente. Um exemplo disto é a doença da paramiloidose: para 

doentes com paramiloidose, em que a comparticipação é de 100%, em todos os produtos que 

tenham 6% IVA. Os doentes diabéticos usufruem de um protocolo, que tem como objetivo de 

proporcionar o acesso aos produtos necessário para o controlo da doença. A comparticipação 

do Estado, no custo de aquisição das tiras-teste para diabéticos, é de 85% do PVP, para utentes 

do SNS. No que diz respeito à aquisição de agulhas, lancetas, insulina, é fixada a 100%.  

4.1.4 Medicamentos genéricos e sistemas de preços de referência 

Os MG são medicamentos com a mesma composição, qualitativa e quantitativa, em 

substâncias ativas que o medicamento de referência, a mesma forma farmacêutica e cuja 

bioequivalência tenha sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados, sendo 

identificados pelo seu nome, seguido da dosagem, da forma farmacêutica e da sigla “MG”. A 

sua prescrição deve seguir a mesma lógica, podendo o médico especificar o laboratório.6  

De forma a não se contribuir para o aumento da despesa pública, criou-se um sistema 

de preços de referência na comparticipação dos medicamentos pelo Estado. Este sistema é 

aplicável aos medicamentos comparticipados, incluídos em grupos homogéneos, e que sejam 

prescritos e dispensados no âmbito do SNS. O preço de referência corresponde ao valor sobre 

o qual incide a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos incluídos em cada um 

dos grupos homogéneos, de acordo com o escalão ou regime de comparticipação que lhes é 

atribuído. Este grupo homogéneo é um conjunto de medicamentos com a mesma composição 

qualitativa e quantitativa, em substâncias ativas, forma farmacêutica, dosagem e via de 

administração, no qual é incluído pelo menos um MG existente no mercado.14 A cada grupo, é 

atribuído um preço de referência, valor esse acordado e correspondente à medida de cinco 

medicamentos mais baratos existentes no mercado.15, 16 De 3 em 3 meses, os preços dos 

medicamentos são revistos, o que pode provocar alterações nas comparticipações.  
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No decorrer do meu estágio, quando expunha ao utente os medicamentos disponíveis e 

preços correspondentes, era muito questionada em relação à eficácia dos MG, principalmente, 

por pessoas com novo início de terapêutica. Na FV, quanto a este assunto, de um modo geral, 

existem opiniões muito distintas, surgindo grupo de utentes que não se opta pelo MG e que 

escolhe de forma recorrente o mais barato, existe outro grupo de utentes que só opta por MG 

caso seja medicação nova, e há, ainda, aquele grupo que se mostra muito reticente 

relativamente à aquisição de MG, não confiando na sua eficácia e optando por medicamentos 

de marca.  

4.1.5 Medicamentos psicotrópicos 

A dispensa de medicamentos psicotrópicos/estupefacientes apresenta algumas 

particularidades, devido às suas características farmacológicas, tendo uma legislação própria, 

pois interferem com a atividade do sistema nervoso central, provocando alterações no 

comportamento, humor e consciência, que pode induzir tolerância e/ou dependência física e 

psíquica, quando utilizados de forma indiscriminada. Dada esta sua natureza, a dispensa deste 

tipo de fármacos está sujeita a uma legislação especial e rigorosa de modo a evitar o abuso 

destas substâncias. As substâncias que são consideradas psicotrópicos e estupefacientes 

encontram-se em tabela anexa ao Decreto-Lei nº 15/93 de 22 de janeiro.17 As entradas e saídas 

destes medicamentos são registadas e controladas no sistema informático. As entradas são 

registadas e enviadas para o INFARMED (via e-mail), trimestralmente, até ao dia 15 do mês 

seguinte. As saídas são registadas e enviadas para o INFARMED (via e-mail), mensalmente, 

até ao dia 8 do mês seguinte. Na sua dispensa, o sistema emite um formulário em que é 

obrigatório registar as seguintes informações, antes de terminar a venda: nome do médico 

prescritor, nome e morada do doente e adquirente do medicamento (nome, morada, idade, 

número de identificação). No final, é emitido um documento designado “documento de 

psicotrópicos” (Figura 7), que é arquivado junto à fotocópia da receita, no caso das receitas 

manuais.7 Devido ao facto deste grupo de medicamentos ser muito controlado, a sua dispensa 

tem algumas particularidades: só podem ser adquiridos por adultos, é necessário tirar uma cópia 

da receita (aplicável a receitas manuais), é obrigatório registar no sistema informático as 

informações relativas ao doente, médico prescritor e adquirente do medicamento, e é emitido 

um documento onde constam as informações referidas anteriormente, designado de 

“documento de psicotrópicos”. A receita original faturada é enviada automaticamente para a 

entidade responsável pela comparticipação e a cópia do documento (receita manual) é arquivada 

com o documento de psicotrópicos, numa pasta na farmácia, durante um período de 3 anos.  
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Na FV mantemos os medicamentos psicotrópicos num cofre logo após a receção de 

encomenda, estando a chave num local oculto afastado deste.  

4.1.6 Benzodiazepinas 

As benzodiazepinas e os seus análogos têm indicação no tratamento da ansiedade e da 

insónia, sendo comum a sua prescrição. São consideradas um grupo farmacológico bem 

tolerado, mas causam habituação e dependência muito facilmente, causando um risco para a 

saúde pública. É recomendável que este tipo de medicação não seja utilizado como rotina no 

tratamento sintomático destes dois fatores, mas sim quando os sintomas apresentam caráter 

patológico, e nestes casos, o tratamento deve ser limitado no tempo. As entradas e saídas destes 

medicamentos são registadas e controladas no sistema informático. No final de cada ano, é 

emitida uma listagem, onde constam todas as entradas e saídas de benzodiazepinas, que é 

enviada ao INFARMED (via e-mail), até ao dia 31 de janeiro do novo ano.  

Na FV verifiquei que a grande maioria dos utentes que compram benzodiazepinas usam 

este tipo de substâncias de forma crónica, e que demonstram tolerâncias, habituação e 

sintomas de abstinência com apenas alguns dias sem o medicamento. Aconselhei em várias 

situações a ida ao médico para fazer o desmame e apresentei alternativas de produtos de venda 

livre, naturais (valeriana, passiflora, etc.) e/ou com melatonina para auxiliar o desmame. 

4.1.7 Medicamentos manipulados 

O medicamento manipulado é qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico. A fórmula magistral 

consiste no medicamento preparado em farmácia de oficina ou nos serviços farmacêuticos 

hospitalares segundo receita que especifica o doente a quem o medicamento se destina, 

enquanto que preparado oficinal é qualquer medicamento preparado segundo as indicações 

compendiais, de uma farmacopeia ou de um formulário, em farmácia e oficina ou nos serviços 

farmacêuticos hospitalares, destinado a ser dispensado diretamente aos doentes assistidos por 

essa farmácia ou serviço.18 Durante a preparação de um manipulado é necessário o 

preenchimento da ficha de preparação do medicamento manipulado, devendo constar a 

denominação do medicamento manipulado, o nome e morada do doente, o nome do prescritor, 

o número de lote atribuído ao medicamento preparado, composição do medicamento com a 

indicação das matérias-primas (respetivo número de lote, origem, farmacopeia, quantidade para 

100 gramas, quantidade calculada e quantidade pesada, rubrica do operador e supervisor), a 

descrição da preparação, a verificação, a descrição da embalagem, as condições de conservação, 
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o prazo de utilização e o cálculo do PVP. Esta ficha é criada manualmente e só depois 

introduzida no sistema informático do laboratório. Depois da preparação estar terminada e 

acondicionada apropriadamente, passa-se à criação e impressão do rótulo com os dados 

principais da preparação (farmácia que preparou e contactos, número de lote da embalagem, 

nome do médico prescritor, nome do utente, formulação, condições de conservação, data de 

preparação e prazo de validade). 

Neste período, tive o privilégio de acompanhar processos de encomendas de matérias 

primas aos fornecedores, preencher fichas de preparação de manipulados, manualmente e 

informaticamente, calcular preços e preparar algumas formulações, nomeadamente, solução 

de minoxidil a 5%, supositórios de glicerina, cápsulas de bicarbonato de sódio, cápsulas de 

carbonato de cálcio, vaselina enxofrada a 6%, entre outros, com a supervisão da Drª Paula 

Nadais e do Sr. Sérgio Alves. A FV é frequentemente procurada para a preparação de 

medicamentos manipulados, sendo inclusive preparados produtos manipulados para outras 

farmácias. 

4.2 Dispensa de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

A dispensa de MNSRM está relacionada com a automedicação. A automedicação pode 

ser definida como a utilização de MNSRM de forma responsável, sempre que se destine ao 

alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a assistência ou 

aconselhamento de um profissional de saúde.19 A prática da automedicação é muito frequente, 

uma vez que o utente, perante determinado tipo de sintomas, recorre frequentemente à farmácia 

e não ao hospital. No entanto, esta prática não se deve verificar por um elevado período, nem 

em grupos de risco, como é o caso de grávidas, mulheres lactentes, crianças, idosos e doentes 

crónicos. O farmacêutico deve prestar especial atenção a estes grupos, por apresentarem 

características diferentes das dos outros utentes e serem, por norma, aconselhados pelo médico. 

A automedicação responsável deve contribuir para a consciencialização dos autocuidados em 

saúde, evitará consultas desnecessárias aos serviços de saúde, que estão sobrecarregados, e 

pressupõe que a toma de MNSRM tem em conta a avaliação da sua segurança. Desta forma, o 

farmacêutico tem uma função privilegiada, porque efetua o processo de indicação farmacêutica, 

garantindo a eficácia e segurança dos MNSRM, através dos seus conhecimentos técnico-

científicos, a capacidade de reconhecer os sintomas e o facto de estar disponível sem a marcação 

de uma consulta e de recomendar o encaminhamento ao médico, quando verificar que assim é 

necessário. Perante as diferentes situações passíveis de automedicação, o farmacêutico deve 

seguir determinados protocolos, para que a prática decorra com a máxima eficácia e qualidade 
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e, consequentemente, contribua para a melhoria do estado de saúde do utente. Para isto, o 

farmacêutico tem de recolher toda a informação necessária para avaliar corretamente o 

problema: avaliar a idade (se necessário perguntar) e sexo, se está grávida ou a amamentar, para 

quem é o tratamento, se sofre de outras doenças, que medicamentos toma, se sofre de alguma 

alergia e, se sim, qual, se apresentou alguma reação adversa a um medicamento no passado e, 

se sim, qual, entre outras. Depois desta avaliação inicial, o farmacêutico deve decidir qual o 

medicamento a dispensar ou se deve reencaminhar o utente para uma consulta médica, por achar 

que não se trata de mal menor. A persistência dos sintomas e o agravamento do estado de saúde 

são também motivos de reencaminhamento para o médico. Se for caso de aconselhamento 

farmacêutico, o farmacêutico deve seguir alguns critérios para escolher o fármaco mais 

adequado: optar por formulações mais simples, optar pela embalagem de dimensões reduzidas, 

escolher um esquema posológico simples e de curta duração, optar pelo fármaco mais eficaz e 

com menos reações adversas. Após a escolha do medicamento, o farmacêutico deve prestar 

toda a informação necessária ao utente para a sua utilização correta e segura (posologia, 

duração), aconselhar medidas não farmacológicas, e esclarecer todas as dúvidas que surjam ao 

doente.  

Durante o estágio, esta área do aconselhamento farmacêutico foi muitas vezes 

necessária. Esta é uma das áreas mais difíceis, principalmente, para o estagiário, mas 

consegue ser uma área desafiante, na qual se pode pôr em prática os conhecimentos teóricos 

aprendidos e ganhar experiência, à medida que se vivenciam diferentes situações.  

4.3 Produtos e medicamentos de uso veterinário 

Um medicamento de uso veterinário pode ser definido como toda a substância ou 

composição que possua propriedades curativas ou preventivas das doenças e dos seus sintomas, 

no animal, com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou a restaurar, corrigir ou modificar 

as suas funções orgânicas.20 

A solicitação de medicamentos e produtos de uso veterinário, na FV, recai sobre uma 

vasta área de produtos a antiparasitários internos e externos, anticoncecionais, antibióticos, 

antissépticos, suplementos, etc. Os produtos de uso veterinário não beneficiam de qualquer 

tipo de comparticipação e deverão sempre ser dispensados sob aconselhamento farmacêutico, 

indicando a sua posologia. O farmacêutico deve ser dotado de alguns conhecimentos sobre 

zoonoses, de modo a sensibilizar os utentes para a importância do tratamento e de cuidados 

preventivos, pois os animais são muitas vezes reservatórios de agentes patogénicos para o 
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Homem. O facto de não haver informação científica no SI relativa a estes produtos, e a maioria 

das embalagens serem seladas, dificultou bastante o conhecimento e aconselhamento deste tipo 

de produtos. 

4.4 Preparações extemporâneas 

Estes tipos de preparações são realizados no ato da dispensa, devido à sua instabilidade, 

após reconstituição. Ao dispensar a preparação final ao utente, deve-se informar relativamente 

aos cuidados especiais a ter com este tipo de medicamentos. 

As mais recorrentes, na FV, são as preparações de antibióticos, sendo, geralmente, pós 

que se reconstituem em água purificada. 

4.5 Produtos cosméticos e de higiene corporal 

Um produto cosmético pode ser definido como é qualquer substância ou mistura 

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

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

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

limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os 

odores corporais.6  

O farmacêutico tem um papel importante na área da dermocosmética, pois através de 

aconselhamento consegue adequar os produtos aos utentes, conforme o caso exposto, sendo 

uma das áreas em que o farmacêutico mais intervém com o utente. Na FV estão disponíveis 

alguns lineares cosméticos de marcas como, Avène®, Bioderma®, Ducray®, La Roche 

Posay®, Uriage® e Vichy®, entre outras. 

O aconselhamento deste tipo de produtos foi desafiante, uma vez que o público alvo é 

maioritariamente feminino muitas vezes preferiam o aconselhamento por uma das 

colaboradoras, independentemente do conhecimento e assertividade no aconselhamento. 

Contudo presenciei formações de várias marcas e adquiri conhecimento dos seus produtos, 

tendo sido sempre incentivado pela Dr. Paula Nadais. 

 4.6 Géneros alimentícios para alimentação especial e produtos dietéticos 

O Decreto-lei nº216/2008, classifica, alimentos dietéticos como “...destinados a fins 

medicinais específicos, como uma categoria de géneros alimentícios destinados a uma 

alimentação especial, sujeitos a processamento ou formulação especial, com vista a satisfazer 

as necessidades nutricionais de pacientes e para consumo sob supervisão médica, destinando-
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se à alimentação exclusiva ou parcial de pacientes com capacidade limitada, diminuída ou 

alterada para ingerir, digerir, absorver, metabolizar ou excretar géneros alimentícios correntes 

ou alguns dos nutrientes neles contidos ou seus metabólicos, ou cujo estado de saúde determina 

necessidades nutricionais particulares que não géneros alimentícios destinados a uma 

alimentação especial ou por uma combinação de ambos.” 21  

Na FV, os produtos deste género mais procurados são para bebés e crianças: os leites 

para lactentes, leites de transição, leites para a prevenção de cólicas, papas e farinhas. Para 

os adultos os produtos mais pretendidos são as suplementações nutricionais orais 

hiperproteicas e hipercalóricas. 

4.7 Produtos fitoterápicos 

Estes produtos são medicamentos de terapêutica não convencional, cuja composição 

apresenta exclusivamente herbáceos no seu estado puro/transformado, ou cujos princípios 

ativos tenham sido obtidos por extração, sem sofrerem o processo de síntese. Mesmo sendo 

MNSRM, devem ser dispensados sob aconselhamento farmacêutico, pois, apesar de serem 

naturais, também têm associados efeitos adversos.  

4.8 Suplementos alimentares 

Os suplementos alimentares destinam-se a complementar/suplementar o regime 

alimentar normal, não substituindo uma alimentação completa e equilibrada, da mesma forma 

que não tratam doenças. É importante informar o utente, quando procuram o farmacêutico nesta 

vertente. Na FV, relativamente a estes produtos, a maior parte da procura recai naqueles cujo 

objetivo é a melhoria do desempenho físico e intelectual, e no emagrecimento.  

4.9 Dispositivos médicos 

São considerados qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou 

artigo utilizado isoladamente ou em combinação, incluindo o software destinado pelo seu 

fabricante a fins de diagnóstico ou terapêuticos e que seja necessário para o bom funcionamento 

do dispositivo médico, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado 

por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos. A sua função pode ser apoiada por 

esses meios, normalmente para fins de: Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou 

atenuação de uma doença; diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de 

uma lesão ou de uma deficiência; Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um 

processo fisiológico; Controlo da conceção.22 
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Na FV estão disponíveis os vários dispositivos médicos: Material ortopédico (meias de 

compressão, canadianas, etc.); Material de penso e sutura (algodão, adesivos, pensos rápidos, 

ligaduras, gazes esterilizadas); Material de aplicação parentérica (seringas, soros de grande 

volume); Produtos para ostomizados (sacos de recolha,); Controlo de conceção 

(preservativos), entre outros. A grande variedade de dispositivos médicos é, frequentemente, 

motivo de procura da FV por parte de utentes não fidelizados. 

4.10 Produtos de puericultura 

A puericultura é a ciência médica que se dedica ao estudo dos cuidados associados ao 

desenvolvimento, nomeadamente, o desenvolvimento infantil.  

Esta área é pontualmente requisitada na FV, quer através de aconselhamento 

farmacêutico, quer por iniciativa própria do utente, visto que se encontram expositores na área 

de atendimento, de fácil acesso.   

5. CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS 

A Portaria 1429/2007, de 2 de Novembro define os serviços que podem ser prestados 

pelas farmácias, e as matrizes em que podem ser desenvolvidos.23 A FV dispõe de um conjunto 

de serviços farmacêuticos para os seus utentes, como a determinação de peso, altura e o Índice 

de Massa Corporal (IMC), pressão arterial, glicémia, colesterol, administração de vacinas não 

incluídas no Plano Nacional de Vacinação (PNV) e administração de medicamentos. Além 

destes cuidados, a FV dedica um dia por semana ao aconselhamento na nutricional. 

5.1 Determinação de peso, altura e IMC 

Estes dados são obtidos através de uma balança automática, devidamente calibrada, que 

mede o peso, a altura e o IMC.  

5.2 Determinação da pressão arterial 

A pressão arterial é medida através de um dispositivo automático colocado no braço do 

utente, e que emite os valores máximos, mínimos e a pulsação. Os valores de referência para a 

tensão arterial são 8.0-12.0 mmHg e para a pulsação são 60 a 100 batimentos por minuto. 

Na FV surgiram alguns casos que requisitaram o reencaminhamento ao médico, muitas 

vezes por falta de adesão à terapêutica ou má utilização da medicação, tendo surgido, por 

exemplo, uma utente habitual que realizava a toma de um diurético dia sim dia não. 
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5.3 Determinação da glicemia e colesterol total 

A determinação da glicemia é feita recorrendo a uma gota de sangue capilar e uma tira 

reativa que é inserida num dispositivo próprio, normalmente realizada em jejum, podendo ser 

realizada 2 horas após a refeição (pós-prandial). Esta monitorização tem como objetivo verificar 

a eficácia terapêutica nos diabéticos ou, então, um meio de rastreio da Diabetes. O valor de 

referência para a glicemia em jejum não deve ultrapassar os 110 mg/dl e pós-prandial os 140 

mg/dl.  

A determinação do colesterol total é feita recorrendo a uma gota de sangue capilar e 

uma tira reativa, que é inserida num dispositivo próprio, normalmente realizada em jejum. O 

valor de referência para o colesterol deve ser inferior a 190 mg/dl. Através deste parâmetro, é 

possível avaliar o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares.  

5.5 Administração de vacinas não incluídas no PNV e administração de medicamentos 

A administração de vacinas nas farmácias de oficina é da responsabilidade do 

farmacêutico diretor técnico e deve ser executada por farmacêuticos com formação adequada, 

reconhecida pela OF, ou por enfermeiros específicos e exclusivamente contratados para esse 

efeito.24 A FV cumpre a legislação e dispõe de um farmacêutico habilitado para a administração 

de vacinas não incluídas no PNV e de medicamentos.  

Não pude realizar a administração de injetáveis, pois não possuo a formação 

necessária, no entanto, tive a oportunidade de observar a administração de injetáveis pelos 

colaboradores com a mesma.   

5.6 Consultas de nutrição 

As consultas de nutrição são realizadas por uma nutricionista e destina-se à população 

em geral, com problemas de obesidade, baixo peso, diabetes, colesterol, hipertensão, distúrbios 

alimentares, entre outros. Este serviço tem como objetivo tratar e prevenir as doenças 

relacionadas com a alimentação, o alcance do peso desejado, aumentar o bem-estar e a 

autoestima. Para além disto, tem como objetivo, melhorar a saúde, caso se padeça de alguma 

patologia (obesidade, diabetes, hipertensão, distúrbios alimentares, entre outros). A consulta é 

um serviço de aconselhamento, reeducação e acompanhamento alimentar. A primeira consulta 

tem a duração de 30 minutos e serve para uma primeira avaliação, definir o plano alimentar e 

estabelecer objetivos. As consultas que se seguem são de monitorização e têm a duração de 15 

minutos. 
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5.7 Recolha de medicamentos para reciclagem 

A entidade responsável pela recolha de medicamentos é a ValorMed, Sociedade Gestora 

de Resíduos de Embalagens e Medicamentos, fundada em 1999, sem fins lucrativos e que tem 

a responsabilidade de gerir os resíduos das embalagens vazias e medicamentos fora de uso. Esta 

parceria surgiu entre a indústria farmacêutica, distribuidores e farmácias, com o objetivo da 

consciencialização para a especificidade do medicamento enquanto resíduo.25 Na FV, existe 

um contentor da ValorMed, que depois de cheio, é fechado, registada a sua saída e recolhido 

pelo fornecedor AH.26  

Os utentes estão a aumentar a sua consciência para a recolha de embalagens e 

medicamentos. Por diversas vezes recebi estes resíduos, e realizei, também, o pedido de recolha 

dos mesmos à AH no SI. 

6. FARMACOVIGILÂNCIA 

Em 1992, surgiu o Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF), responsável pela 

monitorização da segurança dos medicamentos com autorização de introdução no mercado 

nacional, avaliando os eventuais problemas relacionados com reações adversas a medicamentos 

e implementando medidas de segurança sempre que necessário.27 Segundo o Infarmed, a 

farmacovigilância é a ciência e o conjunto de atividades relacionadas com a deteção, avaliação, 

compreensão e prevenção de efeitos indesejáveis (ou reações adversas) ou qualquer outro 

problema de segurança relacionado com medicamentos, visando melhorar a segurança dos 

medicamentos, em defesa do utente e da Saúde Pública.27 Desta forma, é possível otimizar a 

experiência da utilização de medicamentos, aumentando a qualidade e a segurança e 

minimizando as reações adversas a medicamentos. Com dois objetivos claros: identificar e 

comunicar ao SNF. A comunicação de reações adversas a medicamentos pode ser feita por 

qualquer profissional de saúde, reportando, o mais rápido possível, através do preenchimento 

de um relatório eletrónico no portal de notificação de reações adversas. Esta exposição não 

pode ultrapassar os quinze dias após as reações adversas citadas pelo utente. 

No período de estágio não me foi reportada qualquer tipo reação adversa. 

  

7. CONTABILIDADE E GESTÃO DA FARMÁCIA 

A contabilidade e gestão têm um papel importante no dia-a-dia de uma farmácia. Os 

colaboradores da FC têm funções específicas que permitem o bom funcionamento e a sua 



Gonçalo Caridade Nunes 21 
 

organização. A faturação é um critério muito importante e implica a verificação diária das 

receitas, com o objetivo de verificar se ocorreu algum erro durante a dispensa ou se falta algum 

dos elementos obrigatórios na receita, como referido anteriormente. A faturação visa o 

reembolso da comparticipação por parte dos diferentes organismos e engloba um conjunto de 

ações. As receitas agrupam-se em lotes de 30 receitas, em função do organismo, e são reunidas 

sequencialmente por lotes. O último lote do mês é o único que pode ficar incompleto no sentido 

de não ficar preenchido com as 30 receitas. Para isto, o responsável pela correção do receituário 

tem de verificar os seguintes aspetos nas receitas manuais: data da prescrição, assinatura do 

médico prescritor, ausência de qualquer tipo de rasura, vinhetas identificativas do médico 

prescritor e do local de prescrição, presença do número da receita e respetivo código de barras, 

a identificação do utente, o organismo de comparticipação, a seleção (com um “X”) numa das 

4 opções justificativa á receita manual avaliar as exceções e as diferentes portarias. No verso 

da receita, deve verificar: se os medicamentos prescritos são os medicamentos dispensados, 

contabilizar o número de receitas de cada lote, se carimbada e assinada pelo farmacêutico 

recetor e assinatura do utente. No caso de existir necessidade de corrigir uma receita, deve-se 

colocar um papel autocolante com a correção impressa, carimbar, rubricar e justificar a 

correção. Após esta verificação é emitido um “Verbete de Identificação de Lote”, contendo o 

organismo (nome, sigla e código informático), número do lote, identificação da farmácia (nome 

e código da farmácia na ANF), o ano e mês, a quantidade de receitas e de produtos, o valor 

pago pelos utentes e o valor comparticipado. O verbete é carimbado e é colocado a envolver as 

receitas desse lote. No final de cada mês, é emitido o “Resumo de Lotes”, a “Fatura Mensal do 

Organismo” e a “Guia da Fatura”. Todos estes documentos são enviados até dia 5 de cada mês 

via CTT, às entidades competentes, enviando-se as receitas do SNS à Administração Central 

do Sistema de Saúde – Centro de Conferência de Faturas (ACAA-CCF) e as restantes para a 

ANF que, posteriormente, reencaminha todas as outras receitas para os respetivos organismos. 

Depois de verificadas pelos respetivos organismos, as receitas podem não ser aceites pelas 

entidades responsáveis, sendo estas receitas devolvidas à farmácia acompanhadas de uma 

justificação. Estas podem ser corrigidas e depois é emitido um novo documento de faturação, 

que fará parte do receituário desse mês. O CCF consoante o erro, emite um documento com 

uma nota de crédito ou nota de débito, atribuindo á farmácia uma comparticipação ou um 

incentivo, ambas com IVA a 6%. No final de cada ano fiscal, procede-se ao inventário e 

balanço, ou seja, procede-se à determinação de todo o stock existente na farmácia, resultando 

um documento contabilístico e de gestão denominado de “Inventário Final das Existências a 31 

de dezembro”. Este documento é essencial para a avaliação do stock existente na farmácia, em 
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termos físicos e de valor, para a determinação do custo dos produtos vendidos e para efeitos de 

definição de estratégias de gestão de stocks. Para a contabilidade são necessários outros 

documentos, como faturas, notas de crédito e resumo de inventários realizados.  

Na FV a contabilidade é da responsabilidade da D. Maria José e da D. Laurinda, que 

se disponibilizaram para me ensinar os processos realizados nesta área. 

8. OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Ao longo destes 6 meses de estágio, tive a oportunidade de estar presente em diversas 

formações. Nomeadamente as formações das mascas cosméticas Bioderma® direcionada à 

atualização dos produtos e linhas, Caudalie® revisão de produtos e linhas, Eucerin®, Biorga® 

de cuidados capilares, e Uriage®. Ainda tive a oportunidade de participar numa formação da 

Aboca® relativa a produtos de inverno, na formação Microbiota Summit da Biocodex, e, ainda, 

Atualização em Farmácia Comunitária AFC+ 2019 através da LiveMed. 

 Para além disso desenvolvi cartazes de divulgação e promocionais para a FV, 

nomeadamente uma promoção de Gurosan® (Anexo I), Phyto®(Anexo II), desparasitantes 

Frontline e Nexgard (Anexo III) e cartaz de divulgação de testes imunológicos de despiste de 

COVID-19. (Anexo IV) 

 Dia 31 de Outubro de 2019 realizei, ainda, uma formação de educação sexual com a 

temática “Principais ISTs – HPV2/Vírus do Papiloma Humano – Consequências e Métodos de 

Prevenção” na Escola Secundária Filipa de Vilhena. 

Parte 2 

1.  LEAN THINKING/KAIZEN  

A competitividade do mercado encontra-se em constante incremento, 

independentemente do setor de atividade.  

No caso das farmácias de oficina verifica-se uma constante comparação de valores de 

produtos e serviços prestados, bem como a sua qualidade. A competitividade do setor surge, 

não só numa elevada quantidade de farmácias, mas também de parafarmácias, e farmácias on-

line. Para além disso, produtos cosméticos e suplementos alimentares, quase exclusivamente 

disponibilizados por farmácias, surgem em massa nos hipermercados, anúncios televisivos e 

comércio digital. 
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Desta forma, em FC a redução de custos e aumento da eficiência, mantendo a qualidade, 

são cruciais para as farmácias de oficina de forma a acompanhar a crescente competitividade 

do mercado. Surge, ainda, uma necessidade, de maior importância para o farmacêutico, de 

prestar um serviço diferenciador, personalizado, focado no utente, de forma a promover a saúde 

e bem-estar do mesmo, e rápido e eficiente. 

1.1 Definição 

Lean Thinking é definida como o objetivo de redução de desperdícios e gastos ao longo 

da cadeia de valor de uma empresa, aumentando o foco nas atividades que criam valor ao 

cliente.28, 29, 30 

Segundo Melton (2005) esta filosofia estrutura-se primeiramente numa recolha de dados 

envolvendo os colaboradores que observam e realizam os processos diariamente, e procurar 

oportunidades de melhoria. De seguida, realiza-se uma análise de dados diagnosticando o 

problema baseado na análise efetuada. Alternativas ao processo anterior são formuladas 

visando a redução dos desperdícios. Estas alterações devem ser implementadas e apoiadas com 

treino da equipa e com medidas para eliminar a variabilidade. Por último, devem ser medidos 

os benefícios, estandardizando-se se o objetivo for cumprido ou repetindo os passos anteriores 

se tal não acontecer.28, 29, 30 

O conceito Lean e Kaizen frequentemente se confundem, contudo, Melton distingue 

Lean como o objetivo que se pretende atingir, e Kaizen o método usado para o fazer. 29 

Masaaki Imai introduz, em 1986, o conceito Kaizen (melhoria contínua), cuja filosofia 

pode ser expressa na frase “Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje.”  O objetivo é 

criação de valor para o cliente, a identificação e eliminação de muda, termo japonês para 

desperdício, envolvimento de pessoas em todos os níveis, e ir para o gemba, palavra japonesa 

o espaço de trabalho, para obter bons dados e criar consciência e tornar processos e resíduos 

visíveis.30, 31, 32 

Imai afirma que o acumular de pequenas melhorias ao longo do tempo originam grandes 

resultados.32 Desta forma, alterara-se o paradigma de que apenas grandes alterações originam 

grandes resultados. No entanto, não se encontra limitado a pequenas alterações. Este método 

engloba todos, administração e restantes colaboradores.  
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1.2 Ferramentas Kaizen  

A metodologia Kaizen apoia-se de diversas ferramentas para atingir o seu objetivo, 

assegurando o pragmatismo e sustentabilidade do plano estratégico, das alterações, e dos 

resultados.  

1.2.1 Cinco S (5S) 

O 5S é uma ferramenta utilizada na organização do espaço físico e contribui para uma 

boa condição e funcionalidade do espaço. Este processo funciona como uma lista de controlo, 

visando a criação de hábitos que providenciam uma melhor organização, limpeza e disciplina 

no local de trabalho. Como o nome indica esta ferramenta é dividida em cinco passos: 

  Seiri – Classificação  

Este passo consiste na classificação de todas as ferramentas, equipamentos, material de 

escritório material de apoio, e qualquer outro tipo de produto físico no gemba (palavra japonesa 

para espaço de trabalho) em necessário ou desnecessário. Todos os materiais desnecessários de 

acordo com a classificação obtida devem ser removidos. 

  Seiton – Ordenação 

Os itens remanescentes devem ser organizados dentro do local de trabalho de forma a 

serem fácil e rapidamente acedidos pelos colaboradores. Uma boa organização e a definição de 

um local específico para cada material traduz-se num aumento do fluxo das tarefas e ganho de 

tempo.  

  Seiso – Limpeza  

O espaço de trabalho, superfícies e materiais devem estar limpos a todos os momentos. 

Assim, toda a equipa deve ter a responsabilidade de cuidar do espaço e inspecioná-lo 

frequentemente.  

 Seiketsu – Uniformização 

O objetivo deste passo é manter os três passos anteriores. Após a classificação, a 

ordenação e a limpeza temos um local limpo e eficiente, contudo, facilmente se perde este 

progresso e regressa ao ambiente anterior. De forma a manter o gemba nas condições ideais 

torna-se necessário padronizar as alterações efetuadas anteriormente, e auxiliá-las com regras 

bem definidas e apoio visual. Os colaboradores devem estar todos informados das regras 

definidas e trabalhar ativamente na manutenção do espaço. 
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  Shitsuke – Disciplina 

“Discipline is the bridge between goals and accomplishment.” (Jim Rhon) De facto a 

disciplina, a criação de hábitos, de rotinas é o que torna este método eficaz e que permite atingir 

os objetivos e mantê-los a longo prazo. O Shitsuke cria esta rotina através de listas de controlo, 

garantindo que se completam os passos necessários a cada altura, até o procedimento se tornar 

instintivo.29, 30, 33 

1.2.2 Kanban 

A tradução da palavra japonesa kanban é, literalmente, “quadro de sinal”. Este sistema 

foi desenvolvido como um subsistema do Sistema de Produção da Toyota com o objetivo de 

controlar inventários, ordens de produção, de abastecimentos e matérias primas.34 

Contudo, o conceito kanban foi ampliado a outras áreas e tarefas, e pode ser definido 

como uma forma simples e visual de organizar tarefas e fluxo de trabalho. O quadro permite 

aos colaboradores ter fácil acesso à informação dando a todos uma visão global, aumentando o 

conhecimento corporativo e providenciando uma melhor compreensão e apreço pelo que os 

outros colaboradores realizam. Para além disso, pode tornar os processos mais eficientes, e 

aumentar a fluidez do fluxo de trabalho. A inserção de um quadro kanban incentiva a 

comunicação, e identifica prioridades e metas claras.  

Concluindo, esta ferramenta kaizen tem por objetivo minimiar as atividades sem 

sacrificar a produtividade, ou, por outras palavras, criar mais valor para o cliente sem gerar 

maiores custos.29, 30, 34 

1.2.3Visual Management  

O Visual Management é uma ferramenta fulcral no mundo “lean” podendo ser visto 

como uma ponte entre dados e pessoas, tornando a informação instintiva, precisa, e sucinta no 

local de trabalho. A informação é destilada até à sua forma mais básica restando apenas o que 

é relevante. 29, 30 

A empresa Clarity Visual Menagement realiza consultadoria em vários dos métodos e 

ferramentas referidas neste relatório como PDCA, VSM (Value stream Mapping), 5S, entre 

outras. No entanto, decide integrar o Visual Management no seu nome, afirmando que nos 

recordamos de apenas 10% do que ouvimos, 20% do que lemos, mas mais de 80% do que 

vemos e fazemos. E ainda que processamos 60000 vezes mais rapidamente informação visual 

que texto.35 
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O uso do apoio visual possibilita que, independentemente da familiaridade do ambiente, 

seja facilmente identificado o estado corrente do trabalho, navegar o gemba ou acompanhar a 

performance de equipa. 35 

Assim, o Visual Management auxilia a equipa nos seus progressos, nas suas tarefas, nos 

seus objetivos, na sua organização, de tal forma que esta obtém um ganho de eficiência e de 

tempo para outros fins. A maioria das ferramentas apresentadas são apoiadas pelo Visual 

Management, como é o caso da padronização da organização do espaço com o 5S, que, 

acompanhada pelo apoio visual, se torna intuitiva, e facilita a identificação algo em excesso, 

em falta, ou fora de lugar. Por exemplo, a organização do armazém quando identificada com 

marcadores visuais facilita a sua arrumação e acessibilidade, e diminui o tempo despendido na 

procura de um determinado produto. Desta forma, é usado não só para facilitar a comunicação, 

mas também para auxiliar a realçar anomalias e evitar erros. 35 

1.2.4 Leveling 

O controlo de stocks é indispensável em qualquer empresa. A variabilidade de stocks é 

quase impossível eliminar, visto serem, a maior razão desta variabilidade, políticas de compra 

baseadas num conjunto de previsões. No entanto, é possível reduzir esta variabilidade do 

sistema, por exemplo, pela redução da escala de tempo das previsões.29, 30 

1.2.5 Value Stream Mapping (VSM)  

O Value Stream Mapping ou, em português, Mapeamento da Cadeia de Valor, consiste 

num mapeamento técnico da cadeia de valor da empresa com o objetivo de observar a situação 

atual e definir oportunidades de melhoria. O mapeamento funciona como um ponto de partida 

para projetos de melhoria contínua.29, 30, 36 

1.2.6 Ciclo PDCA  

A implementação da metodologia Kaizen e do pensamento Lean pode ser apoiada pelo 

Ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) de forma a atingir os objetivos de forma consistente, e 

auxiliar na alteração do paradigma cultural. As quatro etapas do ciclo PDCA, em português, 

designam-se como Planear, Fazer, Verificar e Atuar. 

Atualmente existem várias versões e alterações do ciclo original, sendo que iremos 

aplicar neste projeto o Ciclo PDCA Japonês de 1985 que foi revisto e teve adições de Kaoru 

Ishikawa.  
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O primeiro passo é “Planear”, onde se definem os objetivos e metas, bem como as 

estratégias para os atingir. Como afirma o autor Tony Robbins, conhecimento não é poder se 

não for aplicado, e assim segue o segundo passo, o “Fazer”. “Fazer”, no ciclo de 1985, implica 

a implementação do plano, mas também, a formação e treino da equipa. Posteriormente, a 

aplicação torna-se necessário “Verificar” os resultados e averiguar se foram obtidos os efeitos 

esperados. Finalmente, devemos “Atuar” sobre os resultados, e uniformizar caso sejam 

satisfatórios, ou voltar ao primeiro passo caso não o sejam.37 

Como podemos verificar a aplicação deste ciclo consegue integrar a estrutura do Lean 

Thinking apresentada na introdução da segunda parte deste relatório, pelo que utilizaremos este 

ciclo para tal. 

O kaizen possui mais ferramentas como o Single Minute Exchange of Die (SMED), 

entre outras.29, 30 Contudo, para este projeto e para o contexto da Farmácia Vitália iremos focar-

nos no Cinco S, no Kanban (onde incluiremos o ciclo PDCA) e Visual Management.  

A aplicação desta metodologia e do “mindset” necessário ao seu funcionamento é, 

frequentemente, vista de forma reticente pelas equipas de trabalho que apresentam alguma 

relutância relativamente aos resultados que podem advir da implementação do processo. A 

resistência à implementação é intensificada pela necessidade de sair da zona de conforto, e de 

alterar hábitos e processos realizados de uma determinada forma por longos períodos de tempo, 

muitas vezes de anos consecutivos. 

1.3 Enquadramento da Farmácia Vitália Questionário aos colaboradores 

A Farmácia Vitália é uma farmácia de referência no centro do Porto e sua periferia, tem 

uma elevada produção de produtos manipulados comparativamente com a maioria das 

farmácias de oficina, é frequentemente procurada por produtos que os utentes têm dificuldade 

em encontrar noutros locais, e tem um enorme fluxo de turistas dada a sua localização. Para 

além disso, a gestão de compras de produtos é realizada com o objetivo de aumentar lucro e 

diminuir custos. Assim, a FV tem um enorme potencial comercial, de promoção de saúde 

pública, de prestação de um serviço diferenciador e com grande adição de valor ao utente. A 

meu ver, este potencial é bem aproveitado pela equipa, e poderá sê-lo ainda mais com a 

implementação destas metodologias, a promoção de pequenas melhorias, e com a procura da 

melhoria contínua, tendo em mente que existe sempre espaço para melhorar. 
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A proposta do projeto foi muito bem recebida e apoiada pelos sócios, direção técnica, e 

pela farmacêutica adjunta e orientadora de estágio, aos quais desde já agradeço. Com a abertura 

que me foi dada tomei uma atitude proativa neste sentido.    

Com este projeto não pretendo de forma alguma criticar a farmácia, equipa ou gestão da 

mesma, mas sim explorar com a Farmácia Vitália, sócios e colaboradores, oportunidades de se 

tornar mais eficiente e reduzir desperdícios, facilitar o trabalho aos colaboradores, aumentar os 

rendimentos ou diminuir as perdas, visando um acréscimo de valor ao utente. 

1.4 Apresentação aos colaboradores e Questionário 

O primeiro passo que decidi tomar foi realizar uma apresentação do projeto (Anexo V) 

a todos os colaboradores de forma a cativá-los, tendo em mente que estas metodologias apenas 

funcionam com o envolvimento dos mesmos. Tendo isso como cerne da apresentação, para 

além dar reposta ao que é, quais as ferramentas, e qual a filosofia e objetivos, optei por dar 

ênfase a quais as vantagens e obstáculos, e aos benefícios que a implementação do projeto 

poderia trazer para a farmácia e, especialmente, para os próprios colaboradores. 

No final da apresentação requisitei o auxílio de todos na obtenção de informação da 

situação atual da farmácia, avaliação, e identificação de oportunidades de melhoria, através do 

preenchimento de um questionário. O questionário realizado dividiu-se em duas partes, uma 

primeira questão aberta, de forma a não induzir as respostas e identificar o mais premente na 

perspetiva de cada colaborador, e uma segunda parte onde avaliavam de 1 a 10 cada categoria 

e comentam sobre cada tópico o que está a falhar e/ou o que pode ser melhorado. Esta segunda 

parte é direcionada para a organização de espaço, organização da equipa, atendimento, 

laboratório, “back office” e, finalmente, gestão a nível de económico, compra e venda de 

produtos, promoções, etc. A ambiguidade do questionário foi propositada para não limitar a 

avaliação dos colaboradores, contudo, para cada problema terá de ser selecionado um Key 

Performance Indicator (KPI) específico e mensurável, sendo indicador para acompanhar o 

progresso. 

Os resultados apontaram que as áreas de organização de espaço e de equipa como as 

que mais estão a ser descuradas ou com maiores oportunidades de melhoria, sendo assim os 

pontos de maior foco na fase inicial de implementação do projeto. 

1.5 Objetivos 

Dados os resultados da avaliação conduzida com os colaboradores os objetivos 

principais deste projeto centram-se na organização do espaço físico, arrumação, identificação, 
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limpeza, e acessibilidade na farmácia e na organização da equipa, seja nos seus objetivos, 

coordenação e comunicação, sendo que as metas a atingir com a implementação da metodologia 

passam por: 

• Diminuição do tempo de receção de encomendas e armazenamento; 

• Diminuição do tempo de procura dos produtos; 

• Diminuição das movimentações e esforço para concretizar uma tarefa; 

• Diminuição dos erros de stock; 

E, desta forma, evitar perdas ou desperdícios, aumentar o tempo disponível para o 

contacto com o utente, e ainda: 

• Aumento da coordenação da equipa  

• Aumento da comunicação de toda a equipa  

• Aumento da organização e fluxo de trabalho 

Que, inerentemente, irão potenciar os pontos descritos em primeiro lugar.  

1.6 Propostas de Alterações e Implementações  

1.6.1 Quadro kaizen 

A primeira medida para a implementação do projeto passa pela criação de um quadro 

kaizen (Anexo VI) para uma centralização da informação, divulgação à equipa, e organização 

dos objetivos a atingir. O quadro irá conter várias divisões, nomeadamente: missão, calendário 

de eventos, sugestões de melhoria, infográficos e KPIs, quadro kanban, ciclo PDCA, 

comunicação interna, comunicação externa/circulares, objetivos, e, finalmente, informações, 

estandardizações e guidelines. Apoio visual, com separações e identificações claras estão 

implícitas. 

Com este quadro pretende colmatar-se as possíveis falhas de comunicação, afixação de 

objetivos e metas bem definidas, acompanhamento de progressos, controlo de trefas a realizar, 

e estimular a proatividade dos colaboradores, promovendo, assim uma maior organização da 

equipa. 

1.6.2 Aplicação do 5S e Visual Management  

A FV possui três pisos e uma elevada área, existindo uma maior dispersão que dificulta 

a organização do espaço. As alterações estruturais que surgiram levaram a uma redução deste 

espaço para dois pisos ativos, que por si só se traduz num aumento de eficiência, pois a zona 

de receção de encomendas se encontra no mesmo local das gavetas e passa a existir apenas um 
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espaço de armazém. Assim passam a ser arrumados diretamente nas gavetas, prateleiras e 

expositores os produtos após receção, e transportados todos os excedentes para o mesmo local 

sem divisão em caixotes para o piso superior e inferior. Para além disso organizamos e 

limpamos gavetas colocando agora os produtos de protocolo de diabetes neste local, estando 

mais próximo e acessível.  

A nível da mesa de receção de encomendas, denota-se uma acumulação de documentos 

e materiais de em locais pouco específicos. Para além disso, os produtos para quebras por danos 

na embalagem e produtos reservados, sem numeração, encontram-se também neste local. Regra 

geral, a FV recebe encomendas com considerável volume, sendo por vezes insuficiente a 

superfície disponível da mesa, e impossibilitando que se proceda à receção das encomendas 

seguintes. Estes fatores podem resultar num aumento do tempo necessário para a receção de 

encomendas. No que respeita ao Seiri devemos proceder a uma análise de todo o inventário e 

decidir o que é necessário ou não, libertando assim espaço. As alterações passam pela remoção 

de todos os produtos, materiais, e documentos desnecessários à receção de encomendas. O fator 

Seiton neste contexto trata-se de uma ordenação do remanescente para que seja rápida e 

facilmente acessível para a tarefa. A equipa deve fazer o esforço conjunto para manter o local 

limpo e asseado (Seiso), por exemplo, evitar a colocar bens pessoais, colocando-os nos locais 

apropriados, ou repor produtos não dispensados aos utentes durante o atendimento diretamente 

no respetivo local de armazenamento. O Seiketsu engloba os princípios anteriores 

uniformizando o local e o processo, para que toda a equipa esteja consciente do que é necessário 

fazer. Acompanhando estas medidas seria, também, eficiente definir horas específicas e 

rotatividade dos colaboradores na realização das tarefas, devidamente afixadas no quadro 

kaizen, e proceder à arrumação dos produtos imediatamente após a receção sempre que 

possível. Finalmente é necessária disciplina para manter as alterações, e criar comprometimento 

e novo hábito. O Shitsuke pode-se ser auxiliado por verificação das tarefas a concretizar, numa 

base regular, sugerindo que esta verificação se realize numa lista afixada no quadro kaizen. Este 

processo deve ser apoiado pelo Visual Management utilizando marcadores visuais que tornam 

intuitivas as estandardizações, por exemplo, pelo uso de etiquetas de identificação e adesivos 

coloridos a delimitar os locais definidos para materiais de escritório.  

De forma a facilitar a organização interna e o trabalho dos distribuidores sugiro que 

delimitemos o local de receção de caixotes e de recolha, estando bem assinalado, com fita 

colorida, quais os locais específicos e definidos para cada um destes fins. 
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Uma outra sugestão seria a divisão do tampo da mesa em quatro partes para produtos 

com stock 0, 1, 2, e 3 ou mais. Assim, aquando a arrumação dos itens seria possível averiguar 

se existem ainda produtos no armazém com data inferior ou se existe um erro de stock, sendo 

a sua identificação destes acontecimentos sistemática e não empírica. 

O armazém deve estar bem organizado e facilitar o acesso aos produtos, diminuir o 

tempo de procura dos mesmos. Frequentemente, esta é a área mais descurada das farmácias, 

uma vez que se encontra fora do alcance visual dos utentes, e visto que é dada prioridade às 

restantes tarefas. No entanto verifica-se que, quanto mais desorganizado se encontra o 

armazém, mais sequelas gera à farmácia. Estas perdas são traduzidas num maior tempo de 

espera do utente quando é necessário procurar um produto no armazém; pedidos de produtos 

que existem em stock, mas que não são encontrados; perda de margem e preços de custo de 

produtos que não sejam recolhidos aquando a verificação de prazos de validade, ora por estar 

ocultos, ora fora de ordem. Para além disso, anotação de um erro de stock de um produto 

existente, mas que não seja localizado, pode resultar num verdadeiro erro de stock e dificultar 

o atendimento.  

 Os produtos farmacêuticos podem ser classificados e organizados de diversas formas. 

Éticos e genéricos, produtos fitoterápicos, suplementos alimentares, produtos homeopáticos, 

produtos cosméticos e de higiene pessoal, dispositivos médicos, entre outros. Podem ainda 

fazer-se separações conforme a formulação, por exemplo, comprimidos, cápsulas e outras 

formulações sólidas, e xaropes, suspensões orais, soluções ou outras formulações líquidas. A 

organização atual divide-se em seis grandes grupos: Éticos, Genéricos, OTCs, PCHC, Produtos 

Veterinários e Dispositivos Médicos, regra geral, organizados por ordem alfabética dentro dos 

grupos. A meu ver esta divisão funciona bem com a equipa, contudo existe espaço para 

pequenas melhorias no que diz respeito ao Seiton e Seiketsu. Quando surgem encomendas 

diretas aos fornecedores de grandes quantidades de produtos facilmente se descura a ordem 

alfabética quando não existe espaço ou se necessitar de reajustar outros produtos uma vez que 

dificulta a tarefa e consome mais tempo, bem como pelo facto de existirem outras tarefas  

prioritárias. Contudo, sem os devidos reajustes ao longo do tempo facilmente se cria um 

aglomerado de produtos ocultos, fora de ordem, e de difícil aceso. A sugestão para mitigar este 

problema será a inspeção quinzenal rotativa da área de armazém acompanhada de uma lista de 

pontos a verificar; a identificação das estantes com o devido grupo e, se possível, intervalo 

alfabético comum para cada prateleira (ex. A-B, B, C-E, etc.). O tempo despendido nestas 
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alterações a médio/longo prazo podem gerar grandes ganhos de tempo para o atendimento e 

diminuição de perdas económicas referidas no parágrafo anterior. 

1.6.3 Outras Propostas 

O leveling é já aplicado na Farmácia Vitália pelo uso de encomendas diárias, 

instantâneas, e diretas a nível de genéricos. Contudo, proponho uma análise ABC para valores 

brutos, margens e quantidades. Desta forma, conseguimos ter um melhor conhecimento dos 

produtos com maior rotatividade e maior rentabilidade para a farmácia, aumentando a 

rentabilidade das vendas e garantindo o stock desses produtos. Com estes dados, podemos 

verificar quais as melhores seleções de laboratórios e produtos devemos priorizar. Por exemplo, 

xaropes para a tosse podem ser reduzidos em termos de encomendas diretas, possuindo xaropes 

de dois ou três laboratórios, com maior rotatividade e com menor preço de custo negociado, 

encomendados diretamente e em maior quantidade. Desta forma, evitamos perdas como 

produtos fora de prazo que não conseguem ser escoados, com perda não só da margem, como 

também do seu preço de custo, enquanto que mantendo uma quantidade adequada de outros 

xaropes de acordo com a procura média dos utentes, sendo este exemplo aplicável a qualquer 

produto.   

 Finalmente proponho a realização de um mapeamento da cadeia de valor anualmente, 

ou até semestralmente para a avaliação da situação de todos os processos que decorrem na 

farmácia e a inserção dos demais problemas, e oportunidades de melhoria, incluídos no 

questionário, no ciclo PDCA com um responsável por cada um deles de forma a serem 

resolvidos ao longo do tempo de acordo com as respetivas prioridades.   

1.7 Conclusão 

Num mundo em que, cada vez mais, se procura uma maior eficiência e produtividade, a 

filosofia Kaizen e Lean são cada vez mais comuns e são já aplicadas em farmácia hospitalar e 

comunitária, estrangeiras e portuguesas. 

Uma vez que a implementação deste tipo de metodologia é demorada, e que os 

resultados se verificam maioritariamente a médio/longo prazo, este projeto serviu, 

principalmente, para informar sobre a existência sobre esta metodologia, dos ganhos que pode 

trazer para empresas, em particular para farmácia comunitária. Embora algumas alterações 

tenham sido realizadas durante o período de estágio, este projeto foi realizado como uma análise 

retrospetiva que visou detetar oportunidades de melhoria. 
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Após a pesquisa e a análise realizadas, concluí que existem vários métodos para 

aumentar a eficiência, gerar maiores ganhos e evitar passos desnecessários para obter ainda 

melhores resultados, seja a nível de gestão de tempo e tarefas, seja a nível económico, a nível 

de interação de equipa e, principalmente a nível de serviço prestado ao utente. E ainda, que para 

obter esses resultados não são necessárias alterações drásticas e radicais no cerne da farmácia, 

mas um acumular de pequenas alterações nas tarefas do quotidiano.   

Finalmente, por vezes, existe algum distanciamento e falta de cooperação entre os 

colaboradores e entidade patronal nos diversos setores e empresas, que não acrescenta valor a 

nenhum dos intervenientes. Assim sendo, torna-se importante reter que, para atingir o Lean e a 

metodologia Kaizen gerar resultados, necessita que toda a equipa esteja aberta a esta filosofia 

e que a suporte ao longo do tempo. 

2. SARS-COV-2 e COVID19  

2.1 Introdução 

Uma preocupação emergente de saúde pública é a existência e propagação de um novo 

vírus respiratório, cuja informação é ainda muito restrita.  A Organização Mundial de Saúde 

declara, a 30 de janeiro de 2020, o surto de um novo coronavírus uma “Emergência de Saúde 

Pública de Interesse Internacional”.38  

A farmácia comunitária, muitas vezes, é o contacto de saúde primário por parte dos 

utentes, pelo que os farmacêuticos devem ter um papel proativo na prevenção do que pode vir 

a ser uma pandemia. E, sendo, o Porto uma cidade com elevada densidade populacional, 

população envelhecida e com elevada afluência turística, torna-se um local de elevado risco.  

 Todos estes fatores foram tidos em conta aquando a escolha deste projeto, bem como o 

valor que este traria aos utentes da Farmácia Vitália, não só pelos materiais de proteção 

individual disponíveis, como também pelo aconselhamento prestado.   

2.2 Objetivo 

O objetivo deste projeto foi a sensibilização dos utentes para este novo vírus e respetiva 

doença, com inclusão de contexto histórico e surtos anteriores de coronavírus, vias de 

transmissão, sintomatologia, grupos de risco e profilaxia, numa perspetiva de educar a 

população sobre o tema, bem como reduzir a disseminação do vírus e, consequentemente 

promoção da saúde pública. 
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2.3 Introdução teórica 

2.3.1 Contexto histórico dos Coronavírus Humanos 

Em meados da década de sessenta foram identificados, pela primeira vez, os coronavírus 

como patogénicos humanos, e de muitos outros vertebrados como aves e mamíderos.39, 40, 41  

Os coronavírus são vírus de RNA de cadeia positiva com involcro.40, 42 Estes têm uma 

aparência de coroa sob o microscópio eletrônico devido à sua superfície característica, motivo 

pelo qual os vírus recebem o nome da palavra latina “corona”, que significa coroa.39, 40, 42   

As células epiteliais no trato respiratório e gastrointestinal são as células alvo primárias. 

Devido a essas características, o derramamento viral ocorre através desses sistemas e a 

transmissão pode ocorrer por diferentes vias: fómites, via aérea ou fecal-oral. 40 

Seis coronavírus, antes do SARS-CoV-2, foram mostrados capazes de infetar seres 

humanos. Os coronavírus humanos comuns betacoronavirus HCoV-OC43 e HCoV-HKU1, 

bem como alphacoronavirus HCoV-229E, responsáveis por constipações comuns, mas também 

infeções graves do trato respiratório inferior nas faixas etárias mais jovens e mais velhas; 

enquanto o alphacoronavírus HCoV-NL63 é considerado uma causa importante de bronquiolite 

em crianças. Coronavírus zoonóticos adicionais surgiram e causaram surtos em humanos: 

SARS-CoV (2002) e MERS-CoV (2012), ambos betacoronavirus.40 

Este século viu, então, a propagação global de dois coronavírus. O primeiro surge em 

novembro de 2002, vindo a ser conhecido como síndrome respiratória aguda grave (SARS) 

tomando lugar em Foshan, na China. A OMS lança em março de 2003 o primeiro alerta global 

com o intuito de evitar que a SARS se estabelecesse como uma nova doença humana. Após 

8.096 casos relatados, 774 mortes em 27 países, a julho de 2003 não foi detetada nenhuma 

infeção esta pandemia foi, oficialmente, declarada como encerrada. Contudo em junho de 2012, 

um homem na Arábia Saudita morreu de pneumonia aguda e insuficiência renal por um novo 

coronavírus, o coronavírus da síndrome respiratória do Médio-Oriente (MERS-CoV) 

emergindo um novo surto.43 

Os morcegos são reservatório natural de CoV e abrigam uma vasta gama destes vírus, 

como o coronavírus da síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV) e vírus do coronavírus 

da síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV). No entanto, a barreira de espécies 

foi atravessada, no caso do O SARS-CoV a espécies de gato almiscarado e outros animais, nos 

mercados de animais vivos chineses, e, no caso de MERS-CoV, a camelos dromedários. Desta 

forma, a transmissão zoonótica é uma realidade, na qual existem hospedeiros intermediários 
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capazes de transmitir o vírus. O SARS-CoV e o MERS-CoV transmitiram-se, entre os seres 

humanos, principalmente por via nosocomial, ou seja, transmissão hospitalar, tornando-se a 

infeção de profissionais de saúde e pacientes mais frequente.43  

O artigo refere, ainda, que medidas de controle de infeção encerraram a pandemia de 

SARS, não as intervenções médicas. Contudo, certos vírus do tipo SARS-CoV encontrados em 

morcegos mostraram ser capazes de infetar células humanas sem necessitar de adaptação 

prévia, o que indica que o SARS poderia ressurgir.43    

 A 31 de Dezembro de 2019 31 de dezembro de 2019, um conjunto de casos de 

pneumonia de etiologia desconhecida foi relatado em Wuhan, província de Hubei, na China. E 

a 9 de janeiro de 2020, o China CDC relatou um novo coronavírus como agente causador desse 

surto. 40, 44  

 A 12 de Janeiro de 2020, até aí provisoriamente designado pela OMS “2019 novel 

coronavírus (2019-nCoV)”, é denominado SARS-COV-2. Para além disso, o seu genoma é 

totalmente sequenciado e partilhado com a OMS.44, 45 O nome da doença, que em muitos casos 

é diferente do nome do vírus, foi designado COVID-19 pela OMS. O '19' no COVID-19 

representa o ano de 2019 em que o vírus foi visto pela primeira vez no homem. O nome do 

vírus foi anunciado pela Organização Mundial da Saúde em 11 de fevereiro de 2020.45  

2.3.2 Epidemiologia 

2.3.2.1 Infeção e Transmissão 

 A 23 de Janeiro a Organização Mundial de Saúde estima o número de reprodução base 

(R0) entre 1.4 a 2.5. O valor de R0 traduz-se no número de infeções secundárias que um 

indivíduo infecioso pode causar em indivíduos suscetíveis, e, desta forma quantifica o potencial 

de transmissão de uma doença. Um valor de R0 superior a 1 significa que cada indivíduo 

infetado consegue infetar em mais que um outro indivíduo, existindo possibilidade de 

incremento do número de infetados. Como tal acontece com o SARS-CoV-2, torna-se 

necessário medidas de prevenção visando evitar a propagação do agente patogénico, como por 

exemplo implementação de quarentena.46 A 7 de Fevereiro é divulgado um artigo que afirma 

que durante a fase inicial da epidemia o número de indivíduos infetados duplica a cada 2,4 dias, 

e que o valor real de R0 deve rondar os 4,7 e os 6,6, sendo mais contagioso e infecioso do que 

originalmente estimado. Este estudo conclui, ainda, que a quarentena e o rastreamento de 
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contatos de indivíduos sintomáticos podem não ser eficazes, sendo necessárias maiores medidas 

de controle para interromper a transmissão do vírus.47  

 As estimativas sugerem um período médio de incubação de cinco a seis dias para a 

COVID-19, com um intervalo de um a 14 dias.40 Fator relevante para medidas de quarentena e 

de verificação de suspeita de infeção. 

 A comunidade científica estudou também as vias de transmissão do vírus e verificou-se 

que, à semelhança do SARS-CoV, o SARS-CoV-2 adveio de transmissão zoonótica. Embora 

se tenha pensado, inicialmente, que transmissão pessoa-pessoa não era uma forma de 

transmissão do vírus, surgiram relatos de casos em grupos familiares sugerindo a existência de 

transmissão pessoa-pessoa. O mesmo artigo afirma que um grupo de quatorze profissionais de 

saúde num hospital de Wuhan foram infetados por um paciente com a doença.48 Assim, 

profissionais de saúde são um grupo de risco de infeção e transmissão da doença. 

As vias de transmissão prevalentes incluem transmissão direta, por exemplo através da 

tosse, espirro e inalação de gotículas, bem como transmissão de contato com as mucosas bucais, 

nasais e oculares.  Como o 2019-nCoV, atualmente SARS-CoV-2, pode ser transmitido 

diretamente de pessoa para pessoa por gotículas respiratórias, evidências emergentes sugerem 

que ele também pode ser transmitido por contacto com fómites.49 Durante e após a doença, os 

vírus são eliminados em grande número nas secreções corporais, incluindo sangue, fezes, urina, 

saliva e líquido nasal.50 

A transmissão do COVID-19 através de portadores assintomáticos por contacto pessoa-

pessoa foi observada em diversos relatórios. A carga viral em indivíduos sintomáticos e 

assintomáticos foi similar, à exceção de casos com doença severa. Nestes casos a carga viral 

foi maior que pacientes com doença suave a moderada.49 A existência de infeções 

assintomáticas e capazes de transmissão do agente patogénico piora o cenário inicialmente 

previsto e dificulta a contenção da doença. 

O vírus foi detetado nas fezes, sendo a contaminação das reservas de água e subsequente 

transmissão via aerossolização e via oral fecal hipóteses de transmissão.51 

Finalmente, outra preocupação seria a transmissão vertical durante a gravidez, o qual 

não consegui ser verificado. The Lancet realizou uma revisão retrospetiva de nove mulheres 

grávidas com pneumonia pelo por COVID-19 em fase tardia da gravidez, cuja interpretação foi 
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que atualmente não há evidências de infeção intrauterina causada por transmissão vertical em 

mulheres que desenvolvem pneumonia por COVID-19 no final da gravidez.52 

2.3.2.2 Grupos de Risco de desenvolver Doença Severa 

 O estudo do perfil demográfico da doença é relevante para a identificação de qual a 

prevalência de uma doença ou maior severidade, dentro de uma faixa etária, sexo, 

comorbilidades, entre outros. Desta forma é possível averiguar grupos suscetíveis e grupos de 

maior risco de doença severa.  

 Todas as idades são suscetíveis de infeção, contudo observou-se maior prevalência no 

sexo masculino de idade superior a 40 anos. 53  

Com base nas informações disponíveis no momento, o CDC afirma que idosos e pessoas 

de qualquer idade com sérias condições médicas subjacentes podem estar em maior risco de 

doença grave por causa do COVID-19, listados de seguida. Idosos: uma vez que o sistema 

imunológico dos idosos é mais débil, dificultando o combate às infeções. A grande maioria dos 

idosos apresentam, também, doenças crônicas subjacentes, como doenças coronárias e diabetes, 

que podem aumentar o risco de doença grave por COVID-19. Os lares de idosos são um local 

de elevado risco, pois os utentes que aí habitam estão de forma geral mais débeis e com maiores 

comorbilidades. Doenças cardíacas graves: o COVID-19, como outras doenças virais, como 

a gripe, pode danificar o sistema respiratório e dificultar a manutenção da atividade cardíaca. 

Em casos de indivíduos com insuficiência cardíaca e outras doenças cardíacas graves, isso pode 

levar a um agravamento da condição. Diabetes mellitus: as complicações associadas à diabetes 

podem dificultar que o diabético supere o COVID-19. Imunocomprometidos, como 

indivíduos com Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e indivíduos sujeitos a 

imunossupressão durante tratamento de cancro ou para transplantes, têm o sistema imunológico 

enfraquecido e, assim, capacidade reduzida para combater doenças infeciosas.  

Doenças pulmonares:  

• Asma moderada a grave: COVID-19 pode afetar seu trato respiratório (nariz, 

garganta, pulmões), causar um ataque de asma e possivelmente levar a 

pneumonia e doenças graves;  

• Doença Pulmonares Crónicas, tais como doença pulmonar obstrutiva crónica 

(DPOC) e fibroses pulmonares: pode aumentar o risco de causar doença grave 
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de COVID-19. À semelhança de outras infeções respiratórias virais, o COVID-

19 pode causar surtos de doenças pulmonares crónicas graves.   

Atualmente estuda-se a correlação com outras condições como Doença Renal Cronica, 

doenças hepáticas, doenças hematológicas, e obesidade.54 

 The Lancet obtém dados similares aos acima descritos, obtendo como resultado homens 

idosos com comorbilidades (hipertensão, distúrbios cardíacos, diabetes, distúrbios hepáticos e 

doenças respiratórias) os indivíduos com grupo de risco para doença severa respiratória.55  

A maioria das crianças infetadas tem manifestações clínicas suaves, não apresentam, 

sendo que a maioria deles se recupera 1 a 2 semanas após o início da doença, e poucos 

progrediram para infeções respiratórias do trato respiratório inferior. Embora os sintomas 

clínicos em pacientes pediátricos sejam relativamente mais leves em comparação com os 

pacientes adultos, existiram mortes nas epidemias de SARS e de MERS.56  

2.3.2.3 Características Clínicas 

 Num conjunto de 99 casos verificou-se que sinais e sintomas aquando a admissão dos 

utentes eram, de forma decrescente febre, tosse, dificuldade respiratória, mialgia, confusão, dor 

de cefaleias, garganta dorida, rinorreia, dor no peito, diarreia, e náusea e vómito. Contudo, os 

quatro primeiros sintomas foram os mais frequentes. Para além disso, verificou-se que cerca de 

90% dos pacientes possuía mais que um sintoma.55 Diversos estudos apresentaram resultados 

similares, e a OMS, ECDC e CDC divulgam informação semelhante à referida neste estudo.  

Finalmente, existe, ainda, o risco de potenciais complicações como febre exacerbada, 

pneumonia, síndrome de dificuldade respiratória aguda, choque séptico, e morte. Os sintomas 

comuns são inespecíficos, o que dificulta o diagnóstico da doença. Coloco em anexo um 

esquema representativo de Natalie Leung, CNN, relativo aos efeitos do COVID-19 no 

organismo publicada a 26 de janeiro de 2020 (Anexo VII).57 

Numa conferencia, a OMS afirma, a 11 de fevereiro, com base em 17000 casos 

confirmados revela 82% dos indivíduos com infeção suave, 15% severa com necessidade de 

cuidados hospitalares, e 3% com infeção crítica com necessidade de cuidados intensivos.58 

A longo prazo, para além de sequelas respiratórias, como fibrose pulmonar, o COVID-

19 grave pode levar a sequelas cardiovasculares, como lesão miocárdica, arritmias, 

cardiomiopatia e insuficiência cardíaca.40, 59 
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2.3.2.4 Tratamento e Profilaxia 

 Atualmente, não existem medicamentos antivirais específicos ou vacina, contra a 

infeção por COVID-19 para terapia potencial em seres humanos, nenhum medicamento 

demonstrou eficácia na prevenção ou tratamento de COVID-19. Os pacientes moderados a 

graves requerem cuidados de suporte e suplementação de oxigênio. A única opção disponível 

é o uso de antivíricos de espectro alargado, como análogos de Nucleosídeo e inibidores da 

protease do HIV que podem atenuar a infeção até que o antiviral específico fique disponível.40,60 

Assim torna-se ainda mais premente a implementação de medidas de prevenção do 

contágio e propagação do vírus. Assim, entidades lançam medidas de prevenção, o ECDC lança 

um guia de medidas não farmacológicas para atrasar e mitigar o impacto do coronavírus, e tendo 

esse documento por base, as medidas abordadas são descritas de seguida. A higienização das 

mãos, lavagens frequentes com água e sabão ou soluções alcoólicas ou gel, para prevenir a 

contaminação do próprio e de superfícies inertes que podem vir a contaminar outros. Ao tossir 

e espirrar tape o nariz e boca com o antebraço ou lenço, descartando de imediato o lenço de 

papel no lixo e lavando as mãos de seguida, visando reduzir a transmissão via gotículas 

contaminadas. Para evitar a transmissão agora referida deve usar-se máscaras de proteção ou 

respiradores, embora as máscaras cirúrgicas e de tecido possam proteger gotículas maiores não 

conseguem garantir proteção da infeção. Para além disso, as máscaras devem ser mudadas 

frequentemente para manter para manterem a eficácia, por exemplo quando se tornam húmidas. 

Os respiradores apresentam-se em 3 tamanhos e possuem um sistema de filtração – filtering 

face pieces (FFP) classificado de 1 a 3, e destinam-se à proteção especifica de pequenas 

partículas, incluindo aerossóis, sendo particularmente importantes para profissionais de saúde 

durante a determinação de caso suspeito ou caso confirmado (FFP2-3). Este tipo de respirador 

deve, também, ser usado por cuidadores de casos sintomáticos suspeitos, e indivíduos com 

profissões com extensivo contacto cara a cara. Outros equipamentos de proteção individual, 

como óculos de proteção, viseiras, e luvas podem ser usados. A população deve também ter em 

atenção medidas de distanciamento social: quarentena, na qual a pessoa deve permanecer 

num ambiente designado ou em casa por um período após a exposição a uma situação em que 

a transmissão do vírus 2019-nCoV possa ter ocorrido, recomenda-se 14 dias devido ao período 

de incubação do vírus, em que as pessoas devem ser educadas nesse sentido. Os indivíduos com 

sintomas devem fazer um autoisolamento. Para além disso devem ser evitados locais e eventos 

onde se formam aglomerados de pessoas. Limitações de viagens são regulados pelos governos, 

contudo é de salientar que viajar facilita a propagação de áreas infetadas para não infetadas.61 



Gonçalo Caridade Nunes 40 
 

Para além disso a OMS recomenda manter a distância de pelo menos um metro de pessoas com 

tosse ou espirros.62 

2.3.2.5 Situação em Portugal 

 A DGS a 29 de fevereiro relata o registo de 70 casos suspeitos 67 dos quais deram 

negativo em teste laboratorial, contudo, tendo em conta a situação epidemiológica mundial, é 

necessário considerar a hipótese da importação de casos de doença. O risco para a saúde pública 

em Portugal a esta data foi considerado moderado a elevado.63 A 3 de Março no 1º Relatório de 

Situação DGS relata 4 casos confirmados, sendo 2 casos importados um de Itália e um de 

Espanha, e 2 casos de contacto.64 E a dia 10 de março existiam já 41 casos confirmados com 

um total de casos suspeitos de 375.65  

2.4 Métodos 

O método utilizado para a sensibilização dos utentes passou pela entrega de um panfleto 

(Anexo VIII), com a informação simplificada e acessível, a todos os utentes interessados em o 

receber, especialmente quando colocadas questões sobre o tema e procura de material de 

proteção individual e desinfetantes.  

2.5 Conclusão 

 O COVID-19 é uma Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional. 

Atualmente existe pouca informação sobre este vírus emergente sendo atualizada a cada dia por 

diversas entidades, contudo sabe-se a capacidade de transmissão e infeção do SARS-COV-2 é 

elevada, com capacidade de gerar graves condições de saúde e até morte. O tempo de incubação 

pode ir até 14 dias, e foi comprovada transmissão pessoa a pessoa, principalmente através de 

gotículas contaminadas, e por contacto com fómites, estando a ser estudadas outras vias de 

transmissão como fecal-oral existente no surto de SARS-CoV, e os dados até ao momento 

sugerem existência de portadores e transmissores assintomáticos. Não há evidência científica 

que suporte transmissão vertical durante a gravidez. Os principais sintomas de COVID-19 são 

febre, tosse, dificuldade respiratória e mialgias, habitualmente surge fadiga que advém da febre 

e menor oxigenação. Crianças não mostraram ser um grupo de risco comparativamente a 

adultos. Homens idosos com condições cronicas adjacentes são o principal grupo de risco para 

desenvolver doença severa. Casos severos podem traduzir-se em morte, ou em consequências 

a longo prazo como fibroses pulmonares, e sequelas cardiovasculares. Não existe tratamento 

farmacológico, embora se esteja a estudar a ação de antivíricos existentes no mercado não 

direcionados para o coronavírus, nem vacina, havendo, contudo, vários laboratórios e empresas 
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farmacêuticas na corrida à sua descoberta e introdução no mercado. A contenção do vírus 

assenta principalmente em medidas preventivas, como higienização das mãos, evitar 

propagação de gotículas contaminadas pelo uso de máscaras, respiradores e cobrir com o 

cotovelo ou um lenço a boca quando tossir ou espirrar, e por implementação de quarentena e 

distanciamento social. 

 Em Portugal, embora sem casos desde a ocorrência do surto em Whuan, verificou casos 

confirmados e uma propagação crescente da doença no mês de março. Espera-se que continue 

em crescimento dado o R0 e torna urgente medidas de contenção e de proteção da saúde pública. 

O farmacêutico, enquanto profissional de saúde, tem o dever de informar e 

consciencializar a população sobre a temática, com a assertividade, bem como acalmar os 

utentes do alarmismo excessivo passivo de ser causado pelos meios de comunicação social, 

pois contribuem para uma deterioração da saúde mental dos utentes, traduzida em estados de 

ansiedade generalizados e depressões. A importância do farmacêutico eleva-se dado a faixa 

etária prevalente em farmácia comunitária serem idosos, muitos dos quais com diversas 

comorbilidades, bem como outros grupos de risco de desenvolver doença severa, e deve 

promover a saúde pública, e participar ativamente na contenção do vírus com um bom e 

informado aconselhamento, promovendo as medidas preventivas. 

Os utentes da FV regra geral deram um feedback bastante positivo, esclareceram as suas 

dúvidas, informando-se e consciencializando-se sobre esta temática. Finalmente, foi-nos 

possível mitigar os níveis de ansiedade pânico de vários utentes causados pela comunicação 

social, pela simples desmistificação e olhar objetivo sobre o tema. 

CONCLUSÃO FINAL 

 A meu ver, o estágio profissionalizante foi uma experiência enriquecedora e necessária 

para consolidar o conhecimento teórico adquirido e aplicá-lo à realidade. Por si só o estágio 

ofereceu, também, novo conhecimento da profissão farmacêutica não abordado na faculdade, 

tornando-me um profissional mais completo. Para além disso, forneceu a melhor ferramenta 

que qualquer indivíduo pode ter quando está a adquirir uma competência, a prática. Por esta 

experiência sinto-me hoje um profissional com maior capacidade de contacto com o utente e de 

executar um bom aconselhamento, e com vontade de dar o meu contributo. Sinto-me capaz de 

prestar um bom serviço, não só ao utente, como à entidade patronal, nas diferentes tarefas 

realizadas no contexto de farmácia comunitária no back office e no laboratório. 
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 Com o estágio consegui desenvolver também uma melhor inteligência emocional 

lidando com personalidades distintas quer dentro da equipa quer por utentes, e adequar a minha 

resposta de forma profissional e matura, algo que acredito ser fulcral nas relações humanas e 

profissionais.  
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ANEXOS 

Anexo I – Cartaz promocional Gurosan® 

 



Gonçalo Caridade Nunes 52 
 

Anexo II – Cartaz promocional Phyto® 
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Anexo III – Cartaz promocional desparasitante Frontline e Nexgard  
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Anexo IV – Cartaz de divulgação de teste de despiste COVID-19 
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Anexo V – Apresentação do projeto Lean Thinking/Kaizen 
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Anexo VI – Proposta de Quadro Kaizen 

 

Figura 2 - Proposta de Quadro Kaizen 
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Anexo VII – How the Whuan coronavirus affects the body  

 

Figura 3 - How the Wuhan coronavirus affects the body; Imagem retirada de CNN's Natalie 

Leung 
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Anexo VIII – Panfleto COVID-19 
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