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Resumo 

O último semestre do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas corresponde a 

um estágio de seis meses que realizei numa farmácia comunitária, a farmácia Lima Coutinho. 

O estágio pretende inserir os estudantes num ambiente profissional, contactando diretamente 

com os medicamentos e utentes, percebendo todas as etapas do ciclo do medicamento até 

chegar à farmácia e daí até à sua dispensa ao utente. Os estudantes são convidados a 

participar das várias atividades da farmácia, desde a receção das encomendas até ao 

atendimento ao público. Este estágio culmina na produção de um relatório que reflete os 

conhecimentos  e atividades desenvolvidos. 

Ao longo destes seis meses, pude compreender a importância do papel do 

farmacêutico na dispensa do medicamento, bem como todos os processos envolvidos na 

gestão de uma farmácia, desde as compras até à faturação. Foi-me possível aplicar e rever 

conhecimentos que adquiri ao longo do curso, quer na realização dos trabalhos presentes 

neste relatório, quer no dia a dia da farmácia, por exemplo no atendimento aos utentes. 

Este relatório divide-se em duas partes: a primeira corresponde à descrição das 

atividades que realizei na farmácia, recorrendo a conhecimentos adquiridos ao longo do 

estágio; a segunda, a três trabalhos que realizei no âmbito do estágio com o objetivo de aplicar 

os conhecimentos adquiridos ao longo do curso e estabelecer uma relação com a comunidade 

que envolve a farmácia.    
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PARTE I 

1. FARMÁCIA LIMA COUTINHO 

1.1. LOCALIZAÇÃO 

A farmácia Lima Coutinho localiza-se na Travessa Sá e Melo, nº543, R/C, em Gueifães – 

Maia, distrito do Porto. Um vez que o acesso por esta entrada principal é feito através de 

escadas, a farmácia dispõe de uma segunda entrada que permite o acesso de pessoas com 

mobilidade reduzida, a qual se situa na Rua Unisco Mendes, nº11. 

A farmácia encontra-se numa zona habitacional, rodeada por clínicas veterinárias e 

dentárias e vários consultórios médicos, o que contribui para uma maior afluência de utentes. 

Por outro lado, encontra-se perto de duas escolas e duas superfícies comerciais, o que faz com 

que esta seja uma zona bastante movimentada. A rua onde se encontra a farmácia é ladeada 

por lugares de estacionamento, o que facilita a paragem dos carros.  

Do exterior da farmácia, é possível observar a cruz verde e o letreiro identificativo da 

farmácia, que se encontram ligados durante o horário de funcionamento. A montra, a cargo da 

Diretora Técnica, reflete os produtos em destaque em cada mês. Ainda na montra encontram-

se descritos os serviços farmacêuticos prestados pela farmácia e na entrada está afixado o 

horário de funcionamento. 

 

1.2. ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DA FARMÁCIA 

O espaço interior da farmácia é constituído por uma zona de atendimento ao público, um 

armazém, uma sala de recolhimento, um gabinete de apoio ao utente/escritório/biblioteca, um 

laboratório e o gabinete da Diretora Técnica, de acordo com o Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 

de Agosto. Ao entrar na farmácia é ainda possível observar no seu interior uma placa 

identificativa onde consta o nome da diretora técnica. Para além desta informação estão ainda 

afixados o horário, as farmácias de turno do município, os descontos concedidos e o modo de 

reembolso da comparticipação do estado no preço dos medicamentos. [1] 

 

1.2.1. ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

A zona de atendimento ao público caracteriza-se pela presença de duas zonas de 

atendimento: a primeira com dois balcões cada um com um computador, a segunda 

corresponde a um balcão afastado dos restantes, na zona dos produtos de cosmética, que 

permite um atendimento mais personalizado, não só de produtos de cosmética, mas também, 

por exemplo, na explicação do funcionamento das máquinas para auto controle da glicémia. 

Para além destes locais de atendimento, a farmácia dispõe ainda de dois cadeirões, para 

descanso dos utentes ou para se realizarem serviços farmacêuticos como a medição do 

colesterol, triglicéridos ou glicémia. Neste local da farmácia encontram-se expostos muitos 

produtos, contudo apenas os produtos de venda livre podem estar em exposição e ser 

publicitados nesta área. Assim sendo, existem vários armários e prateleiras onde estes 

produtos estão organizados por marca e por função, por exemplo, existe um armário dedicado 
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aos produtos de higiene bucal, outro para os suplementos alimentares, prateleiras dedicadas a 

produtos veterinários, produtos cosméticos ou puericultura. Para além disso, o espaço é amplo 

e o mais agradável possível para os utentes, permitindo que esperem confortavelmente a sua 

vez de serem atendidos. 

 

1.2.2.  ARMAZÉM 

O armazém é o local onde se efetua o armazenamento de todos os medicamentos e 

produtos de saúde da farmácia, os quais estão organizados, de acordo com a especialidade 

farmacêutica, ordem alfabética e de dosagem (quando conveniente), distribuídos por armários 

com prateleiras e gavetas deslizantes horizontais e verticais.  

As formas farmacêuticas sólidas, como comprimidos, cápsulas e drageias, encontram-se 

em gavetas horizontais, por ordem alfabética de princípio ativo ou de marca, consoante seja ou 

não um medicamento genérico. Ainda neste tipo de gavetas armazenam-se as formas 

farmacêuticas para administração oftálmica como colírios e pomadas, fórmulas injetáveis, 

supositórios e enemas. As formas farmacêuticas líquidas para administração oral multidose 

(xaropes, suspensões e soluções orais) encontram-se armazenadas nas gavetas deslizantes 

verticais, por ordem alfabética, seguidas das fórmulas de rehidratação oral e dispositivos 

pertencentes ao protocolo da diabetes. As formas farmacêuticas semissólidas estão em 

armários com prateleiras, por ordem alfabética. Ainda nestes armários estão soluções de 

aplicação cutânea (champôs, soluções, pós e sprays), fórmulas para aplicação vaginal, 

fórmulas dispersíveis como pós e granulados, fórmulas para administração oral unidose como 

ampolas, gotas orais, auriculares e nasais e sprays e nebulizadores nasais. 

Os produtos que requerem condições especiais de temperatura, como vacinas, insulinas e 

alguns colírios, ficam armazenados no frigorífico. Os psicotrópicos e estupefacientes 

encontram-se armazenados em gavetas específicas para o efeito. Os medicamentos 

veterinários são armazenados separadamente, em armário próprio. 

Existe ainda uma zona destinada ao stock de reforço, para situações em que o local de 

armazenamento anteriormente descrito está já lotado, o que acontece principalmente quando 

se efetuam encomendas de grande dimensão. 

 

1.2.3. SALA DE RECOLHIMENTO 

Esta sala possui uma marquesa e um sofá, o que permite o descanso dos funcionários, 

quando a farmácia está de serviço. É também utilizada para as consultas de podologia que a 

farmácia promove. 

 

1.2.4. GABINETE DE APOIO AO UTENTE/ESCRITÓRIO/BIBLIOTECA 

Neste local, é possível encontrar todas as publicações indispensáveis à atividade da 

farmácia, como o Prontuário Terapêutico, o Índice Nacional Terapêutico, a Farmacopeia 

Portuguesa, entre outras. Ao longo do meu estágio, não foram poucas as situações em que vi 

os profissionais da farmácia recorrerem a estas publicações ou a outras fontes de informação, 
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como o site do INFARMED I.P., para esclarecer dúvidas. Para além desta biblioteca, este 

gabinete possui uma secretária de grande dimensão e várias cadeiras, o que permite que as 

farmacêuticas procedam aqui à organização do receituário e também a alguns atendimentos 

personalizados e de acompanhamento farmacoterapêutico. 

 

1.2.5.  LABORATÓRIO 

O laboratório é um local de existência obrigatória na farmácia, embora a Farmácia Lima 

Coutinho apenas raramente produza medicamentos manipulados. Neste local têm de existir 

vários equipamentos como: 

 Sistema de exaustão, câmara de evaporação ou nicho para eliminação do 

fumos e gases e local de lavagem de material com água corrente; 

 Alcoómetro; 

 Almofarizes de vidro e de porcelana; 

 Balança de precisão sensível ao miligrama; 

 Banho de água termostatizado; 

 Cápsulas de porcelana; 

 Copos de várias capacidades; 

 Espátulas metálicas e não metálicas; 

 Funis de vidro; 

 Matrases de várias capacidades; 

 Papel de filtro; 

 Papel indicador pH universal; 

 Pedra para preparação de pomadas; 

 Pipetas graduadas de várias capacidades; 

 Provetas graduadas de várias capacidades; 

 Tamises FPVII, com abertura de malha 180 UM e 355 UM (com fundo e 

tampa); 

 Termómetro (escala mínima até 100°C); 

 Vidros de relógio. [1,2] 

 

1.2.6. GABINETE DA DIRETORA TÉCNICA 

Esta sala é de uso exclusivo da Diretora Técnica, para que esta possa organizar e 

armazenar documentação relativa à atividade da farmácia e desenvolver atividades 

relacionadas com a gestão da mesma. 

 

1.3. RECURSOS HUMANOS DA FARMÁCIA 

A equipa de profissionais desta farmácia é composta pela sua Diretora Técnica, Dra. Elsa 

Lima Coutinho, por duas farmacêuticas, a Dra. Sandra Silva e a Dra. Ana Esquerdo, e por dois 

técnicos de farmácia, o Sr. Eduardo Lima e a D. Gisela Hipólito. Devido à gravidez de uma das 



Relatório de estágio em farmácia comunitária 

Farmácia Lima Coutinho 

 

4 
 

farmacêuticas, durante o período do meu estágio, a equipa da farmácia contava ainda com 

uma terceira farmacêutica, a Dra. Ana Alexandra Silva. Todos os profissionais da farmácia 

estão devidamente identificados com um cartão onde consta o nome e o título profissional. 

 

1.4. HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

A farmácia Lima Coutinho encontra-se aberta de segunda a sexta das 9h às 20h30 e ao 

sábado das 9h às 13h. Para além disso, efetua serviço permanente quando para isso é 

destacada, permanecendo aberta nesses dias por um período de 24h. 

 

2. GESTÃO DA FARMÁCIA 

A gestão da farmácia engloba atividades como as compras, devoluções, organização do 

receituário e sua faturação, verificação dos prazos de validade e gestão da qualidade. 

 

2.1. SISTEMA INFORMÁTICO 

É importante referir o sistema informático da farmácia, uma vez que este é uma 

componente muito relevante no dia a dia dos profissionais, não só ao nível do atendimento aos 

utentes, mas também por facilitar a gestão das várias atividades. Na farmácia Lima Coutinho, o 

sistema utilizado é o SIFARMA®2000. 

 

2.2. GESTÃO DE STOCKS 

O sistema informático anteriormente referido permite fazer a gestão do stock da farmácia. 

Para isso, disponibiliza, na ficha de cada produto, as opções “stock mínimo” e “stock máximo”,  

que ao serem definidas criam o chamado “ponto de encomenda”, isto é, o valor mínimo de 

stock a partir do qual o produto é automaticamente incluído nas encomendas diárias da 

farmácia, em quantidade suficiente para atingir o valor do stock máximo, que serão 

posteriormente aprovadas pela diretora técnica.  

Ainda assim, é realizada uma verificação anual de todo o stock da farmácia, denominada 

“contagem física”, recorrendo a listagens geradas a partir do sistema informático, por ordem 

alfabética, e posterior correção e justificação de eventuais irregularidades. 

 

2.3. ENCOMENDAS 

Existem dois tipos de encomendas possíveis: as que são feitas diretamente aos 

laboratórios e as que são feitas a armazenistas. Cada farmácia gere as suas encomendas 

tendo em conta as suas vendas, podendo, dependendo dos casos, ser mais ou menos 

vantajoso realizar compras diretas, uma vez que estas têm normalmente mais exigências, 

como por exemplo quantidades mínimas a encomendar de determinados produtos.  

Na farmácia Lima Coutinho, realizam-se os dois tipos de encomendas. As diretas para 

produtos vendidos em grande quantidade, o que permite ter sempre stock e confere algumas 

regalias à farmácia como descontos e material publicitário para promover e impulsionar as 
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vendas. São também efetuadas diariamente encomendas a armazenistas, que permitem 

manter o stock de todos os produtos acima do ponto de encomenda, uma vez que são 

realizadas várias entregas ao longo do dia, e não têm exigências a nível de quantidades. Por 

outro lado, estas permitem também a encomenda e entrega rápida de produtos específicos que 

a farmácia não tenha em stock. Em adição a isto, os armazenistas concedem muitas vezes 

bonificações ou descontos na compra de determinadas quantidades de certos produtos. 

Por vezes acontece que alguns produtos ficam em falta, por serem difíceis de encontrar 

nos armazenistas, como é o caso de algumas insulinas e vacinas. Estes produtos denominam-

se “rateados” e estão constantemente a ser solicitados pela farmácia ao armazenista, para que 

mal estejam disponíveis, sejam entregues. 

É ainda importante destacar que os laboratórios são obrigados a praticar um preço aos 

armazenistas, denominado preço de venda ao armazém (PVA). Por sua vez, estes vendem os 

produtos às farmácias pelo chamado preço de venda à farmácia (PVF), como é possível 

observar no esquema seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

As encomendas são criadas no SIFARMA®2000 e posteriormente enviadas para os 

fornecedores, exceto quando as encomendas são efetuadas por telefone ou nas aplicações 

dos armazenistas. Como já foi referido, o sistema informático cria automaticamente uma 

encomenda diária, a partir do stock máximo e mínimo definido para cada produto, para que 

nunca fique em falta, a qual tem de ser aprovada e depois transmitida ao distribuidor. 

 

2.3.1 ENCOMENDAS DIRETAS 

Estas encomendas são realizadas por acordo com os laboratórios com os quais a 

farmácia pretende trabalhar e que, normalmente, correspondem aos que têm maior expressão 

de vendas na farmácia em causa. Por exemplo, a farmácia Lima Coutinho efetua compras 

diretas à empresa GlaxoSmithKline, dado que os produtos por ela comercializados têm uma 

grande expressão de vendas, e baseia as suas compras nos relatórios de vendas do ano 

anterior. Contudo, as compras diretas aos laboratórios englobam não só as encomendas, mas 

também o marketing, sendo disponibilizadas às farmácias ferramentas para construírem 

montras e publicitarem os produtos. Nestas encomendas, a farmácia consegue muitas vezes 

preços mais reduzidos, comparativamente aos armazenistas, no entanto são impostas 

condições como a compra de determinados produtos, em certas quantidades ou que os 

LABORATÓRIO ARMAZÉM FARMÁCIA 

PVA PVF 

PVF 

Figura 1 - Esquema de preços de venda dos medicamentos 
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produtos do laboratório em causa sejam alvo de destaque na farmácia. Este tipo de 

encomenda tem como intermediário um delegado de vendas da empresa em causa que 

estabelece as condições e firma o acordo com a Direção Técnica da farmácia. 

 

2.3.2. ENCOMENDAS A ARMAZENISTAS 

Existem vários armazenistas disponíveis, contudo a farmácia Lima Coutinho trabalha 

apenas com quatro: Alliance Healthcare, Cooprofar, Empifarma (Magium) e OCP. Como já foi 

referido, estes distribuidores realizam entregas diárias e alguns até mais do que uma entrega 

por dia, o que é bastante útil para a reposição do stock, permitindo que as farmácias não 

necessitem de ter em stock grandes quantidades de medicamentos. Como já foi referido, os 

armazéns praticam preços (PVF) diferentes dos laboratórios, uma vez que dependem do preço 

que estes últimos lhes fizerem (PVA). Estes armazenistas têm à disposição das farmácias 

aplicações (Cooprofar e OCP) ou estão já incluídos no sistema de encomendas do Sifarma 

(Alliance), o que permite que o farmacêutico ou técnico, durante o atendimento, e perante um 

pedido de um produto que a farmácia não tem em stock, possa ver a disponibilidade do produto 

nos vários armazenistas, escolher o que for mais vantajoso para a farmácia, encomendar e 

fazer uma previsão da data e hora da entrega e comunicá-la ao utente. O mesmo pode 

também ser feito por telefone, contudo só se utiliza este método quando não é possível 

encontrar o produto nas aplicações ou no SIFARMA®2000 ou quando são produtos que os 

armazenistas têm em pouca quantidade, o que pode condicionar a sua entrega. 

Atualmente está ainda disponível a Via Verde do Medicamento que consiste numa via 

excecional de aquisição de uma lista medicamentos, a ser solicitada quando a farmácia não 

dispõe desses medicamentos em stock. Contudo, só pode ser ativada mediante a existência de 

uma receita médica válida para o medicamento em causa. O fornecedor responde a essa 

encomenda recorrendo ao stock reservado para este efeito. 

 

2.3.3. RECEÇÃO DE ENCOMENDAS 

 Os produtos chegam à farmácia acondicionados em banheiras, no caso de compras a 

armazenistas, e em caixotes de cartão, se a encomenda provier de um laboratório. No seu 

interior, encontra-se a fatura em duplicado. Os produtos a conservar no frigorífico são 

entregues em banheiras ou contentores diferenciados dos restantes, que contêm no seu 

interior acumuladores de gelo. No final de cada mês, os originais das faturas são enviados para 

a contabilidade e os duplicados são arquivados na farmácia. Estes documentos possuem a 

identificação do fornecedor e da farmácia, o valor total da compra e o respetivo valor do IVA a 

tributar. É ainda discriminado o nome comercial, a forma farmacêutica, a dosagem e o tamanho 

da embalagem de cada produto, bem como a quantidade encomendada e a que foi, de facto, 

enviada, o preço de venda à farmácia e o preço de venda ao público, quando aplicável, o IVA e 

eventuais bonificações ou descontos concedidos pelo fornecedor. Quando algum produto 

pedido não está disponível, esse registo, bem como o respetivo motivo (por exemplo: 

esgotado), constam da fatura. 
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Aquando da entrega das encomendas pelos fornecedores, estas têm de ser conferidas e 

rececionadas no sistema informático, sendo os produtos introduzidos no stock físico e 

informático da farmácia. No SIFARMA®2000, existe uma opção para receção de encomendas, 

onde é possível selecionar a encomenda realizada e dar entrada dos produtos. Em primeiro 

lugar, tem de ser introduzido o número da fatura e o valor total da compra. De seguida, 

procede-se à leitura ótica dos códigos de barras dos produtos ou insere-se o código nacional 

de produto (CNP) constante na embalagem, um a um, confirmando os preços, prazos de 

validade e quantidades rececionadas, marcando o preço sempre que aplicável. É dada 

prioridade aos produtos de conservação no frio e aos psicotrópicos. Relativamente ao prazo de 

validade, este é alterado na receção da encomenda quando o stock do produto é zero ou caso 

a data que consta na embalagem seja anterior à presente no SIFARMA®2000. 

No caso do preço, para os medicamentos éticos, se o preço na ficha do produto do 

SIFARMA®2000 não corresponder ao impresso na cartonagem do produto, deve confirmar-se 

no sistema informático qual ou quais os preços em vigor. Se o preço da cartonagem estiver em 

vigor, podem ocorrer duas situações: se o stock desse medicamento é zero, altera-se o preço 

no SIFARMA®2000; se existirem na farmácia embalagens com um preço diferente (stock maior 

do que zero), não se altera no sistema, mas coloca-se um elástico em torno na embalagem, 

para assinalar que tem um preço diferente. Caso o preço impresso na cartonagem esteja 

desatualizado, deve proceder-se a uma reclamação junto do fornecedor. O preço de venda ao 

público dos restantes produtos é determinado pela farmácia, confirmando-se apenas, aquando 

da sua receção, se o valor do PVF da fatura é igual ao do SIFARMA®2000 e introduz-se a 

margem de lucro que a farmácia terá com aquele produto, consoante o seu IVA seja de 6% ou 

de 23%, sendo gerado então pelo sistema o valor do PVP. Nestes produtos, caso se verifique 

uma mudança de preço, é imprescindível alterar o preço marcado nos produtos existentes em 

stock. 

Todas estas informações foram-me transmitidas no início do meu estágio, sendo que fiquei 

muitas vezes responsável por fazer a receção das encomendas, quer das diárias, quer das 

efetuadas diretamente a laboratórios. Isto permitiu-me contactar com os vários produtos 

adquiridos pela farmácia, compreender conceitos como o PVF, bonificação ou PVA e 

familiarizar-me com o SIFARMA®2000. 

 

2.4. ARMAZENAMENTO 

Após se efetuar a receção das encomendas, procede-se ao seu armazenamento. Este 

efetua-se sempre segundo a regra: First expire, First out (FEFO), isto é, os produtos que 

caducam primeiro são colocados à frente ou por cima dos outros, para que sejam vendidos em 

primeiro lugar. Caso um produto não tenha prazo de validade, utiliza-se a regra: First In, First 

Out (FIFO), ou seja, os produtos mais recentemente rececionados são colocados atrás ou por 

baixo dos mais antigos. Os primeiros produtos a serem arrumados são os de conservação no 

frio e os psicotrópicos e estupefacientes. O armazenamento é efetuado nas zonas  
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anteriormente descritas, sendo que os produtos de venda livre são os únicos que podem ser 

arrumados na zona de atendimento ao público. 

Quando iniciei o estágio na farmácia Lima Coutinho, comecei por fazer a arrumação dos 

medicamentos e produtos de saúde para que pudesse contactar com as diferentes 

apresentações, embalagens, formas farmacêuticas e nomes comerciais e de princípios ativos. 

Este trabalho permitiu-me conhecer melhor os produtos disponíveis na farmácia, quais as suas 

apresentações e a sua localização exata na farmácia, o que foi muito importante quando 

comecei a realizar atendimentos ao público. 

 

2.5. PRAZOS DE VALIDADE 

O controlo dos prazos de validade é uma função de extrema importância para garantir a 

segurança e eficácia dos produtos. Para isso são impressas mensalmente listas, a partir do 

SIFARMA®2000, com os medicamentos a caducar nos três meses seguintes. De seguida é 

conferida a veracidade do prazo indicado na lista, procurando o medicamento no stock e 

verificando o prazo constante na sua cartonagem. Caso seja necessário, atualiza-se a data no 

sistema informático ou então, se o prazo de validade da cartonagem coincidir com o 

SIFARMA®2000, deve sinalizar-se o produto para que seja vendido até uma determinada data 

e retirá-lo do stock, colocando-o num cesto reservado para o efeito. Os produtos que já não 

podem ser vendidos são devolvidos ao respetivo fornecedor, para que o seu valor seja 

creditado e a farmácia não tenha prejuízo. Contudo, nem sempre estas devoluções são aceites 

e, quando assim é, o produto é introduzido nas quebras da farmácia. 

 

2.6. DEVOLUÇÕES E IRREGULARIDADES 

As devoluções podem ser efetuadas por vários motivos, desde produtos pedidos por 

engano, produtos com validade curta, produtos cujo prazo de validade está prestes a expirar, 

entre outros. No SIFARMA®2000 existe uma opção para criar devoluções e que permite emitir 

o documento respetivo em triplicado: a nota de devolução e o duplicado são carimbados e 

assinados e enviados para o fornecedor, juntamente com o produto a devolver, através do 

funcionário que faz a entrega das encomendas e o triplicado é assinado por esse mesmo 

funcionário e fica arquivado na farmácia. Neste documento, consta o número da fatura em que 

o produto foi faturado à farmácia, o fornecedor ao qual se efetua a devolução e o seu motivo. 

Quando a devolução é aceite pelo fornecedor, é emitida uma nota de crédito ou enviado 

um produto de substituição. Se não for aceite, o produto é devolvido à farmácia, juntamente 

com uma guia de remessa que indica o motivo da rejeição. É sempre necessário proceder à 

regularização da devolução, o que é feito através do sistema  informático, indicando qual foi a 

resposta ao pedido de devolução. De seguida, retira-se do arquivo o triplicado da nota de 

devolução e procede-se à sua eliminação. Quando as devoluções não são aceites, a farmácia 

tenta vender o produto, se ainda estiver dentro do prazo de validade. Caso isso não seja 

possível, o produto é dado como perdido. 
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Relativamente às irregularidades, como preços mal marcados ou produtos trocados ou 

danificados, a farmácia efetua uma reclamação junto do fornecedor, por telefone, procedendo 

depois de acordo com as indicações que forem disponibilizadas. Por exemplo, no caso de faltar 

um produto na encomenda, mas que consta na fatura, o fornecedor envia-o na encomenda 

seguinte ou envia uma nota de crédito com o valor correspondente. 

 

2.7. RECEITUÁRIO E FATURAÇÃO 

O receituário corresponde a uma grande parte da faturação da farmácia, sendo muito 

importante que seja tratado com bastante cuidado, aquando da sua verificação, para a 

farmácia poder receber o valor relativo às comparticipações quer do Estado Português, quer 

dos subsistemas de saúde. Erros no aviamento da receita ou na sua conferência podem pôr 

em causa a faturação e o valor de comparticipação recebido. Por vezes, é possível ainda 

corrigir os erros antes do fecho da faturação, daí ser importante a conferência do receituário. 

 

2.7.1. RECEITA MÉDICA E REGRAS DE PRESCRIÇÃO 

Atualmente, é obrigatória a prescrição eletrónica, exceto em casos justificáveis, definidos 

pela legislação: falência do sistema informático, inadaptação fundamentada do prescritor, 

prescrição ao domicílio ou outras situações, desde que o médico não ultrapasse as quarenta 

receitas por mês. Existem dois tipos de receitas: a normal, válida por trinta dias desde a data 

da prescrição, e a renovável, com três vias, cada uma válida por seis meses a partir da data de 

prescrição. A prescrição pode, em casos excecionais, conter a denominação comum 

internacional (DCI) do medicamento por marca ou indicação do titular de autorização de 

introdução no mercado (AIM), como sejam: medicamentos para os quais não existe genérico 

comparticipado ou quando apenas existe o medicamento original de marca ou quando existe 

uma justificação técnica do prescritor, podendo esta ser uma das seguintes: 

 Exceção a) do nº3 do art.6º - Prescrição de medicamento com margem ou índice 

terapêutico estreito; 

 Exceção b) do nº3 do art.6º - Suspeita, previamente reportada ao INFARMED I.P., de 

intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa, 

identificado por outra denominação comercial; 

 Exceção c) do nº3 do art.6º - Prescrição de medicamento destinado a assegurar a 

continuidade de um tratamento com duração estimada superior a 28 dias.[3] 

No caso da exceção b), deve constar na receita a menção “Reação adversa prévia” e, no 

caso da c), “Continuidade de tratamento superior a 28 dias”. Nas exceções a) e b) o 

medicamento a dispensar é o que foi prescrito, contudo na c) o utente pode optar por um 

medicamento de preço igual ou inferior ao prescrito, desde que pertença ao mesmo grupo 

homogéneo. Para além disso, quando uma receita é prescrita a um pensionista abrangido pelo 

regime de comparticipação especial, deve constar a letra “R” no cabeçalho da receita. [3] 

 A confirmação da validade da receita deve ser realizada no momento em que ela é 

recebida do utente, quer seja uma receita manual ou eletrónica, verificando se o modelo da 
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receita está de acordo com o aprovado pelo Despacho n.º15700/2012, de 30 de Novembro, a 

sua data de validade, a assinatura e vinheta do médico e do local de prescrição, se inclui a DCI 

da substância ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação, a quantidade, a 

posologia e, no caso das receitas manuais, se está assinalado o motivo de prescrição manual. 

Esta verificação assume particular relevância nos casos de receitas manuais, uma vez que as 

eletrónicas e as novas receitas sem papel são validadas pelo sistema informático, através da 

leitura dos seus códigos. [3] 

No caso das receitas eletrónicas materializadas ou por via manual, podem ser prescritos 

até quatro medicamentos ou produtos de saúde distintos. Contudo, o número total de 

embalagens não pode ultrapassar as duas por medicamento ou produto, nem o total de quatro. 

Nas receitas sem papel ou desmaterializadas (RSP), cada linha de prescrição apenas pode 

conter um medicamento até um máximo de duas embalagens, no caso de medicamentos 

destinados a tratamentos de curta ou média duração, com validade de 30 dias, e de 6 

embalagens, no caso de medicamentos para tratamentos de longa duração, com validade de 6 

meses. [3,4] 

 

2.7.2. SISTEMA DE PREÇOS DE REFERÊNCIA  

O Estado Português introduziu um sistema de preços de referência para equilibrar os 

preços dos medicamentos comparticipados, instaurando para isso um valor máximo a ser 

comparticipado. De acordo com o Decreto-Lei nº 270/2002 de 2 de Dezembro, entende-se por 

grupo homogéneo o “conjunto de medicamentos com a mesma composição qualitativa e 

quantitativa em substâncias ativas, forma farmacêutica, dosagem e via de administração, no 

qual se inclua, pelo menos, um medicamento genérico existente no mercado”. O preço de 

referência corresponde ao valor sobre o qual incide a comparticipação do Estado para os 

medicamentos de cada grupo homogéneo e é calculado através da média dos cinco PVP mais 

baixos praticados no mercado, dentro dos incluídos nesse grupo. Este valor é atualizado pelo 

INFARMED I.P. de três em três meses, o que permite racionalizar os custos do Estado com 

medicamentos. [5] 

 

2.7.3. REGIME DE COMPARTICIPAÇÃO 

A comparticipação de medicamentos é um valor suportado pelo Estado e/ou por outros 

subsistemas de saúde, permitindo que utente pague apenas uma parte do PVP dos seus 

medicamentos. A maioria das comparticipações em Portugal é efetuada pelo Serviço Nacional 

de Saúde (SNS) e é fixada de acordo com escalões definidos pelo Decreto-Lei n.º48-A/2010, 

de 13 de Maio: 

 Escalão A - 95% do PVP,  

 Escalão B - 69% do PVP; 

 Escalão C - 37% do PVP; 

 Escalão D - 15% do PVP.  
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Ainda no SNS, para além do regime geral de comparticipações, existem ainda regimes 

especiais, como é o caso dos que abrangem as patologias ou grupos especiais de utentes, 

como os pensionistas. No caso dos regimes especiais para patologias, as comparticipações 

são definidas por despachos, que o médico deve colocar na receita aquando da sua 

prescrição, para que seja possível efetuar a comparticipação no momento do aviamento. Os 

medicamentos considerados imprescindíveis para a manutenção da vida são comparticipados 

a 100% pelo Estado. Relativamente aos pensionistas, a comparticipação é  acrescida em 5% 

no Escalão A e 15% nos restantes, como uma ajuda extra para pessoas com baixos 

rendimentos e para as quais, muitas vezes, a medicação corresponde a uma grande parte das 

suas despesas.[6] 

Existem ainda outros subsistemas de saúde que complementam muitas vezes a 

comparticipação efetuada pelo SNS, como é o caso do programa SãVida da EDP ou do 

Serviço de Assistência Médico-Social (SAMS) do Sindicato dos Bancários, ou ainda de 

programas criados pelos laboratórios para medicamentos específicos como é o caso do 

Betmiga® (Astellas Pharma Europe B.V.). Nestes casos, no aviamento das receitas é 

necessário ter em atenção alguns procedimentos específicos, por exemplo, nos dois primeiros 

casos é necessário fotocopiar a receita e o cartão do subsistema de saúde, embora nas RSP 

seja apenas necessário fotocopiar o cartão. [6] 

 

2.7.4. CONFIRMAÇÃO DO RECEITUÁRIO E FATURAÇÃO 

A confirmação do receituário é efetuada pelas farmacêuticas, num gabinete para o efeito. 

Nesse momento, é novamente verificada a validade da receita e também se os medicamentos 

aviados foram os corretos, conferindo os códigos da impressão na parte de trás da receita, a 

dosagem, a forma farmacêutica, o tamanho e a quantidade de embalagens, se está assinada 

pelo utente, pelo médico e pelo farmacêutico, se tem o carimbo da farmácia, se tem a data da 

confirmação, se o plano de comparticipação é o correto, se está presente alguma exceção e se 

a impressão na parte de trás da receita está certa. As novas receitas sem papel não 

necessitam de confirmação, são automaticamente validadas pelo sistema informático e no final 

do aviamento não se realiza a impressão. Em seguida, as receitas são organizadas de acordo 

com o organismo de comparticipação e o lote correspondente (cada lote contém trinta 

receitas). Quando um lote está completo, imprime-se a partir do SIFARMA®2000 o “Verbete de 

identificação do lote”, que é carimbado e assinado por dois profissionais da farmácia, 

confirmando a existência de 30 receitas no lote. Os lotes são acondicionados em caixas de 

cartão para serem enviados às respetivas entidades.  

No último dia de cada mês, a faturação é fechada. Imprime-se então o “Resumo de lotes” e 

a “Fatura” para cada organismo, inclusive das RSP. O “Resumo de lotes” é impresso em 

triplicado, sendo que o original e o duplicado são colocados nas caixas em que o receituário é 

acondicionado, enquanto que o triplicado é arquivado na farmácia. A fatura sai em 

quadruplicado, em que o original e o duplicado são colocados nas caixas, enquanto que o 

triplicado é enviado por correio pela Diretora Técnica à direção da Associação Nacional de 
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Farmácias (ANF) e o quadruplicado é enviado para a contabilidade da farmácia. No caso das 

receitas do Serviço Nacional de Saúde, são ainda impressas guias dos CTT em triplicado: uma 

é assinada pelo funcionário dos CTT que recolhe as caixas, no dia 5 do mês seguinte, e fica na 

farmácia, as restantes são colocadas na caixa. Juntamente com o receituário são enviadas 

eventuais notas de crédito de receitas de meses anteriores que tenham sido devolvidas pelo 

centro de conferência de receitas. Para a ANF é ainda enviado o resumo/lista das entidades 

que complementam as comparticipações com o número da fatura emitida pela farmácia e o 

valor que lhe devem. 

No caso dos organismos que realizam complementaridade de comparticipação, o 

receituário é enviado por correio registado com aviso de receção para a ANF até ao dia 10 do 

mês seguinte. Para cada entidade vai a respetiva fatura e resumos de lote, que vão ambos em 

triplicado na caixa, o quadruplicado da primeira vai para a contabilidade e o da segunda fica no 

arquivo da farmácia. 

Caso seja detetado algum erro, as receitas em causa são devolvidas à farmácia com 

indicação do motivo da devolução, permitindo à farmácia efetuar a correção do erro. Se não for 

possível a farmácia fazer essa correção, terá de assumir o prejuízo das receitas em causa, 

uma vez que as comparticipações são perdidas. 

Ao longo do estágio, foram várias as vezes em que colaborei na conferência do receituário 

e também no fecho da faturação, o que me mostrou a importância de verificar todos os fatores 

que já referi anteriormente acerca das receitas. Por exemplo, muitas vezes não vêm assinadas 

pelos médicos, o que é razão para que sejam depois devolvidas. 

 

2.8. MARKETING E PROMOÇÕES 

Enquanto estive na farmácia foi-me pedido que criasse panfletos relativos a produtos em 

promoção e anúncios para a página de facebook da farmácia.  No anexo 1 é possível encontrar 

os folhetos das promoções relativas ao Simicol® gotas, Halibut Derma® Plus Spray, Lutsine® 

Bactopur gel, cremes da marca Uresim® e protetores solares ISDIN®. Juntamente com esta 

função, fiz também o vitrinismo da campanha de protetores solares da ISDIN® e a organização 

das prateleiras de exposição da farmácia, como é possível observar nas fotografias constantes 

no anexo 1.  

 

3. ATENDIMENTO E DISPENSA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE 

3.1. DISPENSA DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

Os medicamentos sujeitos a receita média (MSRM) constituem grande parte dos 

medicamentos dispensados diariamente na farmácia e estão sujeitos a receita por poderem 

constituir um risco para a saúde do utente, se utilizados sem vigilância médica ou quando 

utilizados para fins diferentes daqueles a que se destinam, por conterem substâncias cuja 

atividade ou efeitos adversos exigem  especial precaução.  

Quando um utente entrega ao farmacêutico uma receita que pretende aviar, se esta for 

manual ou eletrónica, este deve, em primeiro lugar, confirmar todos os parâmetros 
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anteriormente referidos e, se tudo estiver correto, proceder então à dispensa dos 

medicamentos e produtos constantes na prescrição médica.  

No caso das receitas eletrónicas, realiza-se a leitura ótica dos códigos constantes na 

receita relativos ao número da receita e ao Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de 

Medicamentos (CNPEM), o qual dá acesso a todos os medicamentos prescritos naquela 

receita e respetivos grupos homogéneos, permitindo saber que medicamentos podemos 

dispensar ao utente. No caso das RSP, faz-se a leitura ótica do código do número da receita e 

introduz-se o código de acesso manualmente, presentes na guia de tratamento ou introduz-se 

manualmente os códigos que o utente recebeu, por mensagem, no seu telemóvel. De seguida, 

deve questionar-se o utente se tem preferência por medicamentos de marca ou genéricos e, se 

preferir estes últimos, qual o laboratório da sua preferência. Muitas vezes os utentes têm 

anotados os laboratórios que costumam escolher ou levam recortes das caixas, para facilitar o 

trabalho do farmacêutico. No entanto, se o utente não souber qual o nome do laboratório, pode 

perguntar-se a cor da embalagem que costuma levar, o que já facilita a procura no stock. 

Selecionam-se, no sistema, os medicamentos que o utente pretende levar e, se existirem 

planos de comparticipação complementares, estes têm de ser introduzidos manualmente. 

Procede-se então à retirada desses medicamentos e produtos do stock e confirma-se, um a 

um, por leitura ótica do seu CNP, o que evita erros no aviamento. A existência dos códigos nas 

receitas e nos medicamentos facilita o aviamento e reduz significativamente o número de erros 

neste processo, pois o sistema informático compara o CNP constante da embalagem do 

medicamento entregue ao doente com o código que selecionámos anteriormente, quando 

abrimos a receita no sistema. 

 No caso das receitas manuais, não se efetua a introdução dos códigos, introduzindo-se 

apenas os medicamentos prescritos e os planos de comparticipação, o que requer especial 

atenção na confirmação de que os medicamentos dispensados correspondem aos prescritos. 

Nas receitas manuais, no final, pode fazer-se a leitura dos códigos do número da receita, do 

local de prescrição e do prescritor. Nestes casos, habitualmente dirigia-me a um dos 

profissionais da farmácia para confirmar que os medicamentos que estava a dispensar eram os 

constantes na receita. Uma vez que estas receitas não são acompanhadas de guia de 

tratamento, é habitual escrever-se a posologia nas caixas dos medicamentos dispensados, 

para que o utente saiba como os tomar. 

No final da dispensa, efetua-se a impressão do verso da receita (exceto nas receitas sem 

papel), onde constam os planos de comparticipação, os medicamentos dispensados, dosagem, 

forma farmacêutica e quantidade de embalagens, o seu CNP e PVP, o valor da 

comparticipação e ainda uma declaração relativa ao exercício do direito de opção e em que o 

utente confirma que recebeu os devidos esclarecimentos acerca dos medicamentos 

dispensados, a qual deve ser assinada pelo utente. 

Ao fim de cerca de um mês de estágio, comecei a acompanhar os atendimentos, numa 

primeira fase, só a observar o trabalho dos farmacêuticos e técnicos de farmácia, para 

perceber as várias etapas da dispensa. Posteriormente, em horas de menor afluxo de pessoas 
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à farmácia, realizava as operações de dispensa no sistema informático até estar familiarizada 

com esse processo, tendo depois passado a fazer atendimentos completos. No início, foi um 

pouco difícil memorizar todos os passos e regras a observar durante a dispensa, mas a partir 

de uma certa altura tudo se tornou automático. No entanto, sempre que surgiu alguma dúvida, 

procurei um dos profissionais para que me pudessem esclarecer. 

 

3.1.1. MEDICAMENTOS GENÉRICOS 

O Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, define medicamento genérico (MG) como um 

“medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a 

mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência haja sido 

demonstrada por estudo de biodisponibilidade apropriado”. Estes são identificados pela 

presença da sigla MG e seguem as mesmas regras de prescrição dos medicamentos de 

marca. A introdução dos MG nas farmácias aumentou o número de opções disponíveis para 

escolha dos médicos e utentes, tornando necessário que o farmacêutico explique ao utente 

quais os que estão abrangidos pela prescrição do médico e quais os preços. [7] 

Ao longo do estágio, foi percetível para mim a preferência dos utentes pelos MG, sendo um 

dos principais motivos o seu preço, que é habitualmente inferior aos medicamentos de marca. 

Contudo, existem ainda algumas pessoas que confiam apenas nos de marca, o que reforça a 

necessidade de questionar o utente acerca das suas preferências, no momento da dispensa.  

 

3.2. DISPENSA DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

Nas farmácias, para além dos medicamentos sujeitos a receita médica, existem muitos 

outros medicamentos que, por não necessitarem de prescrição, podem ser vendidos por 

pedido do utente ou por aconselhamento do farmacêutico. São normalmente medicamentos 

para patologias simples e de curta duração, que não justificam uma consulta médica, como a 

gripe ou a obstipação. Nestes casos, os utentes têm já o hábito de consultar, em primeiro lugar, 

um farmacêutico, o que também é vantajoso para o SNS, dado que reduz o número de utentes 

que afluem às urgências de hospitais e centros de saúde, por motivos que não o justificam. 

Assim sendo, a dispensa destes medicamentos é responsabilidade dos farmacêuticos e 

técnicos de farmácia, mediante a situação apresentada pelo utente, podendo ocorrer dois 

casos distintos. O primeiro em que o utente se automedica, solicitando um determinado 

medicamento, situação que o farmacêutico deve tentar controlar, perguntando ao cliente se 

sabe como tomar o medicamento, quais são os seus sintomas, se for o caso, sugerir outro 

medicamento mais indicado e alertar o utente para eventuais reações adversas e 

contraindicações. Num segundo caso, o utente solicita o aconselhamento do farmacêutico que 

deve questioná-lo acerca dos seus sintomas e sua duração, se tem outros problemas de saúde 

e se toma habitualmente alguma medicação, indicando depois o MNSRM mais adequado. Em 

qualquer um dos casos, o farmacêutico deve ter em atenção situações mais graves ou 

complicações e, caso as detete, deve reencaminhar o doente para o seu médico. É ainda 
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importante que o farmacêutico seja capaz de aliar o aconselhamento de MNSRM a medidas 

não farmacológicas que possam ser úteis na melhoria dos sintomas do utente. 

Esta área foi para mim a mais difícil de dominar, uma vez que nem sempre os utentes se 

mostram recetivos às nossas perguntas e por vezes não sabem explicar os seus sintomas. 

Para além disso, é necessário conhecer muito bem todos os MNSRM que a farmácia tem 

disponíveis e conhecer as suas interações medicamentosas, uma vez que muitos utentes são 

polimedicados. Por exemplo, no caso uma pessoa diabética que pede um xarope para a tosse 

seca, é necessário escolher um xarope que não tenha açúcar na sua composição, mas para 

isso é necessário conhecer a oferta da farmácia nesta área. Ainda no início do estágio esta 

tarefa foi facilitada pelas farmacêuticas da farmácia Lima Coutinho, que me foram mostrando e 

discutindo comigo os vários MNSRM que estão disponíveis na farmácia, incentivando-me a ler 

o Resumo das Características do Medicamento (RCM) dos vários medicamentos. Mantive 

sempre esta prática ao longo do estágio, quer na farmácia, quer em casa, o que em muito 

facilitou o aconselhamento destes produtos. 

 

3.3. MEDICAMENTOS COM LEGISLAÇÃO ESPECIAL 

3.3.1. PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES 

Este tipo de medicamentos exercem a sua ação a nível do Sistema Nervoso Central, 

podendo exercer efeitos muito benéficos em determinadas patologias. Contudo, estão sujeitos 

a uma legislação especial, uma vez que podem provocar dependência e complicações graves 

se utilizados incorretamente. Dado que se tratam de substâncias muitas vezes associadas à 

prática de crimes, como o tráfico e consumo de drogas, é importante regulamentar e 

supervisionar o seu trânsito em Portugal, atividade que está a cargo do INFARMED I.P..  

Estes medicamentos só podem ser dispensados mediante apresentação de prescrição 

médica válida. No momento da dispensa, o sistema informático solicita os dados do utente a 

quem foi receitado o medicamento em causa e da pessoa que adquire o medicamento, caso 

não seja a mesma, sendo necessário preencher todos os campos apresentados. São ainda 

solicitados alguns dados do médico prescritor. No final da dispensa, para além da impressão 

do verso da receita, são ainda impressos dois talões comprovativos da dispensa destes 

medicamentos, que devem ser anexados a uma cópia da receita e arquivados na farmácia.  As 

receitas manuais têm de ser digitalizadas e enviadas para o INFARMED I.P.. Atualmente, o 

SIFARMA®2000 permite obter a lista de saídas dos medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes que deve ser mensalmente enviada por email para o INFARMED I.P.. De três 

em três meses, é necessário enviar também um balanço de entradas e saídas destes 

medicamentos, que também é gerado pelo sistema informático e enviado por email para o 

INFARMED I.P..  

 

3.3.2. PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO E CONTROLO DA DIABETES MELLITUS 

A diabetes mellitus é uma doença bastante comum em Portugal e que pode originar um 

grande leque de complicações de saúde se não for devidamente controlada. Com o intuito de 
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promover o controlo desta doença o Estado Português introduziu este programa, que deve ser 

aplicado pelos profissionais das unidades de saúde familiar, centros de saúde, hospitais, 

unidades prestadoras de cuidados continuados e serviços contratualizados. O objetivo deste 

programa é a vigilância desta doença e melhorar a acessibilidade destes utentes aos aparelhos 

de monitorização.  

A Portaria n.º 364/2010, de 23 de Junho define o regime de preços e comparticipações a 

que estão sujeitas as tiras-teste para determinação da glicemia, cetonemia e cetonúria, as 

agulhas, seringas e lancetas. Assim, o Estado comparticipa 85% do PVP das tiras-teste e 

100% do PVP das agulhas e lancetas. No entanto, para que esta comparticipação possa ser 

feita é necessário que as receitas médicas contemplem apenas os produtos descritos na 

Portaria. Contudo, nas novas receitas sem papel, isto já não se aplica, uma vez que as receitas 

podem contemplar outros produtos para além destes. 

3.3.3. MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

O Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de Abril, regula a prescrição e preparação de 

medicamentos manipulados e define medicamento manipulado como “qualquer fórmula 

magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob responsabilidade de um 

farmacêutico”. As matérias-primas a utilizar na preparação de medicamentos manipulados têm 

que estar inscritas na Farmacopeia Portuguesa, nas farmacopeias de outros estados europeus, 

na Farmacopeia Europeia ou em documentação científica e, quando são entregues à farmácia, 

têm de ser acompanhadas do respetivo certificado de análise. 

Na farmácia Lima Coutinho, apenas muito raramente são preparados medicamentos 

manipulados, sendo estes encomendados a outra farmácia, que posteriormente os envia, para 

que possam ser disponibilizados aos utentes. Pude aperceber-me ao longo do estágio que este 

tipo de medicamentos não é frequentemente solicitado. Contudo, tive a oportunidade de fazer 

algumas vezes reconstituições de antibióticos com água destilada. 

 

3.4. OUTROS PRODUTOS 

3.4.1. PRODUTOS COSMÉTICOS E DE HIGIENE CORPORAL 

Um produto cosmético é, segundo o Decreto-Lei 189/2008, de 24 de Setembro, “qualquer 

substância ou mistura destinada a ser posta em contacto com as partes externas do corpo 

humano (epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos) ou com 

os dentes e as mucosas bucais, tendo em vista, exclusiva ou principalmente, limpá-los, 

perfumá-los, modificar-lhes o aspeto, protegê-los, mantê-los em bom estado ou corrigir os 

odores corporais“. Este tipo de produtos, bem como os de higiene corporal correspondem a 

uma grande parte do volume de negócio das farmácias. Assim sendo, os farmacêuticos e 

técnicos de farmácia devem conhecer as várias marcas e produtos, bem como as suas 

indicações para os poderem aconselhar aos seus utentes. Estes produtos são procurados quer 

por motivos estéticos, como é o caso dos cremes antienvelhecimento, quer como auxílio no 

tratamento de patologias como a dermatite atópica ou a psoríase. [8] 
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Ao longo do estágio foram várias as situações em que me foi pedido aconselhamento 

acerca destes produtos. Por exemplo, senhoras que pretendiam cuidados antienvelhecimento 

para o rosto ou recém mamãs que pretendiam produtos de limpeza para o seu bebé ou uma 

pomada para o eritema da fralda. 

 

3.4.2. PRODUTOS  DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICOS 

Os produtos para nutrição especial devido à sua composição têm como objetivo suprir 

carências nutricionais, normalmente em pessoas que não conseguem adquirir os nutrientes 

necessários através da sua alimentação diária ou cuja alimentação é insuficiente, necessitando 

de um aporte de nutrientes suplementar. São habitualmente recomendados a lactentes e 

crianças pequenas, pessoas com problemas metabólicos ou cuja patologia não permita uma 

correta alimentação. Existem, por exemplo, sob forma de iogurtes, como é o caso do Fortimel® 

da Nutricia©. São ainda de realçar os leites e farinhas lácteas para lactentes e crianças, sendo 

necessário ter em atenção a idade da criança para efetuar a recomendação destes produtos. 

De realçar que existem dois tipos de farinhas lácteas: as que são preparadas com água e as 

que se preparam com leite, dado que inicialmente se inicia pelas farinhas de preparação com 

água. Existem ainda leites e farinhas com e sem lactose e com e sem glúten, o que deve ser 

explicado aos utentes. As vendas destes produtos têm diminuído nas farmácias, dado que se 

encontram disponíveis em super e hipermercados a preços muito competitivos. 

3.4.3. SUPLEMENTOS ALIMENTARES E PRODUTOS FITOTERAPÊUTICOS 

Cada vez mais as pessoas procuram suplementos alimentares, seja para emagrecer, para 

prevenir infeções urinárias ou para estimular a atividade cerebral. Graças à constante 

publicidade de que são alvo, têm vindo a conquistar o mercado, contudo é preciso explicar aos 

utentes que os suplementos não substituem uma alimentação equilibrada, nem um estilo de 

vida saudável e que não devem ser constantemente tomados. Em Portugal, estes produtos são 

regulados pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária.  

Durante o estágio, tive oportunidade de ir duas formações acerca destes produtos, das 

marcas Bioactivo® e Depuralina®, que foram muito importantes para que conhecesse a sua 

composição e os seus efeitos. Os mais requisitados na farmácia Lima Coutinho são os 

suplementos para a memória e concentração, como o Sargenor® (MEDA Pharma) ou o 

Centrum® (Pfizer), os que contêm glucosamina, para fortalecer as articulações como o 

Optimus® (Rega Farma) e os suplementos de magnésio como o Magnetrans® (STADA) ou 

Magnesium-Ok® (Angelini). 

 

3.4.4. MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS 

Os medicamentos e produtos veterinários são definidos pelo Decreto-Lei n.º 148/2008, de 

29 de Julho, como “quaisquer substâncias, ou associação de substâncias, que apresentem 

propriedades curativas ou preventivas de doenças ou de sintomas em animais ou que possa 

ser utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-
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veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, 

corrigir ou modificar funções fisiológicas.” Estes produtos tem de ter na sua embalagem a 

inscrição “USO VETERINÁRIO” em fundo verde e encontram-se armazenados separadamente 

dos restantes produtos da farmácia. Para além destes de uso específico em veterinária, alguns 

medicamentos de uso humano podem também ser utilizados em algumas patologia dos 

animais. [9] Durante o estágio, foram-me muitas vezes solicitados desparasitantes internos e 

externos para animais de estimação. 

 

3.4.5. DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Um dispositivo médico é, de acordo com o Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho, 

“qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado 

isoladamente ou em combinação, incluindo o software destinado pelo seu fabricante a ser 

utilizado especificamente para 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, embora a sua 

função possa ser apoiada por esses meios, destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres 

humanos para fins de: diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma 

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

lesão ou deficiência; estudo, substituição, alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; 

e controlo da conceção.” Incluem material de penso, sacos coletores de urina, testes de 

gravidez, agulhas, pensos para incontinência, termómetro, entre outros. [10] 

 

3.5. VENDAS SUSPENSAS 

Por vezes é necessário utilizar a opção “Venda suspensa” disponibilizada pelo 

SIFARMA®2000, normalmente em casos de utentes habituais cujo plano farmacoterapêutico é 

conhecido pelos profissionais da farmácia quando se esqueceram da receita ou quando as 

receitas já acabaram e a consulta será só posteriormente, entre outros motivos. Neste 

processo, o utente paga o valor do medicamento por inteiro e compromete-se a trazer receita, 

sendo nessa altura reembolsado da comparticipação respetiva. Esta opção também é útil para 

quando os utentes deixam as suas receitas na farmácia e as vão aviando à medida que vão 

necessitando dos medicamentos. Quando o utente já levou todos os medicamentos da receita, 

esta é aviada, regularizando-se as respetivas vendas suspensas. 

 

3.6. COMUNICAÇÃO COM O CENTRO DE INFORMAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

Durante os seis meses que estagiei na farmácia Lima Coutinho tive oportunidade de 

presenciar e participar de duas situações em que foi necessário recorrer à ajuda do Centro de 

Informação de Medicamentos. Este organismo pertence à Ordem dos Farmacêuticos e está ao 

dispor das farmácias para esclarecimento de eventuais dúvidas acerca dos medicamentos, 

interações medicamentosas e efeitos adversos, por exemplo. 
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Numa primeira vez, tratava-se de uma utente na casa dos 20/30 anos com 

lipomielomeningocele, uma patologia que não permite o normal funcionamento dos intestinos, 

que tomava habitualmente dois CONSTELLA® (Allergan Pharmaceuticals International) 

durante a semana e cerca de cinco DULCOLAX® (Unilfarma - União Internacional Laboratórios 

Farmacêuticos) ao fim de semana, o que lhe permitia forçar o intestino a funcionar uma vez por 

semana graças aos seus efeitos laxantes. No entanto, nem sempre esta medicação era 

suficiente e cerca de uma vez por mês tinha ainda de tomar CITRAFLEET® (Jaba Recordati), 

para além do DULCOLAX® (Unilfarma - União Internacional Laboratórios Farmacêuticos), ao 

fim de semana. Esta utente gostaria de saber que alternativas teria a esta medicação que 

normalmente fazia e se a sua toma seria segura a longo prazo. Dado ser uma patologia tão 

específica, enviei juntamente com uma das farmacêuticas um email para o CIM, que consta tal 

como a resposta que nos foi enviada, do anexo 2 deste relatório,. Relativamente à resposta 

que obtivemos foi importante para que pudéssemos esclarecer a nossa utente, embora exista 

pouca informação, como é referido no email do CIM. 

Da segunda vez que recorremos ao CIM, tratou-se de uma senhora com alergia aos 

salicilatos e problemas de tiróide, que já tinha sido sujeita a uma cirurgia para remover parte 

desta glândula. Atualmente toma EUTIROX® (Merck) e o seu médico receitou-lhe 

DIPROFOS® (Merck Sharp & Dohme), um injetável cuja substância ativa é a betametasona. 

Esta utente pretendia confirmar se seria adequado para si este injetável, tendo em conta os 

factos anteriormente descritos e gostaria ainda de saber que anti-inflamatório poderia tomar por 

via oral. A farmacêutica que eu estava a acompanhar nesse momento, ligou para o CIM para 

colocar estas mesmas dúvidas, tendo sido dada a indicação que ligariam com a resposta 

dentro de alguns minutos. Assim sendo, poucos minutos mais tarde, o CIM ligou para a 

farmácia sugerindo que a utente tomasse nimesulida como anti-inflamatório e esclarecendo 

que a toma do DIPROFOS® (Merck Sharp & Dohme) era segura. Esta resposta transmitiu 

bastante segurança à utente e permitiu-nos também aconselhar o anti-inflamatório mais 

adequado à sua condição. 

 

3.7. ACONSELHAMENTO E FORMAÇÕES 

Ao longo dos 6 meses de estágio tive oportunidade de frequentar várias formações que se 

revelaram essenciais para o conhecimento dos produtos e soluções de que cada marca dispõe, 

o que me permitiu fazer um melhor aconselhamento aos doentes. Frequentei formações 

presenciais das seguintes marcas: Bioactivo®, Avéne®, Aderma®, Elancyl®, Ducray®, 

Klorane®, La Roche Posay®, Vichy® e Depuralina®. Para além destas formações, realizei 

ainda cursos online, como por exemplo os da La Roche Posay®, Vichy®, Skinceuticals®, 

Roger & Gallet®, produtos Omega Pharma, Doença Hemorroidária e Asma e Doença pulmonar 

obstrutiva crónica (DPOC). Tive ainda a oportunidade de ir a duas conferências, uma acerca de 

Rinite alérgica – Flonaze® (GlaxoSmithKline) e outra acerca de Reumatismo – Joint Care® 

(Merck) e Elás® (Merck). Todas estas atividades contribuíram para uma melhoria significativa 

dos meus conhecimentos acerca de patologias cutâneas, alergias, reumatismo, doença 
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hemorroidária, asma, DPOC e cuidados a ter com a pele, o que se refletiu numa maior 

facilidade na altura de aconselhar os utentes da farmácia. Isto é de extrema importância, uma 

vez que um número muito elevado dos atendimentos realizados na farmácia passam por 

aconselhamento farmacêutico, logo é muito importante que os farmacêuticos conheçam os 

produtos que têm à sua disposição na farmácia, quais as suas indicações e modo de utilização. 

Por outro lado, um aconselhamento mais esclarecido e confiante pode refletir-se num maior 

número de vendas da farmácia, uma vez que os utentes procuram respostas seguras e claras 

para as suas dúvidas e muitas vezes podem ser persuadidos a levar outros produtos através 

de vendas cruzadas. 

 

4. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

4.1. MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL 

A farmácia Lima Coutinho dispõe de um aparelho que faz esta medição, sem ser 

necessário o auxílio dos profissionais. Contudo, estes são muitas vezes solicitados pelos 

utentes para esclarecer dúvidas acerca do seu funcionamento e para acompanharem a 

medição. Normalmente, é pedido à pessoa que se sente durante alguns minutos a descansar, 

antes de iniciar o processo. Só então deve arregaçar a manga e introduzir o braço no aparelho. 

Após colocar a moeda e carregar no iniciar, deve manter-se calma e não deve falar. Após 

terminar, o aparelho imprime um talão com os valores que o farmacêutico analisa e regista num 

cartão para o utente guardar. Isto é de especial importância para os doentes hipertensos, uma 

vez que muitos monitorizam regularmente a sua pressão arterial e registam-na para que 

depois, na consulta, o médico possa analisar e, se necessário, ajustar a medicação. É ainda 

importante conversar com o utente acerca da alimentação e hábitos de vida saudáveis, como 

por exemplo a prática de exercício físico e o consumo reduzido de sal. 

 

4.2. MEDIÇÃO DA GLICEMIA 

Antes de iniciar a medição, é importante perceber se o utente é diabético, que tipo de 

medicação toma e quando foi a sua última refeição. Apesar de serem maioritariamente os 

pacientes diabéticos que recorrem a este serviço, há também outros utentes que pedem para 

realizar esta análise para conhecer os seus valores de glicemia. É importante que a pessoa 

esteja em jejum ou que a sua última refeição tenha sido há mais de 2 horas. Esta medição 

realiza-se a partir de uma punção capilar e recolha de uma pequena quantidade de sangue 

numa tira de medição, que é posteriormente introduzida num aparelho para este efeito, que 

indicará o valor da glicemia do doente. Após a realização da medição, o valor é registado num 

cartão que é fornecido ao utente e é analisado, principalmente no caso dos utentes diabéticos. 

É de realçar que se o valor for elevado, isto é, superior a 180 mg/dL, o utente deve ser logo 

referenciado para um médico, por forma a que possa efetuar mais análises de controlo.  
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4.3. MEDIÇÃO DO COLESTEROL E TRIGLICÉRIDOS 

Para esta determinação o farmacêutico deve assegurar-se que o utente está em jejum há 

pelo menos 12 horas e que a última refeição que ingeriu foi leve. Só então deve começar a 

preparar-se para realizar este serviço, calçando as luvas e preparando o dispositivo de punção 

capilar e calibrando o aparelho de medição. A amostra de sangue é recolhida por punção da 

região lateral da polpa do dedo, sendo depois a gota de sangue aplicada na tira de teste do 

aparelho. O valor da determinação é então registado no cartão de autocontrolo do doente. O 

valor do colesterol deve ser inferior a 200 mg/dL e o valor dos triglicéridos deve situar-se 

abaixo dos 150 mg/dL. Uma vez que na comunidade afeta à farmácia a prevalência de 

distúrbios lipídicos é elevada, este tipo de análise é frequentemente solicitado. 

 

4.4. CÁLCULO DO ÍNDICE DE MASSA CORPORAL 

A farmácia dispõe de um aparelho com balança e medidor de altura, que permite calcular o 

Índice de Massa Corporal (IMC). Este índice é calculado pela divisão do valor do peso da 

pessoa pelo quadrado da sua altura. Existe uma classificação associada ao valor do IMC, que 

permite perceber se o individuo está no seu peso ideal ou se tem excesso ou défice de peso.  

Ao longo do estágio, reparei que muitas recém-mamãs utilizam a balança da farmácia para 

pesar os seus bebés e assim ir registando o seu aumento de peso. 

5. VALORMED 
A Valormed é uma sociedade gestora de resíduos e de embalagens de medicamentos de 

uso humano, veterinário e produtos veterinários disponíveis nas farmácias comunitárias e 

recolhidos por estas ou através de centros de receção veterinários, sem fins lucrativos. Muitos 

utentes têm já o hábito de entregar na farmácia as embalagens dos seus medicamentos ou 

medicamentos com prazo de validade expirado, que são colocados pelos profissionais no 

contentor da Valormed que, quando cheio, é fechado e pesado, sendo posteriormente 

recolhido por uma das empresas de distribuição. [11] 

 

PARTE II 

TRABALHO 1 – PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS NORMALIZADOS 

1. ENQUADRAMENTO 

O principal objetivo da farmácia comunitária é a cedência de medicamentos em 

condições que minimizem os riscos da sua utilização e que permitam avaliar os resultados 

clínicos das terapêuticas. A estrutura de uma unidade de saúde condiciona os resultados 

obtidos em saúde, daí a extrema importância da garantia da máxima qualidade dos serviços 

prestados, nomeadamente pelas farmácias. [12]  

As Boas Práticas de Farmácia correspondem, de acordo com as “Normas conjuntas 

FIP/OMS para as boas práticas de farmácia”, à prática da farmácia que responde às 
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necessidades da população que recorre aos serviços farmacêuticos, no sentido de oferecer 

cuidados de saúde otimizados e baseados na evidência.[13]  

A qualidade dos serviços farmacêuticos é demonstrada pela acreditação pela Ordem 

dos Farmacêuticos em relação ao referencial das Boas Práticas Farmacêuticas para a farmácia 

comunitária (BPF) e dos Procedimentos Operacionais Normalizados produzidos pelo Sistema 

de Qualidade da Ordem dos Farmacêuticos. [12]  

O Manual das Boas Práticas Farmacêuticas para Farmácia Comunitária é um documento 

elaborado pela Ordem dos Farmacêuticos, com vista à descrição do que é esperado das 

farmácias relativamente à sua conduta e à elaboração de Procedimentos Operacionais 

Normalizados e de Normas de Orientação Clínica. [12]  

1.1. GESTÃO DA QUALIDADE 

Segundo as BPF, deve existir na farmácia um sistema de gestão da qualidade 

implementado e documentado, pelo qual o Diretor Técnico é responsável. Segundo as normas 

ISO (International Organization for Standardization), este é um sistema para estabelecer a 

política da qualidade e definir e atingir os objetivos da mesma. [12,14] 

Para além de cumprirem as BPF para farmácia comunitária, as farmácias podem ainda 

ser certificadas no âmbito da qualidade, pelo cumprimento da norma NP EN ISO 9001. Esta 

norma é um guia de orientação para as empresas e entidades que pretendam ser certificadas 

pela eficácia do seu sistema de gestão da qualidade. Pretende promover a satisfação do 

cliente e a melhoria contínua do sistema implementado. [14] 

Um sistema de gestão da qualidade deve identificar, interagir e controlar os processos 

do sistema de gestão de qualidade da farmácia, o qual deve ser orientado para a satisfação 

das necessidades dos doentes. O diretor técnico deve planear a monitorização, medição, 

análise e melhoria de todos os processos da farmácia. Um bom exemplo desta conduta é a 

medição da temperatura e humidade dos vários espaços da farmácia, a qual tem de ser 

planeada, documentada e analisada, sendo necessário que exista um procedimento 

operacional normalizado para este processo. Assim, a eficácia do sistema de gestão da 

qualidade e a demonstração da conformidade das atividades farmacêuticas e dos serviços 

prestados devem ser uma preocupação principal da direção técnica da farmácia. [12-14] 

O sistema de gestão da qualidade deve incluir: o manual da qualidade, registos da 

política e dos objetivos da qualidade, documentos requeridos pelo sistema de Gestão da 

Qualidade da Farmácia, procedimentos técnicos documentados abrangendo todas as 

atividades relevantes, registos de gestão das compras, gestão dos equipamentos, gestão do 

sistema informático, condições ambientais e segurança controlo das instalações, avaliação de 

fornecedores  e gestão da formação e recursos humanos. Estes documentos devem ser 

tratados de acordo com um procedimento documentado, de modo a que a informação esteja 

sempre atualizada e disponível, para que possa ser utilizada sempre que necessário, evitando 

que documentos inválidos sejam usados indevidamente. As responsabilidades da elaboração, 

alteração, revisão, aprovação e distribuição dos documentos devem constar no referido 
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procedimento documentado, devendo ser mantido um índice atualizado dos documentos em 

vigor. [12] 

Os registos do sistema de gestão da qualidade e os registos técnicos são fundamentais 

na auditoria dos processos, devendo, por isso, ser controlados, segundo um procedimento 

documentado, para que o sistema possa funcionar eficazmente. Todos os  registos do sistema 

de qualidade devem ser mantidos em condições adequadas, de modo a poderem ser 

facilmente consultados por qualquer profissional, durante um determinado período de tempo, 

consoante a legislação do setor e o decidido pelo diretor técnico no referido procedimento 

documentado. [12-14] 

1.2. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS NORMALIZADOS 

De acordo com as Boas Práticas Farmacêuticas para Farmácia Comunitária, as farmácias 

devem elaborar um documento denominado “Procedimento Operacional Normalizado” (PON), 

relativamente a cada uma das suas principais atividades, onde é efetuada a descrição 

detalhada de quem, como, quando e onde se realiza essa atividade. Este tipo de documento é 

importante na garantia da qualidade dos serviços prestados pela farmácia, uma vez que se 

traduz numa atuação homogénea e esclarecida dos profissionais que lá trabalham. [12] 

Um procedimento é um conjunto de operações que devem realizar-se, precauções que têm 

de ser adotadas e medidas que serão aplicadas, relacionadas direta e indiretamente, com o 

fabrico do medicamento. Definem o quê, quando, como, onde e quem de cada atividade. Por 

sua vez, um Procedimento Operacional Normalizado é um procedimento escrito, aprovado e 

em constante atualização, que descreve, de forma específica, as atividades que se levam a 

cabo tanto na elaboração de uma fórmula magistral como no seu controlo de qualidade, por 

exemplo. [12,15,16] 

Os Procedimentos Operacionais Normalizados têm várias vantagens, como por exemplo: 

asseguram a qualidade e consistência dos serviços, permitem a delegação de funções, 

fornecem um guia para os funcionários, contribuem para o processo de inspeção e permitem 

que os membros da equipa utilizem os seus conhecimentos na sua elaboração. Para além 

disso, estes documentos permitem definir as atividades, comunicar com a equipa e melhorar o 

trabalho de equipa na farmácia. Os procedimentos devem ser de fácil leitura, podendo recorrer-

se a listas numeradas ou gráficos de fluxo para a descrição do processo. Cada procedimento 

deve conter os objetivos, o alcance, as etapas do processo, a responsabilidade de aplicação e 

a revisão. A farmácia deve dispor de procedimentos que cubram todas as atividades, 

numerados e com a data de elaboração. Devem ser atualizados sempre que necessário, por 

exemplo quando se verifiquem alterações no sistema informático ou na legislação que assim o 

justifiquem. Todos os membros da equipa da farmácia devem ler e assinar todos os 

procedimentos, para que fique registado que tomaram conhecimento dos métodos de trabalho 

que devem seguir. [15-17] 

A elaboração dos procedimentos é um processo por vezes complexo e que obriga a um 

forte empenho e colaboração de todos. É necessário perceber os hábitos de cada um e qual o 
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método mais correto e mais vantajoso para a farmácia, em cada uma das atividades, o que 

requer tempo e comunicação entre toda a equipa. Contudo, quando implementados são 

extremamente valiosos uma vez que constituem a base do sistema de gestão da qualidade. 

[15, 16] 

A farmácia Lima Coutinho pretendia elaborar estes documentos com vista a um aumento 

da qualidade dos serviços que presta e ao respeito pelas Boas Práticas Farmacêuticas. Para 

isso, foi necessário definir quais as atividades da farmácia que seriam alvo deste trabalho, 

numa fase inicial, tendo-se optado pela receção de encomendas, devolução de medicamentos 

e produtos de saúde, controlo de temperatura e humidade e verificação de prazos de validade, 

não só porque são as atividades de maior relevância e que mais necessitavam de ser 

uniformizadas, mas também por recomendação do INFARMED I.P. [12,15,16,18] 

2. OBJETIVO 

O principal objetivo deste trabalho foi criar e implementar os Procedimentos 

Operacionais Normalizados na farmácia Lima Coutinho, com vista à criação de um manual que 

defina as ações a tomar nas diversas situações com as quais os profissionais são confrontados 

diariamente na farmácia, à luz das Boas Práticas Farmacêuticas para Farmácia Comunitária. 

Assim, foram elaborados quatro procedimentos operacionais de trabalho, relacionados com as 

principais atividades da farmácia. 

3. MÉTODOS 

A elaboração dos PON foi realizada recorrendo ao “Manual de Eficiência Operativa” 

disponibilizado pela Associação Nacional de Farmácias, ao Manual das Boas Práticas 

Farmacêuticas para Farmácia Comunitária e à experiência dos trabalhadores da farmácia. 

Inicialmente, elaborou-se uma descrição detalhada da forma como cada atividade é efetuada 

pelo pessoal da farmácia, utilizando a descrição constante no “Manual de Eficiência 

Operacional” para completar eventuais lacunas. Posteriormente, seguindo um modelo 

previamente definido para o procedimento, preencheu-se todos os campos necessários. O 

procedimento foi então aprovado e revisto pela Diretora Técnica da farmácia e pela 

Farmacêutica Adjunta, respetivamente. O documento foi então disponibilizado para que todo o 

pessoal tomasse conhecimento e realizasse a sua leitura, entrando assim em vigor. [12,15,18] 

 O modelo estabelecido para o procedimento baseou-se em pesquisa bibliográfica e 

ainda no conhecimento prévio acerca destes documentos. Contudo, ao redigir um documento 

desta natureza é necessário ter em atenção alguns aspetos, nomeadamente:  

 a leitura do documento não pode suscitar dúvidas ao leitor, isto é, ele deve ser 

claro e esclarecedor e deve ser escrito em modo imperativo;  

 o documento não pode conceder ao leitor a possibilidade de escolher o que fazer 

perante uma situação. [17] 

No cabeçalho deste documento, consta a identificação da farmácia, o título do 

procedimento, o local onde o documento ficará guardado, a data, a versão e ainda a rubrica de 
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quem elaborou, reviu e aprovou o documento. É ainda de referir que o documento é constituído 

por seis partes: objetivo, responsabilidade de aplicação e alcance, definições, descrição, 

bibliografia e anexos. Nos anexos, devem constar, pelo menos, o registo de quem leu o 

procedimento, de quem tem na sua posse cópias e das alterações já realizadas ao 

procedimento. 

4. RESULTADOS 

Neste trabalho, como já foi referido, foram elaborados quatro PON, disponíveis no anexo 3 

deste relatório, relativos às principais atividades da farmácia, bem como o índice do manual da 

qualidade. O desenvolvimento deste manual da qualidade contribuiu, ainda aquando da sua 

elaboração, para a uniformização de métodos e para o estabelecimento de novas formas de 

trabalho com o objetivo de reduzir erros. Embora a farmácia não tenha registos de dados 

anteriores à elaboração e aplicação destes procedimentos, foi visível para os profissionais o 

seu impacto na forma como trabalham, sendo já possível realizar uma avaliação qualitativa da 

sua aplicação. 

Relativamente ao primeiro procedimento, “Verificação de Prazos de Validade”, permitiu 

criar avisos no sistema informático e nas prateleiras de arrumação, para alertar acerca da 

necessidade de vender determinados produtos, em detrimento de outros, uma vez que o 

término do seu prazo de validade está mais próximo. O procedimento número dois foi 

importante na medida em que controla as condições de conservação dos medicamentos e 

produtos de saúde e deu resposta a um requisito avaliado pelo INFARMED I.P.. Atualmente, a 

farmácia cumpre escrupulosamente este procedimento, verificando eventuais irregularidades 

de temperatura e humidade e tomando medidas corretivas. Para os profissionais, o 

procedimento número três, “Devolução de medicamentos e produtos de saúde”, contribuiu para 

reduzir erros que eram comuns na elaboração das devoluções, como por exemplo na data da 

devolução ou no fornecedor a quem era devolvido o medicamento. O procedimento que terá 

tido mais impacto no dia a dia da farmácia foi o número quatro, dado que já possível notar uma 

redução no número de erros de stock. Neste procedimento foi já implementada uma medida 

corretiva no processo de criação de encomendas no sistema informático, aquando da receção 

de encomendas efetuadas por via telefónica e que, por isso, ainda não estão criadas. Este 

processo era realizado por leitura do código de barras dos medicamentos rececionados, para 

os introduzir na encomenda. Contudo, verificou-se que poderia ser uma fonte de erro, uma vez 

que, caso o medicamento não coincidisse com o que constava na fatura, não haveria forma de 

se detetar. Assim sendo, passou a introduzir-se na criação da encomenda o código nacional do 

produto (CNP) de cada medicamento, constante na fatura. E apenas aquando da receção da 

encomenda se procede à leitura do código de barras da embalagem do medicamento. Assim, 

caso um medicamento não conste na encomenda criada, o sistema informático deteta e avisa o 

operador, o que permite eliminar uma fonte de erros na farmácia. 
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5. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Para a farmácia, estes procedimentos constituíram uma revisão da forma como 

trabalham os seus profissionais, permitindo-lhes refletir acerca do modo como efetuam as suas 

atividades diárias. Foi possível detetar alguns erros e pontos críticos, para os quais foram 

imediatamente propostas e implementadas medidas corretivas que já constam nestes 

procedimentos. Daqui se pode retirar que a implementação destes documentos tem um 

impacto real na qualidade dos serviços prestados pela farmácia e permite diminuir 

significativamente as dúvidas e erros dos profissionais que aí trabalham, contribuindo em muito 

para uma melhoria geral da qualidade do trabalho do pessoal da farmácia.  

No anexo 3 deste relatório é possível encontrar os quatro procedimentos desenvolvidos, 

bem como o índice do manual da qualidade. A farmácia Lima Coutinho pretende aumentar o 

leque de atividades incluídas no manual de procedimentos, estando já definido que as 

próximos procedimentos serão acerca da faturação e do atendimento ao cliente com e sem 

receita médica. 

 

TRABALHO 2 – DOENÇA PELO VÍRUS ZIKA 

1. ENQUADRAMENTO 

Devido às inúmeras notícias publicadas no último ano acerca do surto do vírus Zika na 

América do Sul, algumas delas pouco esclarecedoras, este assunto tornou-se um foco de 

preocupação junto da população portuguesa, não só devido à existência de mosquitos do 

género Aedes na ilha da Madeira, mas também fruto das viagens já planeadas para alguns dos 

países afetados. 

1.1. O VÍRUS ZIKA 

O vírus Zika foi identificado no Uganda, em 1947, em macacos Rhesus. [19,20] Este 

vírus foi descoberto em seres humanos apenas em 1952 no Uganda e na República Unida da 

Tanzânia. Contudo foi apenas em 2007 que se registou o primeiro grande surto na região do 

pacífico. Desde o surto na Polinésia Francesa em 2013, tem-se verificado um aumento do 

número de casos nos continentes americano e africano e na zona do pacífico ocidental. 

[19,21,22] 

Em 2015 foram reportados no Brasil múltiplos casos de doença por vírus Zika, tendo 

atualmente sido verificada transmissão autóctone em 52 países distribuídos pelo continente 

americano, África e Pacífico. Estes dados levaram a Organização Mundial de Saúde a declarar 

esta epidemia como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional, a 1 de 

Fevereiro de 2016. [19,23] 

Esta doença é provocada por um vírus da família Flaviviridae sendo transmitida aos 

humanos pela picada dos mosquitos do género Aedes infetados, principalmente o Aedes 

aegyptina. [19,20,22] Os sintomas são: exantema (manchas na pele), febre, dores nas 

articulações, conjuntivite, dores musculares, articulares ou de cabeça. Normalmente, os 
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sintomas são ligeiros, aparecendo 3 a 12 dias após a picada do mosquito, no entanto a maioria 

dos pacientes são assintomáticos. [21] O diagnóstico é realizado através de colheita de sangue 

ou urina e posterior análise laboratorial por PCR (Polimerase Chain Reaction) e isolamento do 

vírus. [19] É possível detetar a presença do vírus no sangue nos 3-5 dias que se seguem ao 

início dos sintomas, mas na urina pode ser detetado até décimo dia. [21] 

O tratamento da doença é sintomático, no sentido do alívio da dor e da febre, com 

recurso a analgésicos e antipiréticos, hidratação e repouso. Não devem ser administrados 

salicilatos ou anti-inflamatórios não esteróides, até exclusão laboratorial de dengue, para 

diminuir o risco de hemorragia. [23] Atualmente, não existe ainda vacina para esta doença. [21] 

Este vírus é transmitido, como já foi referido, pela picada do mosquito infetado, mas foram 

também já registadas outras formas de transmissão: perinatal ou durante o parto, por contacto 

sexual, por transfusão de sangue ou exposição laboratorial a fluidos como o sangue. [21] 

Uma vez que qualquer pessoa que viva em zonas afetadas ou que para lá viaje corre o 

risco de ser infetado, é necessário reforçar a proteção e os cuidados a ter ao permanecer em 

regiões afetadas. Recomenda-se por isso a utilização de vestuário de cores claras e adequado 

para diminuir a exposição à picada, devendo optar-se por locais com ar condicionado e manter 

as janelas e portas fechadas. Devem ser utilizadas redes mosquiteiras, bem como repelentes 

de insetos que devem ser aplicados após o protetor solar. É de notar que se deve evitar as 

águas paradas, tendo sempre em especial atenção as mulheres grávidas, crianças e idosos. 

As mulheres grávidas devem evitar as viagens para regiões afetadas. [21] 

Os viajantes que regressarem de zonas afetadas e que apresentem até 28 dias após a 

data de regresso sintomas sugestivos de infeção pelo Zika devem contactar a linha saúde 24 

ou o seu médico assistente. Se se confirmar o diagnóstico, no caso do homem, deverá ser 

utilizado preservativo durante 6 meses, no caso das mulheres, devem evitar engravidar durante 

28 dias. Os homens que não apresentem sintomas devem utilizar o preservativo durante 28 

dias. [21,23] 

Na Europa, a possibilidade de ocorrência de casos é muito reduzida, podendo 

eventualmente verificar-se algumas situações de viajantes infetados. Isto deve-se à reduzida 

presença do vetor no continente europeu, o qual é fundamental para a transmissão deste vírus. 

[23] 

Em surtos anteriores foram reportadas complicações do foro autoimune e neurológico 

devidas a infeção pelo Zika. No surto de 2013, foi notificado um aumento de casos de 

Síndrome de Guillain-Barré e, no atual surto, no Brasil, verificou-se também um aumento do 

número de casos deste Síndrome e de bébés nascidos com microcefalia. Ainda assim, a 

relação entre estas doenças e o Zika está ainda por esclarecer, estando atualmente em curso 

diversos estudos com o objetivo de estabelecer uma relação causal. [20-23] 

1.2. REPELENTES DE INSETOS 

Este tipo de produtos deve evitar a aproximação dos insetos, por longos períodos de 

tempo. A nível nacional, a regulação da comercialização dos repelentes de insetos está sob 
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alçada da Direção Geral de Saúde (DGS). As principais substâncias constituintes dos 

repelentes de insetos são: 

 N,N-dietil-m-toluamida (DEET) numa concentração máxima de 35%: Previpiq®, 

Tabard®; [24-27] 

 IR3535 em concentrações de 10% para crianças e até 25% para adultos: Pré-Butix®, 

Contrapic®; [24,28] 

 Icaridina: Moustidose®; [24,29] 

 Ftalato de dimetil em associação com DEET. [24,25] 

 Óleo de citronela, eucalipto, limão, hortelã pimenta, soja ou cedro: repelentes naturais. 

[24] 

No mercado nacional são muitas as marcas que disponibilizam este tipo de produtos. 

Assim sendo, irei focar-me apenas naqueles que a farmácia Lima Coutinho escolheu 

comercializar: Pré-butix®, Previpiq®, Tabard®, Moustidose® e Parakito®.  

O pré-butix® tem três apresentações: roll-on, spray para tecidos e loção. Este produto 

contém etillbutilacetilaminopropionato (IR3535) como substância repelente, só podendo ser 

utilizado em crianças a partir dos 30 meses. O roll-on e a loção garantem proteção por um 

período de 7 horas, devendo ser aplicados sobre todo o corpo. O spray para tecidos pode ser 

utilizado também por grávidas, sendo bastante eficaz, uma vez que grande parte das picadas 

de insetos ocorrem através da roupa. Este último é resistente a duas lavagens da roupa. [28] 

O Previpiq® é um repelente de insetos que garante proteção contra mosquitos durante 

6 a 8 horas. Contém DEET a 20% e está indicado como repelente de insetos em adultos e 

crianças com idade superior a 13 anos. Este produto apresenta-se sob forma de roll-on, que 

deve ser aplicado em todo o corpo. [26] 

O Tabard® é um spray repelente que contém DEET. Aplica-se diretamente sobre a pele, 

em casa ou ao ar livre, secando rapidamente e mantendo-a protegida dos insetos durante 3 

horas. [27] 

O Moustidose®, por sua vez, é um leite que contém icaridina, sendo também hidratante. 

Tem a vantagem de poder ser utilizado a partir dos 6 meses e em peles sensíveis. [29] 

O parakito® é uma pulseira repelente que contém uma pastilha que difunde uma mistura 

de 3 óleos essenciais extraídos de plantas, conferindo uma proteção natural às picadas dos 

mosquitos, durante 15 dias consecutivos. Pode ser utilizado durante a gravidez e por crianças a 

partir dos 3 anos, sendo recomendado para pessoas suscetíveis a alergias e irritações 

cutâneas, já que não contém químicos e a pastilha não entra em contacto com a pele. [24,30] 

Relativamente à eficácia contra a picada do mosquito responsável pela transmissão do 

vírus Zika, de acordo com o Center for Disease Control and Prevention (CDC), deve preferir-se 

produtos que contenham DEET, Picaridina, IR3535, óleo  de eucalipto e limão ou 2-(1-hidroxi-

1-metiletil)-5-metilciclo-hexanol. De entre os produtos anteriormente descritos, poderiam então 

ser aconselhados aos utentes da farmácia o Previpiq®, o Tabard®, o Pré-Butix® e o 

Moustidose®. [31,32] 
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Semanas1/2 

• Distribuição dos inquéritos;  

Semanas 3/4 

• Campanha de informação com recurso ao poster e ao 
folheto; 

•  Comunicação com os utentes. 

2. OBJETIVO 

Em primeiro lugar, o objetivo deste trabalho foi perceber qual o conhecimento prévio da 

população acerca deste tema, recorrendo-se para isso a pequenos inquéritos. Em seguida, 

pretendeu-se informar e esclarecer a população, nomeadamente os utentes da farmácia Lima 

Coutinho, acerca do vírus Zika, quais as zonas afetadas e os cuidados a ter em caso de 

deslocações a países afetados, através de uma campanha de informação. 

3. MÉTODOS 

Para atingir os dois objetivos deste trabalho, foi necessário planear e organizar a 

distribuição dos inquéritos e a campanha de informação. Para isso, inicialmente foram 

elaborados materiais de apoio - um inquérito, um folheto e um poster - que podem ser 

encontrados nos anexos 4, 5 e 6 deste relatório, respetivamente. A realização destes materiais 

de apoio foi feita com recurso à bibliografia apresentada neste relatório. No anexo 7, constam 

algumas fotografias da campanha de sensibilização sobre o vírus zika que realizei. 

Num primeiro momento, realizei a distribuição dos inquéritos e acompanhei o seu 

preenchimento, com o intuito de perceber qual o nível inicial de conhecimento dos utentes. 

Como amostra utilizou-se um grupo de 50 utentes habituais da farmácia Lima Coutinho. Após a 

análise dos inquéritos, procurei completar o poster e os folhetos por forma a esclarecer 

algumas dúvidas que surgiram nas perguntas do questionário. 

De seguida, procedi à colocação do poster na farmácia, num balcão destinado ao 

efeito, onde também foram colocados vários repelentes de insetos e pomadas para aplicação 

nas picadas, como é possível observar nas fotografias disponibilizadas nos anexos deste 

relatório, e distribui os panfletos elaborados, esclarecendo, por vezes, algumas dúvidas aos 

utentes. A organização destes eventos foi a seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 

Análise dos inquéritos 

Questão 1 

1. O vírus Zika é transmitido aos humanos: 

a) Por um mosquito; 

b) Por carne contaminada; 

c) Pela água. 
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A primeira questão remetia para a forma de transmissão do vírus zika, verificando-se 

na figura 2 que esta foi uma pergunta que praticamente não suscitou dúvidas aos utentes, 

provavelmente pela grande associação que os meios de comunicação social promoveram entre 

este vírus e o mosquito. A percentagem de respostas corretas ultrapassou os 90%. 

Questão 2 

2. Se viajar para uma zona afetada, para me proteger devo: 

a) Evitar comer legumes frescos; 

b) Utilizar repelente de insetos; 

c) Beber apenas água engarrafada. 

 

 

 

 

 

 

 

A partir da segunda questão os utentes começaram a manifestar algumas dúvidas, 

devido à hipótese c que remetia para o consumo de água engarrafada, como se pode ver na 

figura 3. Esta confusão surgiu em muitos casos devido aos alertas na comunicação social 

relativos às águas paradas, que indicavam que estas seriam fontes de mosquitos. Ainda assim, 

o número de pessoas que selecionou a resposta correta é elevado, quase atingindo os 80%. 

 

Figura 2 – Gráfico representativo da percentagem de utentes que escolheram 
cada alínea da questão 1 

Figura 3 – Gráfico representativo da percentagem de utentes que escolheram 
cada alínea da questão 2 
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Questão 3 

3. A infeção pelo vírus Zika tem como sintomas: 

a) Febre, dores de cabeça e problemas intestinais; 

b) Congestão nasal, sonolência e  dores musculares; 

c) Perda de apetite, borbulhas por todo o corpo e náuseas. 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente à terceira questão, é de realçar que também aqui surgiram dúvidas, 

tendo-se verificado que 2 dos inquiridos não responderam, contudo as respostas corretamente 

assinaladas corresponderam a cerca de 81%, como é visível na figura 4. As dúvidas são 

justificadas pelos sintomas inespecíficos da infeção pelo vírus Zika. 

Questão 4 

4. Posso ser infetado pelo vírus Zika através de: 

a) Contacto social; 

b) Contacto sexual; 

c) Contacto com superfícies contaminadas (como por exemplo em balneários 

ou piscinas). 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5 – Gráfico representativo da percentagem de utentes que escolheram 
cada alínea da questão 4 

Figura 4 – Gráfico representativo da percentagem de utentes que escolheram 
cada alínea da questão 3 
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Esta foi a questão que mais dúvidas suscitou aos inquiridos, como se pode ver na 

figura 5, sendo que uma pessoa não respondeu e a percentagem de respostas corretas ficou 

abaixo dos 50%. A temática da transmissão interpessoal tem sido das faces menos abordadas 

deste vírus, o que explica as percentagens de mais de 20% obtidas nas duas respostas 

incorretas. 

5. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Este trabalho permitiu perceber, em primeiro lugar, qual o grau de conhecimento da 

população em geral acerca da doença do vírus Zika. Esta informação é importante, uma vez 

que esta tema foi muito debatido ao longo do último ano nos meios de comunicação social, por 

vezes até com algum alarmismo. Dos resultados obtidos no inquérito efetuado, posso concluir 

que a população está informada, embora ainda com algumas dúvidas e por vezes sem 

compreender o que realmente é esta doença. Os resultados foram por isso bastante positivos e 

a partir desse momento a campanha de sensibilização foi mais direcionada para o 

esclarecimento de dúvidas, principalmente de utentes que tencionavam viajar para o 

estrangeiro. Na elaboração do panfleto procurei já esclarecer algumas das dúvidas que 

surgiram nos inquéritos, como quais os sintomas e as formas de transmissão do vírus, 

reforçando ainda a necessidade e importância da utilização de repelente de insetos e outras 

formas de prevenção da picada do mosquito. Muitas vezes os utentes serviam-se de um 

panfleto enquanto liam o cartaz exposto na farmácia e quando se dirigiam ao balcão 

esclareciam então as suas dúvidas, normalmente acerca da gravidade da doença, dos 

cuidados a ter e dos países afetados. Penso que foi uma campanha bem sucedida e que teve 

algum impacto na comunidade da farmácia Lima Coutinho. Permitiu também que os 

profissionais da farmácia estivessem mais esclarecidos acerca deste assunto e pudessem 

também recomendar os melhores repelentes de insetos para cada situação.  

 

TRABALHO 3 – PROTEÇÃO SOLAR 

1. ENQUADRAMENTO 

1.1. O SOL 

O sol está presente durante todo o ano, bem 

como os raios UV, sendo uma das principais causas 

do envelhecimento cutâneo e do cancro de pele. A 

radiação ultravioleta (UV) pode ser de dois tipos: UVA 

e UVB, como se pode ver na figura 6. A primeira é 

menos intensa, mas penetra mais profundamente na 

pele, sendo responsável pelo fotoenvelhecimento e 

pelo bronzeado, a segunda atinge apenas as 

camadas superficiais da pele, causando 

queimaduras. Ambas podem predispor para o cancro de pele. [33-35] 

Figura 6 -  Radiação UV que atinge as 
diferentes camadas da pele [35] 
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Deve evitar-se a exposição solar entre as 11h e as 17h, por ser o período do dia em que a 

temperatura está mais elevada e a intensidade da radiação é maior. É conveniente utilizar 

protetor solar, chapéu, óculos de sol e t-shirt, durante a exposição solar principalmente no caso 

da crianças. Para além disso, deve procurar-se a sombra, com recurso a guarda sóis, e beber 

bastante água. [34] 

O sol tem a capacidade de agredir e danificar a pele, sendo importante a determinação do 

fototipo de pele, para perceber qual o grau de proteção solar necessário. Para isso, existe a 

escala de Fitzpatrick, representada na tabela 1, definida em 1975 e utilizada até à atualidade 

por dermatologistas e outros profissionais de saúde. [36] 

 

Tabela 1 - Fototipos de pele e sua relação com a exposição solar [36] 

Fototipo Consequência da exposição 
solar 

FPS 

I Pele muito clara, olhos azuis ou 
verdes, sardas e cabelos louros ou 

ruivos 

Pele fica sempre vermelha e nunca 
bronzeia 

50 

II Pele clara, olhos claros e cabelo 
aloirado 

Pele fica vermelha facilmente e 
bronzeia com dificuldade 

50-30 

III Pele clara, olhos castanhos e cabelo 
acastanhado 

Pele bronzeia gradualmente, mas às 
vezes sofre queimadura solar 

30 

IV Pele morena, olhos escuros e cabelo 
escuro 

Pele bronzeia facilmente e raramente 
sofre queimadura solar 

30 

V Pele muito morena, olhos escuros e 
cabelo escuro 

Pele nunca sofre queimadura solar 30 

VI Pele negra, olhos escuros e cabelo 
escuro 

Pele nunca sofre queimadura solar 30 

 

1.2. PROTETORES SOLARES 

Na União Europeia, este tipo de produtos deve seguir as recomendações e guidelines da 

COLIPA (Cosmetics Europe). Esta é uma associação de empresas e indústrias do setor que 

tem tido especial importância pelo seu papel na definição das atuais normas europeias na área 

da cosmética. Para além disto, todos os produtos cosméticos devem reger-se pelo 

Regulamento (CE) nº1223/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho. Neste documento, 

constam informações relativas à avaliação de segurança dos produtos, ensaios em animais ou 

a lista de filtros para radiação ultravioleta autorizados nos produtos cosméticos. Em Portugal, 

os produtos cosméticos são regulados pelo INFARMED I.P.. [37,38] 

O protetor solar deve ser adequado à idade, ao tipo de pele, ao índice ultravioleta, ser 

resistente à água e oferecer proteção contra os raios UVA e UVB. Conhecer o tipo de pele e a 

reação à exposição solar é por isso fundamental. [33,34,39] 

Os protetores solares possuem na sua composição filtros solares que são os responsáveis 

pela sua ação protetora. Existem dois tipos de filtros solares: químicos e físicos ou minerais. Os 

primeiros absorvem e convertem a radiação em calor, são cosmeticamente mais agradáveis, 

mas podem desencadear reações alérgicas em indivíduos suscetíveis, sendo exemplos o 

Mexoryl XL, o Tinosorb M e o Octocrileno. Os físicos ou minerais refletem a radiação, não 
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sendo absorvidos pela pele, o que os torna menos agradáveis cosmeticamente, mas não 

provocam sensibilidade cutânea, como é o caso do óxido de zinco ou do dióxido de titânio. 

Estes são especialmente indicados para crianças e indivíduos com pele intolerante. Quer 

sejam químicos ou físicos, os protetores apresentam um Fator de Proteção Solar (FPS) 

associado. Este valor traduz a capacidade do produto proteger a pele dos raios UVB. Por 

exemplo, se uma pele desprotegida demorar cerca de vinte minutos a começar a ficar 

vermelha, quando protegida com um protetor solar com FPS 15, a vermelhidão demorará cerca 

de quinze vezes esse tempo para começar a aparecer, ou seja, aproximadamente cinco horas. 

No entanto, considera-se que nenhum protetor é eficaz por mais de duas horas, se não for 

reaplicado. Um protetor com FPS 15 filtra cerca de 93% dos raios UVB, enquanto que um FPS 

30 filtra 97% e um FPS 50 filtra aproximadamente 98%. Caso os protetores protejam contra os 

raios UVA, esta proteção é igualmente referida, através da indicação do valor de PPD 

(Persistent Pigment Darkening), assim como é indicada a capacidade de resistência à água. A 

recomendação europeia para o valor da relação FPS/PPD é que este deve ser inferior a 3. 

[33,34,39,40,41] Com o intuito de prevenir o fotoenvelhecimento, muitos destes produtos têm já 

na sua constituição compostos como o ácido hialurónico e a vitamina E. Nos últimos anos, a 

expressão “ecrã total” desapareceu das embalagens dos protetores solares, devido a normas 

europeias, baseadas no facto de que nenhum produto conseguir proteger totalmente a pele da 

radiação, mesmo os de FPS mais elevado. [42]  

O protetor solar deve ser aplicado cerca de 30 minutos antes da exposição solar, devendo 

preferir-se um protetor com FPS superior a 30. Deve ser aplicado sobre a pele seca e renovado 

a cada 2 horas ou após banho ou transpiração. É importante cobrir todas as áreas expostas, 

insistindo nas zonas mais sensíveis: face, orelhas, mãos e braços e aplicando devagar e em 

círculos. Os lábios devem ser protegidos com um batom com FPS. O protetor solar deve ser 

aplicado antes da maquilhagem ou de repelentes de insetos. [34,42] 

A aplicação do protetor solar é um ponto crítico no que toca à prevenção das insolações, 

uma vez que uma generosa e homogénea aplicação pode fazer toda a diferença. 

Normalmente, as pessoas aplicam apenas 10% do quantidade que é utilizada nos estudos para 

o cálculo do FPS, o que significa que o FPS que o protetor realmente tem quando aplicado na 

pele é muito inferior ao que consta na embalagem. Daí ser tão importante o modo de aplicação 

e o FPS do protetor solar. [39,40] 

Relativamente ao aconselhamento na farmácia, este deve ser personalizado, uma vez que 

a escolha do protetor é influenciada por vários fatores. De um modo geral, deve procurar-se 

protetores com proteção, não só UVB como também UVA. Em primeiro lugar, a idade é um 

fator muito importante, dado que os bebés e crianças pequenas devem utilizar protetores com 

filtros minerais e sem perfume. De notar que para as crianças deve escolher-se os leites e não 

os sprays, uma vez que garantem uma melhor aplicação do protetor pelo corpo. A maior parte 

das marcas tem já em atenção a resistência destes produtos infantis à água e à areia. Nos 

bebés, pode ainda utilizar-se os sticks com proteção solar, para as áreas de mais difícil 

aplicação do protetor como o pescoço, orelhas e nariz. São várias as opções disponíveis, 
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contudo na farmácia Lima Coutinho temos disponível o protetor solar mineral da Avéne® ou da 

ISDIN®, bem como o sticks desta última.  

Para indivíduos com pele intolerante, atópica ou com alergias solares, devem recomendar-

se protetores com filtros minerais para rosto e corpo. Existem já protetores solares para pele 

atópica, como é o caso do Aderma® AD, que contêm nanopartículas que encapsulam os filtros 

solares, solucionando uma das principais queixas acerca dos filtros minerais: as manchas na 

roupa. Existem ainda protetores solares direcionados para quem sofre de alergia ao sol, como 

é o caso do Piz Buin Allergy®. 

Para os adultos sem patologia cutânea, a gama de escolha de protetores para o corpo é 

bastante mais vasta, contudo deve preferir-se sempre os FPS 30 ou 50, consoante o tom de 

pele, como se pode ver na tabela 1. Na farmácia, temos disponíveis os protetores da ISDIN® e 

da Avéne® em spray ou leite, com FPS 50 e 30. Hoje em dia, existem já novas tecnologias nos 

protetores solares, como por exemplo as que permitem a aplicação do protetor sobre pele 

molhada ou os sprays transparentes, que têm o intuito de tornar a aplicação o mais agradável e 

simples possível. Existe ainda a versão em óleo, atualmente óleo com toque seco, com uma 

textura menos gordurosa, para que a aplicação seja mais agradável, como é o caso do Active 

Oil FPS 30 da ISDIN®. Na tentativa de combater a ideia errada, contudo ainda um pouco 

enraizada entre a população, de que os protetores solares com FPS mais elevado não 

permitem que a pele bronzeie, as marcas já disponibilizam protetores com FPS 50 e 30 com 

efeito bronzeador, como a gama Piz Buin Tan&Protect®. 

Para além dos protetores para o corpo, é importante a utilização de protetor solar no rosto 

ao longo de todo o ano particularmente nos adolescentes e adultos. Isto toma especial 

relevância em mulheres que tomam anticoncecionais orais ou em pessoas que realizam 

tratamentos para o acne. Em termos de protetores solares de rosto, existem também os 

minerais para peles atópicas ou muito sensíveis, os indicados para pele mista, com toque seco, 

como por exemplo o Fusion Water da ISDIN® ou o Aderma® AC, os indicados para peles 

normais, normalmente fluidos, com e sem cor, como o Fusion Fluid da ISDIN® ou os da 

Avéne® e os indicados para peles secas, como é o caso do Anthelios® creme conforto. A 

utilização de protetor solar no rosto ao longo de todo o ano é vital para retardar o 

fotoenvelhecimento da pele, bem como para evitar manchas cutâneas. 

Não de menor importância são os cremes pós-solares, essenciais para a hidratação e 

reparação da pele, após a exposição aos raios UV que a danificam e envelhecem. Atualmente 

existem em spray, leite, creme e óleo, em praticamente todas as marcas de proteção solar. De 

referir que em casos de eritema solar, este tipo de produto pode não ser suficiente para reparar 

a pele. Nestes casos, é aconselhável utilizar, por exemplo, Biafine® que é um creme bastante 

hidratante e reparador. Também pode ser recomendado Caladryl® em loção, pomada ou gel, 

que acalma e repara a pele. O gel tem um efeito refrescante, não sendo tão hidratante quanto 

a loção, por exemplo. Um gel de aloé vera é também refrescante e hidratante e pode ser 

utilizado nesta situação, bem como creme Nívea® da lata azul, que é extremamente emoliente. 

Pode ainda ser aconselhada água termal, para ajudar na recuperação da pele. 
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Para além da prevenção do eritema solar e do fotoenvelhecimento da pele, a proteção 

solar é ainda de extrema importância na prevenção do cancro da pele, cujo número de casos 

tem vindo a aumentar na Europa. [39] 

2. OBJETIVO 

Este trabalho teve como principal objetivo sensibilizar um grupo de crianças da 

comunidade afeta à farmácia para os cuidados a ter com a exposição solar. Por outro lado, 

procurei ainda compreender quais os seus hábitos de proteção solar e corrigi-los, no sentido da 

promoção da saúde. 

3. MÉTODOS 

Para concretizar os objetivos deste trabalho, desloquei-me ao infantário da cooperativa 

Nortecoope, que se situa nas proximidades da farmácia Lima Coutinho, onde tive a 

oportunidade de conversar durante cerca de 30 minutos com uma turma de 23 alunos em idade 

pré escolar (6 anos). Foram-me gentilmente disponibilizados por uma marca da área da 

cosmética: posters, livros de atividades e certificados para enriquecer a minha apresentação. 

Durante a conversa com a turma, procurei, no início, perceber o que já sabiam acerca da 

proteção solar, tendo-me focado as seguintes perguntas: 

1- Costumam ir à praia ou à piscina? 

2- Brincam muito tempo ao sol?  

3- Costumam aplicar protetor solar? 

4- É preciso ter cuidado com o sol?  

5- Acham que devemos estar na praia à hora do almoço? 

De seguida, efetuei uma breve explicação dos cuidados a ter com o sol, com recurso a um 

powerpoint extremamente simples e ilustrativo, disponível no anexo 8, para que fosse de fácil 

compreensão. Após a apresentação, sentei-me novamente com a turma e retomei a conversa 

inicial, mostrando-lhes alguns objetos que levei comigo: saca de praia, chapéu, óculos de sol, 

garrafa de água, camisola de manga curta, protetor solar e baldinho com brinquedos de praia. 

No final, para perceber se tinham retido os conhecimentos que tentei transmitir-lhes, recorri a 

algumas perguntas, tais como: 

1- É preciso ter cuidado com o sol?  

2- Quando vamos à praia que cuidados devemos ter? 

3- Se aplicarmos o protetor de manhã, não precisamos de voltar a aplicar nesse dia? 

4- Como é que devemos aplicar o protetor solar? 

5- Acham que já estão preparados para ir para a praia e para a piscina? 

No final, entreguei a cada criança um livro de atividades relacionadas com a proteção solar 

e um certificado em como conhecem os cuidados a ter com o sol. A educadora responsável 

pela turma colocou as crianças a realizar atividades do livro, logo em seguida. No anexo 9 

estão ainda disponíveis algumas fotografias desta ação de formação. 
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4. RESULTADOS 

A educadora da turma com a qual conversei explicou-me que quando os meninos vão à 

praia com o infantário, todos os cuidados com o sol são tidos em conta pelas educadoras. 

Contudo, referiu também que muitas vezes os pais não aplicam protetor solar nos meninos em 

casa antes de os levarem para o infantário nesses dias, nem colocam o protetor na mochila 

para que possa ser reaplicado.  

No início da conversa com as crianças e recorrendo às perguntas que já mencionei, 

apercebi-me de que se por um lado tinham o hábito de aplicar o protetor solar e usar chapéu, 

por outro não vestem com frequência a t-shirt, nem costumam beber água. Foram várias as 

histórias que as crianças contaram de pais que não aplicam protetor, porque pensam que só 

assim vão ficar bronzeados. Para além disso, algumas tiveram insolações recentemente. Notei 

ainda que não existe o hábito de aplicar cremes pós-solares e tentei por isso alertá-las para a 

importância de hidratar a pele após a exposição solar. Estes dados, embora não sejam todos 

negativos, são preocupantes e justificam a necessidade destas ações de formação. 

No final, notei que tinham prestado atenção ao que lhes quis transmitir e sabiam já explicar 

como e quando aplicar o protetor solar e em que horas não deviam estar na praia e porquê. 

Perceberam também os cuidados que devem ter para se protegerem do sol e a importância de 

utilizar um fator de proteção elevado. Muitas crianças afirmaram até que vão ensinar aos pais o 

que aprenderam na formação. 

5. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Creio que este trabalho foi importante, na medida em que me permitiu contribuir para 

melhorar os hábitos de proteção solar de várias crianças. Posteriormente, algumas delas 

estiveram na farmácia a acompanhar os pais e mostraram-se muito satisfeitas com o que 

aprenderam e tinham ensinado aos pais os cuidados a ter com o sol sobre os quais 

conversámos, o que revela que a minha presença no infantário teve algum impacto na sua 

vida.  

A proteção solar é um tema sempre atual e que nunca é demais relembrar, uma vez que é 

extremamente difícil mudar hábitos e clarificar mitos. Por outro lado, o contacto com a 

comunidade afeta à farmácia é relevante, dado que mostra à população que a farmácia e os 

farmacêuticos têm um papel ativo na comunidade e se preocupam em ajudá-la e esclarecê-la. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 – Campanhas e promoções 
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Anexo 2 – Comunicação com o Centro de Informação de Medicamentos 

 E-mail inicialmente enviado para pedido de esclarecimentos: 
 

 

Boa tarde, 

Somos farmacêuticas na farmácia Lima Coutinho e precisamos de ajuda para 

esclarecer e auxiliar uma utente habitual da farmácia. Trata-se de uma utente de 26 anos, com 

uma patologia congénita, lipomielomeningocele. Desde sempre usa uma sonda para conseguir 

urinar. Para evacuar toma 2 cápsulas de constella durante a semana, 5 comprimidos de 

dulcolax, uma vez por semana e, se não resultar, uma saqueta de citrafleet. Começou 

recentemente com o citrafleet, não chega a tomar uma vez por mês, mas nas duas últimas 

semanas teve necessidade de tomar. Gostaríamos de saber quais os efeitos, a longo prazo, da 

toma sistemática do citrafleet e se existe alguma alternativa que possamos aconselhar. 

 

Agradecemos antecipadamente atenção dispensada, 

Ana Esquerdo e Mariana Cunha. 

  

 Resposta do CIM: 

Caras colegas, 

Em resposta ao vosso pedido de informação, podemos indicar que não localizámos, 

nas fontes disponíveis, qualquer informação acerca de efeitos adversos causados pelo uso a 

longo prazo de formulações destinadas a limpeza intestinal no tratamento da obstipação, mais 

especificamente de associações de picossulfato de sódio, óxido de magnésio e ácido cítrico. 

Dado que este tipo de formulações estão indicadas para utilizações pontuais, os dados acerca 

de efeitos adversos associados a uso regular são muito escassos. Localizámos somente um 

ensaio piloto que descreve o uso de uma formulação semelhante para tratamento de 

obstipação refractária, ao longo de 4 semanas, com administração de meia saqueta em dias 

alternados, que não encontrou efeitos adversos significativos (Chan, 2012).  

O uso destas formulações para limpeza intestinal pode causar distúrbios electrolíticos 

(hipermagnesiémia, hipocaliémia, hiponatrémia), desidratação e hipotensão, entre outros 

efeitos, devendo ser usadas com precaução na presença de doenças cardiovasculares, 

insuficiência renal e colite ulcerosa grave, podendo também interferir com a absorção de 

alguns fármacos. 

Quanto a eventuais alternativas, e dada a complexidade da situação clínica, estas 

deverão ser indicadas pelo médico. Enviamos abaixo alguma documentação acerca das 

precauções e efeitos adversos associados a estes fármacos. 

 

 - Brayfield A. ed. Martindale The Complete Drug Reference, 38
th
 ed. London, The 

Pharmaceutical Press, 2014. 
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 - British National Formulary Nº 68. London, BMJ Group and Pharmaceutical Press, 2014. 

 - Sodium picosulfate/Magnesium oxide/Citric acid. In: DRUGDEX® System (electronic version). 

Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. 

 - Sodium picosulfate, magnesium oxide, and citric acid: Drug information.  UpToDate®, Wolters 

Kluwer, 2016.  

 - Hoy SM, Scott LJ, Wagstaff AJ. Sodium picosulfate/magnesium citrate: a review of its use as a 

colorectal cleanser. Drugs. 2009; 69(1): 123-36.  

 - Chan AO. A pilot study on the efficacy of Picolax given as a four-week course for the treatment 

of refractory constipation. Hong Kong Med J. 2012; 18(5): 388-94. 

http://www.hkmj.org/system/files/hkm1210p388.pdf (link para acesso directo)  

 

Agradeço que confirmem a receção do e-mail.  

Com os melhores cumprimentos, 

Ana Paula Mendes 

Farmacêutica 

 

  

http://www.hkmj.org/system/files/hkm1210p388.pdf
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Anexo 3 – Manual da Qualidade  

ÍNDICE 

 

 

 P01 – Verificação de prazos de validade 

 P02 – Monitorização de humidade e temperatura 

 Comprovativos de calibração dos termohigrómetros 

 P03 – Devolução de medicamentos e produtos de saúde 

 P04 – Receção de encomendas 
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1. Objetivo 

Instruir acerca da verificação mensal dos prazos de validade dos produtos em 

stock. 

 

2. Responsabilidade de aplicação e alcance 

O cumprimento deste Procedimento Normalizado de Trabalho (PNT) recai sobre 

todo o pessoal da farmácia. 

3. Definições 

Não se aplica. 

4. Descrição 

 

1. Emitir mensalmente a listagem de controlo de validades dos medicamentos 

e produtos de saúde no stock da farmácia, referente aos dois meses 

seguintes: no menu geral do SIFARMA®2000, selecionar “Produtos”, 

“Prazos de validade”, “Listagem de controlo”, selecionar os meses 

pretendidos e clicar em “Imprimir [F3]”; 

2. Seguindo a ordem da listagem impressa, procurar os produtos no stock; 

3. Caso o prazo de validade na embalagem seja igual ao da listagem, retirar o 

produto do stock e colocar no cesto reservado ao efeito. Se o mesmo 

produto existir no stock com mais do que uma validade, retirar do stock 

apenas as embalagens que expiram no mês da listagem em causa; 

4. Caso o prazo de validade do produto seja diferente do que consta na 

listagem, registar essa data na listagem, no espaço reservado para o efeito; 

5. No menu geral do SIFARMA®2000, selecionar “Produtos”, “Prazos de 

validade”, “Correção de validades” e selecionar a listagem de controlo em 

causa. Alterar os prazos validades em que se detetou diferenças e clicar 

em “Atualizar [F3]” e no final em “ Gravar [F2] e “Sair [Esc]”; 

6. Os medicamentos retirados do stock são devolvidos ao respetivo 

fornecedor, de acordo com o Procedimento Normalizado de Trabalho P03 – 

Devolução de Medicamentos. 

 

5. Bibliografia 

Não se aplica. 
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6. Anexos 

6.1 Registo de leitura 

 

Operador Data Hora Assinatura 
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6.2 Controlo de alterações 

 

Local da 
alteração 

Versão final Data Elaborado 
por 

Aprovado 
por 
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6.3 Controlo de cópias 

 

Número da 
cópia 

Versão da cópia Detentor Aprovado por 
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1. Objetivo 

Garantir a correta monitorização das condições de humidade e temperatura nas 

áreas de preparação, armazenamento e dispensa dos produtos na farmácia. 

 

2. Responsabilidade de aplicação e alcance 

O cumprimento deste Procedimento Normalizado de Trabalho (PNT) recai sobre 

todo o pessoal da farmácia. 

3. Definições 

Não se aplica. 

4. Descrição  

4.1. Calibração 

 

É efetuada anualmente, enviando os aparelhos em causa para uma entidade 

competente, neste caso o CATIM – Centro de apoio tecnológico à indústria 

metalomecânica. 

 

4.2. Configuração do termo higrómetro do frigorífico 

 

 Efetuar sempre que o aparelho seja calibrado ou a pilha seja trocada. 

 

1. Ligar o aparelho ao respetivo cabo (que se encontra ligado ao 

computador do posto principal da farmácia); 

2. Clicar em “Start”; 

3. Clicar em “Microlab”; 

4. Esperar que o aparelho seja reconhecido pelo computador e clicar “ok”; 

5. Se o computador não reconhecer o aparelho, desconectar o aparelho 

do cabo e recomeçar.; 

6. Quando o aparelho é reconhecido, clicar em “Setup” na barra de 

ferramentas, localizada na parte superior do ecrã; 

7. Verificar se os valores de temperatura e humidade se encontram 

preenchidos da seguinte forma: 

Temperatura: 2°C - 8°C 

Humidade: 0% - 100% 

8. Na opção “intervalo de leitura”, colocar: 02:00:00; 

9. Colocar um “visto” no quadrado correspondente a “temporizador” e 

registar a hora a que se pretende que o aparelho inicie as leituras de 

temperatura e humidade do frigorífico; 

10. Clicar em “enviar configuração”; 

11. Clicar em “Fechar” (canto superior direito); 
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12. Ao aparecer a questão “Deseja guardar antes de sair?”, clicar “Não”; 

13. Desconectar o cabo e recolhê-lo de forma a que preso junto do 

computador; 

14. Colocar o aparelho no frigorífico. 

 

4.3. Monitorização do frigorífico 

1. Colocar um termo higrómetro, calibrado para temperaturas de 2°C a 

8°C e humidade inferior a 100%, no frigorífico. 

2. Todas as segundas-feiras, retirar o aparelho do seu local e ligá-lo ao 

computador do posto principal da farmácia, através do cabo que já lá 

está; 

3. Clicar em “Start”; 

4. Clicar em “Microlab”; 

5. Aguardar que o computador reconheça o aparelho; 

6. Caso o computador não reconheça o equipamento, desligar do cabo e 

recomeçar; 

7. Quando o aparelho for identificado, clicar em “Download”; 

8. Verificar o gráfico com os dados de temperatura e humidade; 

9. Guardar o ficheiro na pasta “Leituras Microlab”; 

10. Imprimir os dados obtidos sob forma de gráfico, quando há 

inconformidades, e assinalá-las no gráfico, justificando-as; 

11. Assinar e datar o documento; 

12. Clicar em “Configurar”; 

13. Verificar se o aparelho está configurado de acordo com o descrito em: 

4.2. Configuração do termo higrómetro do frigorífico; 

14. Clicar em “Enviar configuração” e em “Sim”; 

15. Esperar que apareçam vistos verdes em todas as opções do quadro 

que surgiu no ecrã, exceto em “Definir base”; 

16. Clicar em “Fechar” e fechar a página no canto superior direito; 

17. Desconectar o cabo e recolhê-lo de forma a que fique preso junto do 

computador; 

18. Voltar a colocar o termo higrómetro no seu lugar; 

19. Para cada inconformidade verificada, identificar a contra medida 

efetuada; 

20. Registar em folha excel a data em que este procedimento foi efetuado, 

com rubrica do operador. 
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4.4. Monitorização das áreas de armazenamento e atendimento 

1. Colocar um termo higrómetro, calibrado para temperaturas de 19°C a 

20°C e humidade entre 50% e 65%, intercaladamente em 3 zonas – 

armazém zona 1, armazém zona 2 e zona de atendimento, durante 1 

semana em cada local; 

2. Os valores são verificados e registados em folha excel, três vezes por 

dia, com rubrica do operador; 

3. Para cada inconformidade verificada, identificar a contra medida 

efetuada; 

4. Arquivar mensalmente os dados recolhidos pelo aparelho. 

 

 

 

5. Bibliografia 

Não se aplica. 
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6. Anexos 

6.1. Registo de leitura 

 

Operador Data Hora Assinatura 
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6.2. Controlo de alterações 

 

Local da 
alteração 

Versão final Data Elaborado 
por 

Aprovado 
por 
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6.3. Controlo de cópias 

 

Número da 
cópia 

Versão da cópia Detentor Aprovado por 
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6.4. Registo de calibração 

 

Aparelho Data Entidade 
responsável 

Aprovado por 
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1. Objetivo 

Garantir a correta devolução de medicamentos e produtos de saúde aos respetivos 

fornecedores. 

 

2. Responsabilidade de aplicação e alcance 

O cumprimento deste Procedimento Normalizado de Trabalho (PNT) recai sobre 

todo o pessoal da farmácia. 

3. Definições 

Não se aplica. 

4. Descrição 

 

4.1. Efetuar uma devolução 

1. Armazenar, por ordem de destinatário, no cesto reservado para o efeito, 

todos os medicamentos e produtos a devolver a fornecedores; 

2. Criar a devolução do SIFARMA®2000: 

 No menu principal do SIFARMA®2000 selecionar “Gestão de 

produtos”; 

 Fazer a leitura do código do produto e clicar em “Ok”; 

 Abre a ficha do produto e clicar em “Info. Compras/Vendas” para 

consultar o histórico de compras; 

 Anotar o [Nº Guia] da fatura pretendida e o respetivo fornecedor 

desse produto e clicar “Sair [Esc]” e novamente em “Sair [Esc]”; 

 No menu principal do SIFARMA®2000, clicar em “Encomendas” 

e “Gestão de Devoluções”; 

 Clicar “[F2] Criar/Alterar” para criar devolução; 

 Selecionar fornecedor e clicar em “[F2] Confirmar”; 

 Selecionar a data e hora da devolução, tendo em conta o horário 

da próxima recolha do fornecedor; 

 Introduzir produto a devolver; 

 Selecionar o Motivo e clicar “[F2] Confirmar”; 

 Introduzir [Nº Guia] da fatura pretendida no campo [Origem] e 

clicar em [F2], aprovar e imprimir; 

3. Carimbar e assinar duas das três cópias da nota de devolução; 

4. Acondicionar o medicamento/produto em saco de papel, juntamente 

com uma das cópias assinadas, agrafando ao saco a outra cópia da 

nota de devolução assinada; 

5. A terceira cópia da nota de devolução é colocada junto ao saco; 

6. O saco e a terceira nota de devolução são colocados em cima das 

caixas do fornecedor a que se destinam; 



Relatório de estágio em farmácia comunitária 

Farmácia Lima Coutinho 

 

61 
 

7. Certificar-se que o fornecedor, ao recolher as suas caixas, recolhe 

também a devolução, assinando a terceira cópia da nota de devolução, 

que fica na farmácia; 

8. A cópia assinada pelo fornecedor é colocada na capa das devoluções. 

 

4.2. Regularizar uma devolução 

 

4.2.1. Devolução aceite 

 

1. Caso a devolução gerada informaticamente seja aceite pelo fornecedor 

será enviada para a farmácia uma nota de crédito ou de substituição do 

produto; 

2. Procurar a nota de devolução correspondente à nota de 

crédito/substituição, na capa reservada às devoluções; 

3. No caso de a regularização a fazer ser de apenas um dos produtos 

constantes na nota de devolução, rasura-se esse produto na nota de 

devolução. Se se regularizar todos os produtos da nota de devolução, 

retira-se o documento da capa; 

4. No menu principal do SIFARMA®2000, clicar em “Encomendas” e 

selecionar “Regularização de devoluções”; 

5. Procurar a nota de devolução em causa, através do respetivo código; 

6. Selecionar a nota de devolução e clicar em “[F2] Confirmar”; 

7. Introduzir o número da nota de crédito /substituição; 

8. Selecionar os produtos referidos na nota de crédito/substituição, 

clicando neles e de seguida na tecla “Insert” até atingir a quantidade 

pretendida do produto; 

9. No caso de ser uma nota de crédito, clicar em “Nota de crédito [F3]” e 

de seguida em “Preencher automaticamente”, “Gravar” e “Sair [Esc]”; 

10. No caso de ser uma nota de substituição, clicar em “Produtos [F4]” e de 

seguida em “Preencher automaticamente”, “Gravar” e “Sair [Esc]”. 

 

4.2.2. Devolução não aceite 

 

1. Caso a devolução gerada informaticamente não seja aceite pelo 

fornecedor, será recebido na farmácia um documento de não 

aceitação, juntamente com o medicamento/produto em causa; 

2. Procurar a nota de devolução correspondente à nota de 

crédito/substituição, na capa reservada às devoluções; 

3. No caso de a regularização a fazer ser de apenas um dos produtos 

constantes na nota de devolução, rasura-se esse produto na nota de 

devolução. Se se regularizar todos os produtos da nota de devolução, 

retira-se o documento da capa; 

4. No menu principal do SIFARMA®2000, clicar em “Encomendas” e 

selecionar “Regularização de devoluções”; 

5. Procurar a nota de devolução em causa, através do respetivo código; 



Relatório de estágio em farmácia comunitária 

Farmácia Lima Coutinho 

 

62 
 

6. Selecionar a nota de devolução e clicar em “[F2] Confirmar”; 

7. Introduzir o número da nota de crédito /substituição; 

8. Selecionar os produtos referidos na nota de crédito/substituição, 

clicando neles e de seguida na tecla “Insert” até atingir a quantidade 

pretendida do produto; 

9. Clicar em “[F2] Não aceite”; 

10. Confirmar o preço e o prazo de validade do produto; 

11. Caso o prazo de validade impresso na caixa não permita a venda do 

produto, ele é entregue à Diretora Técnica, para que seja levado a 

quebras. Se o prazo de validade permitir a venda do produto, o 

medicamento é colocado no stock.  

 

 

 

5. Bibliografia 

Não se aplica. 

 



Relatório de estágio em farmácia comunitária 

Farmácia Lima Coutinho 

 

63 
 

6. Anexos 

6.1. Registo de leitura 

 

Operador Data Hora Assinatura 
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6.2. Controlo de alterações 

 

Local da 
alteração 

Versão final Data Elaborado 
por 

Aprovado 
por 
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6.3. Controlo de cópias 

 

Número da 
cópia 

Versão da cópia Detentor Aprovado por 
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1. Objetivo 

Garantir a correta receção das encomendas e a uniformização do processamento 

dos produtos recebidos. 

 

2. Responsabilidade de aplicação e alcance 

O cumprimento deste Procedimento Normalizado de Trabalho (PNT) recai sobre 

todo o pessoal da farmácia. 

3. Definições 

Não se aplica. 

4. Descrição da receção de encomendas 

 
1. Organizar os tabuleiros, à medida que são entregues, encostando-os e 

empilhando-os por forma a que não interfiram com a passagem de pessoas; 

2. Rececionar as encomendas à medida que forem chegando, dando prioridade 

às encomendas de menor dimensão, sempre que possível; 

3. Abrir as caixas da encomenda a rececionar, cortando as fitas e colocando-as 

no contentor para reciclagem do plástico (amarelo) e retirar a tampa, 

encostando-a à parede para que não impeça a circulação; 

4. Verificar se a encomenda contém produtos que necessitem de ser conservados 

no frigorífico ou psicotrópicos. Caso tenha, separá-los para que sejam os 

primeiros a serem arrumados; 

5. Verificar o número da encomenda na fatura; 

6. Abrir o SIFARMA®2000, selecionar receção de encomendas e verificar se o 

número de encomenda existe. Caso não exista número de encomenda, 

significa que esta ainda não está criada no sistema – ver 4.1 Criar encomenda 

no SIFARMA®2000; 

7. Selecionar a encomenda em causa e confirmar [F2]; 

8. Introduzir o número de fatura no campo correspondente (pode introduzir-se 

manualmente ou fazendo a leitura do código de barras, se ele existir na fatura) 

e pressionar o botão enter; 

9. Introduzir o valor da encomenda, constante na fatura e pressionar o botão 

enter;´ 

10. Ler os produtos um a um, começando pelos de conservação no frio e 

psicotrópicos (os quais são imediatamente arrumados), verificando se os 

seguintes parâmetros constantes na caixa do medicamento correspondem aos 

que constam no SIFARMA®2000: 

i. - o prazo de validade 

ii. - o preço de venda ao público (PVP) 

iii. Se não corresponder ver: 4.2 – Confirmação do prazo de 

validade e 4.3 – Confirmação do PVP nos medicamentos 
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éticos. No caso dos medicamentos de venda livre ou OTC (não 

têm preço marcado na embalagem), ver 4.4 – marcação de 

preço nos medicamentos de venda livre; 

 

11. Se o produto não tem stock máximo e mínimo no SIFARMA®2000, é colocado 

na gaveta reservada para o efeito; 

12. Separa os produtos, colocando-os no carrinho de 4 cestos. No primeiro cesto, 

colocar os xaropes e comprimidos (A a P). No segundo, colocar comprimidos 

de P a Z. No terceiro, os medicamentos para arrumar na parte de trás da 

farmácia como pomadas, cremes, soluções cutâneas, carteiras, inaladores, 

champôs, soluções injetáveis, supositórios, entre outros. No último cesto, 

colocar produtos cuja arrumação seja na zona do atendimento ao cliente.  

13. Verificar se o número de embalagens constante na fatura corresponde ao 

apresentado pelo SIFARMA®2000. Se não corresponder, verificar se existe 

algum produto em falta (coluna “produtos em falta”) – verificar se todos os 

produtos foram lidos ou se algum ficou esquecido nas caixas e corrigir o erro. 

Quando tudo estiver correto, colocar um visto no número total de embalagens 

referido na fatura; 

14. Verificar se o valor da encomenda inserido inicialmente corresponde ao valor 

dos produtos lidos. Verificar, um a um, o preço de venda a farmácia, corrigindo 

o constante no SIFARMA®2000 pelo da fatura; 

15. Terminar a receção da encomenda selecionando “Terminar [F2]” ; 

16. Se existirem produtos em falta, selecionar “Transferir [F5]”, escolher a opção 

“FARMACIA” e “Confirmar [F2]”; 

17. Carregar em “Terminar” e escolher a opção “sim”; 

18. No caso de terem sido transferidos medicamentos em falta aparecerá um 

janela com a questão: “Pretende comunicar as falhas ao INFARMED I.P.?”, 

selecionar “Sim”, “Prosseguir” e “Confirmar”; 

19. Se existirem psicotrópicos e/ou benzodiazepinas na encomenda, será 

solicitado o seu respetivo número de requisição. Ler o código de barras 

presente nas requisições anexadas à fatura, respeitantes aos referidos 

medicamentos ou introduzir manualmente; 

20. Carregar em “Gravar [F2]”; 

21. Ao aparecer a o documento de receção de encomenda, selecionar “sair”. 

22. Rubricar a fatura e o respetivo duplicado e colocar na gaveta correspondente 

aos armazenistas diários habituais. Se não for o caso, os documentos são 

colocados na secretária da Diretora Técnica; 

23. As requisições dos medicamentos psicotrópicos e benzodiazepinas são 

colocados na secretária da Diretora Técnica para posterior confirmação. 
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4.1. Criar uma encomenda 

 

1. Se a encomenda a rececionar não estiver criada no SIFARMA®2000, no 

menu inicial no SIFARMA®2000, selecionar “Gestão de Encomendas” e 

de seguida “Manual”; 

2. Inserir o fornecedor e introduzir os produtos constantes da fatura, 

introduzindo os seus códigos e quantidades; 

3. Confirmar se a quantidade a encomendar coincide com a constante na 

fatura; 

4. Clicar em “Aprovar [F2]”; 

5. No menu principal selecionar “Receção de encomendas” e retomar o 

processo de receção de encomendas, de acordo com o descrito em 4 

(da alínea 7 à alínea 23). 

4.2. Confirmação do prazo de validade 

 

1. Confirmar se o prazo de validade na caixa do medicamento rececionado 

coincide com o que consta no SIFARMA®2000; 

2. Se o prazo de validade marcado na embalagem for inferior, alterar no 

SIFARMA®2000 e arrumar imediatamente essas embalagens por forma 

a que sejam os primeiros a serem vendidos; 

3. Se o prazo de validade for igual ao superior, não alterar. 

 

4.3. Confirmação do preço de venda ao público dos medicamentos 

éticos 

 

1. Confirmar se o PVP que consta na caixa do medicamento coincide com 

o que consta no SIFARMA®2000; 

2. Caso não coincida, verificar se há stock desse medicamento. Se não 

existir stock, alterar o PVP na respetiva coluna do SIFARMA®2000. Se 

existir stock, alterar o PVF para o valor apresentado na fatura e envolver 

as embalagens em causa com um elástico. 

 

4.4. Marcação de preço nos medicamentos de venda livre 

 

1. Comparar o PVF constante na fatura com o PVF de um armazenista de 

referência utilizando o respetivo portal online e escolher o valor mais 

elevado; 

2. Inserir esse valor na coluna respeitante ao PVF do produto na receção 

da encomenda do SIFARMA®2000; 

3. Introduzir a margem de comercialização do medicamento na respetiva 

coluna; 

4. Arredondar o PVP ao valor inteiro seguinte; 

5. Colocar o PVP, manualmente, em etiquetas destacáveis que são 

coladas junto ao código de barras das embalagens ou, no caso de se 

tratar de um número muito elevado de embalagens de um produto de 
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rotação rápida, utiliza-se a máquina de etiquetar. Neste caso, não 

marcar todas as caixas, apenas as necessárias para exposição e colocar 

um papel junto das restantes com indicação do preço; 

6. Verificar se existe stock do produto. Se existir e caso se proceda a 

alteração do PVP, este é modificado em todas as embalagens existentes 

em stock, substituindo-se a etiqueta. 

 

 

5. Bibliografia 

Não se aplica. 
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6. Anexos 

6.1 Registo de leitura 
 

Operador Data Hora Assinatura 
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6.2 Controlo de alterações 

 

Local da 
alteração 

Versão final Data Elaborado 
por 

Aprovado 
por 
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6.3 Controlo de cópias 

 

Número da 
cópia 

Versão da cópia Detentor Aprovado por 
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Anexo 4 – Inquérito sobre o vírus zika 
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Anexo 5 – Folheto sobre o vírus zika 
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Anexo 6 – Poster sobre o vírus zika 
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Anexo 7 – Fotos da campanha sobre o vírus zika 
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Anexo 8 – Powerpoint sobre proteção solar 
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Anexo 9 – Fotografias da ação sobre proteção solar 
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