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Parte 1 

1 – Farmácia Martins da Costa 

 

1.1 – Localização e Estrutura Externa 

 

A Farmácia Martins da Costa (FMC) localiza-se no nº 35 da Rua do Calvário 

em Águas Santas. Nas imediações da FMC está localizada a e Escola Básica de 

2º e 3º Ciclo de Águas Santas e bastantes lares. Este fator associado à zona 

habitacional (na qual reside uma população tendencionalmente sénior) 

proporcionam um grande fluxo de pessoas na zona que têm como preferência a 

FCM.  

A fachada da Farmácia é composta por duas montras onde está inserido 

todo o material de cariz publicitário tornando a Farmácia facilmente percetível. 

 

1.2 – Horário de Funcionamento 

 

A FMC encontra-se aberta ao público de segunda a sexta desde as 9:00h 

até às 20:00h e aos sábados desde as 9:00h até às 13:00h. Sendo uma das 

farmácias inserida no Regime Municipal de Farmácias de Serviço, encontra-se 

aberta desde as 9:00h do dia de serviço até às 9:00 do dia seguinte.  

O domingo é o dia de descanso semanal. 

 

1.3 – Estrutura Interna 

 

A estrutura interna da FMC divide-se em 4 zonas principais: Zona de 

Atendimento, Escritório/Gabinete de Atendimento ao Utente, Armazém e por 

último a Casa de Banho.  

A zona de Atendimento é constituída por cinco balcões distintos e por 

expositores onde estão dispostos os Medicamentos Não Sujeitos a Receita 

Médica (MNSRM) e os produtos de Cosmética. Para além disso existe um 
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aparelho de medição de peso, altura, Índice de Massa Corporal, Pressão Arterial 

e Pulsação. 

As restantes zonas são de acesso exclusivo para os funcionários da 

Farmácia, com a exceção da Casa de Banho e o Gabinete de Atendimento ao 

Utente (quando assim é necessário).   

 

1.4 – Recursos Humanos 

 

A FMC tem na sua equipa técnica 6 pessoas (dois farmacêuticos e quatro 

Técnicos de Farmácia), sendo eles: 

 Dr. Everardo Martins da Costa – Diretor Técnico; 

 Dr. Everardo Martins da Costa – Farmacêutico Adjunto; 

 Dra. Joana Ferreira – Farmacêutica; 

 Alda Manuela Brito - Técnica de Farmácia; 

 Álvaro Silva – Técnico de Farmácia; 

 André Martins da Costa – Técnico de Farmácia; 

 Alexandra Gonçalves – Técnica de Farmácia. 

Todos os elementos da equipa são vitais para o bom funcionamento da 

FMC, havendo uma boa sinergia na execução das diversas atividades 

necessárias para a orgânica da farmácia. 

 

1.5 – Utentes 

 

A população residente na área da FMC é na sua grande maioria constituída 

por idosos de uma classe socioeconómica média/baixa, sendo que a maioria é 

já cliente habitual. Por ser uma zona residencial pequena os utentes atribuem 

um sentido familiar à farmácia, procurando os seus serviços não só para 

satisfação das prescrições médicas, mas para os mais variados conselhos 

farmacêuticos. É de salientar que muitas vezes devido ao isolamento que a 

população sénior sente, os utentes procuram a farmácia também para receber 

algum apoio psicológico e alguma companhia.  
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2 – Gestão da Farmácia 

2.1 – Sistema Informático 

O Sistema Informático utilizado na FMC é o Sifarma 2000 ®. Este sistema 

informático permite uma excelente gestão dos stocks de uma farmácia, 

permitindo obter nesse âmbito uma ótima perceção dos movimentos de stock e 

de fluxo monetário da própria farmácia. 

A nível do atendimento farmacêutico é uma ferramenta imprescindível, 

tendo na sua base de dados todos as informações complementares à atividade 

farmacêutica como é o caso das interações medicamentosas, contraindicações, 

posologia e etc. 

Para além disso, um ponto que deve ser ressalvado é o fato de cada 

utilizador do programa ter credenciais individuais de entrada no sistema, o que 

permite uma maior rastreabilidade da atividade de cada funcionário, contribuindo 

dessa forma para a deteção de erros e para um maior controlo de todo o 

processo. 

  

2.2 – Gestão de Stocks 

Por stock entende-se por quantidade de todos os produtos presentes na 

farmácia, sejam eles medicamentos, dispositivos médicos ou produtos de 

dermocosmética. Assim, e tendo em conta que as farmácias portuguesas têm o 

seu valor económico associado ao fluxo de stocks e valores a eles associados 

há que fazer uma boa gestão dele mesmo.  

Nesse sentido, o sistema operativo facilita bastante o controlo desse fluxo 

de stocks. Para isso é necessário que numa primeira fase seja introduzida no 

sistema operativo qualquer entrada de produtos, de forma a que o valor de stock 

informático seja concordante com o stock físico.  

Para além disto, o sistema operativo permite também o estabelecimento 

de valores mínimos e máximos de stocks. Estes valores devem ser estabelecidos 

de forma a permitir um vasto leque de referências e assim tentar satisfazer as 

necessidades dos utentes. No entanto, faz parte também desta gestão saber o 



Relatório em Farmácia Comunitária | Farmácia Martins da Costa 
 

4 
Pedro Manuel Ferreira Lima 

que comprar ou não. É tão mau ter uma gama reduzida de produtos como ter 

stock parado. Pior ainda é ter rutura de stock.  

Tendo isto em conta, os stocks devem ser trabalhados de satisfazer as 

necessidades do público habitual da farmácia focando-se em critérios como o 

tipo de utentes habituais, patologias com maior incidência, média de idades, 

períodos de incidência de certas de patologias e até mesmo os MNSRM mais 

divulgados na comunicação social. Todos os fatores são preponderantes para 

uma boa gestão de stocks e devem ser tidos sempre em conta.  

É claro, que há que também ter em conta o capital disponível pela 

farmácia e as promoções e bonificações que algumas distribuidoras 

farmacêuticas podem proporcionar à farmácia. 

O sistema operativo é bastante importante nesta gestão porque oferece 

toda a informação necessária para esse fim, registando as entradas e saídas de 

produtos, assim como as respetivas datas, operador responsável pela dispensa 

e utente a quem foi dispensado o produto. Esta rastreabilidade é importante para 

a gestão da farmácia, sendo que essa mesma gestão deve ser constante.  

  

2.3 – Encomendas 

 

2.3.1 - Realização de Encomendas 

 

 As encomendas podem ser efetuadas a três entidades distintas: 

encomenda ao distribuidor, encomenda ao armazenista e encomenda direta ao 

laboratório. 

 No que diz respeito à encomenda ao distribuidor, esta é efetuada através 

do sistema operativo e dos valores máximos e mínimos estipulados para cada 

referência. Na FMC estas encomendas eram dirigidas maioritariamente à 

Cooprofar e à Alliance HealthCare, sendo a OCP uma distribuidora utilizada em 

casos mais pontuais. As distribuidoras entregam na FMC as encomendas duas 

vezes por dia, uma no inicio da manhã e a última a meio da tarde. Ainda antes 

de se submeter a encomenda para envio para a Distribuidora Farmacêutica, esta 

é analisada devidamente pelo Diretor Técnico (DT) que avalia a premência 
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daquela encomenda e se a farmácia pode beneficiar de algum desconto por 

parte da distribuidora e alterar essa mesma encomenda em conformidade.  

 As encomendas ao armazenista são efetuadas em casos pontuais em que 

há por algum motivo rutura de stock ou porque a farmácia dada a reduzida saída 

do produto pedido pelo utente, não o possui no seu inventário. Na FMC aquando 

da realização deste tipo de encomendas são registadas informações do utente 

requerente, como o seu nome e contacto, bem como da data da encomenda, 

data de dispensa do produto e funcionário que procedeu à encomenda. Estas 

encomendas são efetuadas através dos gadgets de algumas distribuidoras 

farmacêuticas ou através de contacto telefónico. 

 A última modalidade, a encomenda direta ao laboratório é efetuada 

principalmente no caso de encomendas de medicamentos genéricos e/ou 

produtos com grande rotatividade onde se podem obter mais descontos sobre 

os produtos e assim existir uma maior margem de lucro para a farmácia. Este 

tipo de encomenda é formalizado na forma de uma nota de encomenda enviada 

para o laboratório, e este envia diretamente os produtos para a farmácia. 

 

2.3.2 - Receção, Confirmação e Devolução de Encomendas 

 

 No momento de rececionamento da Encomenda há que ter em atenção 

numa primeira fase a compatibilidade da encomenda com a fatura associada, 

conferindo se o que foi debitado é coerente com o que foi recebido e pedido. 

Este processo é efetuado através do menu “Receção de Encomenda” do sistema 

operativo que acerta os stocks automaticamente.  

 Ao longo da receção e inerente confirmação deve-se confirmar sempre o 

Preço de Venda ao Público (PVP), a Prazo de Validade e Preço de Venda à 

Farmácia (PVF) que estão escritos na embalagem do produto e na fatura. Para 

além disso, confirma-se sempre se o stock referido no sistema para cada 

referência corresponde ao stock real da mesma. Esta confirmação tem uma 

importância vital na gestão dos stocks.  

 O PVP deve sempre confirmado, porque o laboratório pode alterar esse 

valor e no caso de haver existências em stock dessa mesma referência poderia 

levar a que se vendessem o mesmo produto com diferentes preços. Nestes 
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casos, identificam-se os novos produtos e dá-se primazia à venda dos produtos 

com o PVP mais antigo. A partir do momento em que só há produtos em stock 

com o PVP mais atual, procede-se à retificação do PVP no sistema operativo.  

 O Prazo de Validade deve ser sempre confirmado, isto porque pode 

corresponder a um prazo inferior ao que está inserido no sistema operativo. É 

importante ter sempre o prazo de validade atualizado não só pela gestão de 

stock como por uma questão de saúde pública.  

 A confirmação do PVF é feita mais por uma questão de gestão dado que 

para gerir e decidir que referência de determinado produto ou que distribuidora 

confere os melhores descontos ou bonificações e assim obter uma melhor 

margem para a farmácia. Esta confirmação é de maior relevância nos produtos 

de venda livre devido a serem produtos cujo PVP é determinado pela farmácia. 

O PVP destes produtos é determinado através da aplicação de uma 

percentagem de margem de lucro sobre o PVF, tendo em conta também o 

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA). 

 Após o registo dos produtos no sistema operativo, confirma e corrige-se 

os PVF no sistema operativo de cada produto recebido, o número total de 

referências e se o valor final da encomenda inserida no sistema corresponde ao 

valor descrito na fatura. Depois desta confirmação final, procede-se ao 

armazenamento dos produtos nos respetivos locais. 

 Quando a encomenda é efetuada através do gadget informático da 

distribuidora ou por contacto telefónico deve-se criar manualmente a encomenda 

no sistema operativo dado esta não existir no menu “Receção de Encomendas”. 

Isto processa-se através do menu “Gestão de Encomendas” onde se pode criar 

manualmente a encomenda, mas ao invés de enviar a encomenda pela opção 

“Diretamente ao Fornecedor”, opta-se pela opção “Via Papel”. Assim o sistema 

operativo assume a encomenda. 

 Quando surgem irregularidades na encomenda (ausência do produto 

pedido, mas faturado; presença de produto não pedido nem faturado; 

embalagens danificadas ou presença de produtos com PVP antigos ou produtos 

já retirados do mercado) procede-se à devolução dos mesmos, através de uma 

Nota de Devolução. Esta nota é emitida pelo sistema informático e nela é inserida 

a devida justificação para a devolução. A Nota de Devolução é impressa em 

triplicado, sendo que o original e o duplicado são anexados ao produto a devolver 
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e são enviados para o fornecedor. O fornecedor após a análise da devolução 

pode emitir uma nota de crédito correspondente ao valor dos produtos ou 

proceder à troca dos mesmos. Pode ainda rejeitar o pedido de devolução e nesse 

caso é a farmácia que assume as despesas.  

 

2.3.3 – Armazenamento 

 

 O local em que se armazenam os produtos dependem de aspetos como 

a forma farmacêutica, se é um MSRM ou um MNSRM, se é um estupefaciente 

ou psicotrópico e se necessitam de condições especiais de armazenamento. 

Na FMC no armazém existem 4 zonas distintas: produtos de marca, 

medicamentos genéricos, xaropes e produtos de frigorifico. Em cada zona os 

produtos são guardados no armazém seguindo a ordem alfabética. Toda esta 

organização agiliza o atendimento e evita erros a ele associados. Os produtos 

que são armazenados no frigorifico são conservados a uma temperatura que 

varia entre os 2ºC e os 8ºC. [1] 

Normalmente, os MSRM são guardados no armazém enquanto os MNSRM são 

colocados nas montras na zona de atendimento para uma maior promoção do 

produto e para facilitar assim a sua venda. 

 Durante o armazenamento de produtos segue-se a regra do FEFO (First 

Expired, First Out), isto é, numa determinada referência, os produtos com o 

Prazo de Validade mais curto devem ser vendidos primeiro.  

 É de salientar também o cuidado especial no que toca o armazenamento 

e organização de medicamentos genéricos. Neste caso, tenta-se enfatizar nas 

gavetas do armazém quais os genéricos que devem ser preferencialmente 

vendidos por terem uma maior margem e possibilitarem um maior lucro à 

farmácia (isto quando o utente não exerce o direito à opção de laboratório 

genérico). 

    

2.4 – Controlo dos Prazos de Validade 

 

Um dos aspetos muito importantes a ter em conta na farmácia é o controlo 

de prazos de validade. Este controlo é feito principalmente aquando da entrada 
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da encomenda, de forma a existir um controlo constante dos prazos. Não 

obstante, com alguma periodicidade faz-se um levantamento dos prazos de 

validade na FMC, imprimindo uma lista dos produtos com os restivos prazos de 

validade. No caso de algum dos produtos expirara o seu prazo de validade no 

mês seguinte, procede-se à devolução do mesmo com uma justificação relativa 

ao seu prazo de validade. 

 

3 – Dispensa de Medicamentos 

 

3.1 – Receita Médica 

 

A receita médica tem uma enorme relevância a nível da dispensa de 

medicamentos numa farmácia, sendo esta regulada pela portaria 224/2015 de 

27 de julho. Esta portaria estabelece o regime jurídico e as regras subjacentes à 

prescrição médica e dispensa de medicamentos e produtos de saúde, que 

inerentemente passam pela receita médica. [2][3] 

Esta portaria provém de uma portaria anterior (Portaria 137-A/2012 de 11 

de maio), e contém nela as novas alterações à receita médica. Essas alterações 

consistem numa atualização da componente informática associada à receita 

médica. Antes da entrada em vigor desta nova portaria, a receita médica 

consistia num documento escrito informaticamente com um suporte físico em 

papel. Esta receita tinha que respeitar os seguintes parâmetros: número da 

receita; local de prescrição; nome e número de utente ou de beneficiário do 

subsistema; identificação do médico prescritor e respetiva assim assinatura; 

entidade financeira responsável; caso fosse aplicável, regime especial de 

comparticipação de medicamentos; denominação comum internacional (DCI) da 

substância ativa e respetiva dosagem e forma farmacêutica; dimensão da 

embalagem e número de embalagens e prazo da validade da receita (que pode 

ser de 30 dias ou de 6 meses). [2] 

 Com a entrada em vigor da portaria 224/2015, os mesmos parâmetros 

devem ser cumpridos, no entanto, o aspeto e organização geral da receita 

eletrónica alterou-se. As maiores alterações nesta nova receita prendem-se com 



Relatório em Farmácia Comunitária | Farmácia Martins da Costa 
 

9 
Pedro Manuel Ferreira Lima 

o levantamento da medicação prescrita. Outrora, o aviamento dos DCI’s 

inseridos na receita e número de embalagens correspondente podia ser feito 

uma única vez. Caso o utente não pretendesse levantar a totalidade dos 

produtos inserido na receita, não poderia usar essa receita para os levar numa 

data posterior. Com a nova receita eletrónica, o utente pode levantar da receita 

os medicamentos que pretender, sem prejuízo de outros medicamentos 

presentes na receita. Para além disso, o número máximo de DCI’s foi 

aumentado. [4] 

Exemplificando, presumindo que um utente traz uma receita com duas 

DCI’s diferentes em que cada uma corresponde a seis embalagens, o utente 

pode levantar duas embalagens de uma das DCI’s e voltar a uma qualquer 

farmácia e usar a mesma receita para os produtos restantes. Dessa forma, não 

necessita de nova receita e pode ir a várias farmácias diferentes para satisfazer 

a receita médica. 

Uma outra inovação da receita médica é o facto de esta estar associada 

ao Cartão do Cidadão e número de telefone. Assim, o utente pode não ter a 

receita em suporte físico e utilizar o seu Cartão de Cidadão para apresentar a 

receita e os códigos da receita, que são enviados para o telemóvel do utente, e 

levar os medicamentos prescritos. Pode ainda receber uma mensagem de texto 

no seu telemóvel com os códigos da receita e apresenta-la ao seu farmacêutico 

e assim este ultimo consegue ter acesso informático à receita. 

A receita médica pode ser ainda designada como receita manual. Estas 

receitas são emitidas e justificadas em casos de atendimento ao domicilio, falha 

do sistema informático, se o médico prescrever um volume mensal inferior a 40 

receitas ou por outro motivo excecional. No entanto, estas receitas têm que 

respeitar os mesmos parâmetros que o das receitas eletrónicas. [4][5] 

 

3.2 – Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

 

 Os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) são todos os 

medicamentos que podem ser apenas dispensados numa farmácia através da 

apresentação por parte do utente de uma receita médica válida prescrita por um 
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profissional de saúde habilitado e são descritos no Decreto-Lei n.º 209/94, de 6 

de agosto e devem cumprir as seguintes condições: 

 “Possam constituir, direta ou indiretamente, um risco, mesmo quando 

usados para o fim a que se destinam, caso sejam utlizados sem vigilância 

médica; 

 Sejam com frequência utilizados em quantidade considerável para fins 

diferentes daquele a que se destinam, se daí puder resultar qualquer 

risco, direto ou indireto, para a saúde; 

 Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade e/ou efeitos secundários seja indispensável aprofundar; 

 Sejam prescritos pelo médico para serem administrados por via 

parentérica.” [6][[7] 

 

3.3 – Medicamentos Genéricos 

 

 Os medicamentos genéricos são definidos como medicamentos que 

apresentam a mesma composição qualitativa e quantitativa de determinada 

substância ativa, assim como a mesma forma farmacêutica e cuja 

bioequivalência com o respetivo medicamento de referência tenha sido provada 

através de estudos apropriados de biodisponibilidade (Decreto-Lei n.º 176/2006, 

de 30 de agosto e Decreto-Lei n.º 209/94) e são identificados pela sigla MG 

presente no exterior da embalagem. 

 Estes medicamentos são uma mais-valia para os utentes na medida em 

que são cerca de 20 a 35% mais baratos do que os medicamentos de referência.  

 Durante o atendimento farmacêutico, o farmacêutico deve sempre 

questionar o utente sobre a sua preferência entre medicamentos de marca ou 

genéricos e dentro desta última categoria qual o laboratório que prefere. [6][7][8] 
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3.4 – Medicamentos Manipulados 

 

 Os medicamentos manipulados segundo o que está regulamentado no 

Decreto-Lei n.º 95/2004 definem-se como qualquer forma magistral ou preparado 

oficinal feito segundo indicações compendiais de uma farmacopeia ou de um 

formulário, em farmácia de oficina ou nos serviços farmacêuticos hospitalares e 

dispensado sobre a responsabilidade de um farmacêutico diretamente aos 

doentes assistidos por essa farmácia ou serviço. [9][10] 

 Na FMC não se preparam medicamentos manipulados, sendo os pedidos 

dos utentes satisfeitos através da encomenda desses produtos à Farmácia 

Aliança. O transporte destes produtos era efetuado normalmente através da 

Alliance Healthcare.  

 

3.5 – Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

 

 Os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica, como o nome indica, 

são medicamentos aos quais não se aplicam as regras estipuladas para os 

MSRM, não estando, portanto, sujeitos à apresentação de receita médica 

(embora possam ser indicados pelo médico numa receita médica). Estes 

medicamentos podem ser adquiridos nas farmácias ou locais de venda 

autorizados. 

 Esta categoria de medicamentos é normalmente dispensada para o 

tratamento de transtornos menores de saúde como é o exemplo de cefaleias, 

transtornos musculares, problemas gastrointestinais ou transtornos menores do 

sono.  

 Neste contexto, o farmacêutico deve ter sempre presente a 

responsabilidade de se enquadrar no contexto clinico do utente no que diz 

respeito à sintomatologia, duração e recorrência da mesma de forma a concluir 

qual o MNSRM mais adequado e respetiva dose. O farmacêutico deve sempre 

informar o utente sobre a posologia e modo como deve ser administrado e que 

possíveis medicamentos, produtos de saúde ou medidas de saúde podem 

complementar o tratamento.  
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 No que diz respeito a este, ponto devo referir que foi uma das maiores 

dificuldades que senti ao longo do estágio curricular devido à panóplia de 

referências que poderiam ser dispensadas. Neste ponto concluí que é 

necessário bastante experiência prática para aconselhar da melhor forma utente. 

Para satisfazer as minhas lacunas procurei sempre obter o conselho da equipa 

técnica da FMC que prontamente me ajudou. Para complementar esses 

conselhos procurei também informar-me na bibliografia adequada para o efeito. 

Sinto-me agora mais capaz de satisfazer as dúvidas dos utentes e de 

efetuar um atendimento qualificado, no entanto, ressalvo que muita mais prática 

é necessária para atingir a qualidade pela qual a classe farmacêutica deve ser 

reconhecida. [6][7] 

 

3.6 – Legislação Especial 

 

3.6.1 – Programa Nacional de Prevenção e Controlo de Diabetes Mellitus  

 

 Este programa visa promover a prevenção e controlo de Diabetes Mellitus 

e consiste num sistema especial de comparticipação para os medicamentos 

direcionados para o tratamento desta patologia e surgiu devia à elevada 

prevalência desta patologia na população portuguesa. O programa e respetiva 

comparticipação está regulamentada pela Portaria n.º 364/2010, de 23 de junho, 

estipulando uma comparticipação de 100% para as insulinas e dispositivos 

médicos usados para o controlo da doença, e de 85% para as tiras reativas. [11] 

 

3.6.2 – Estupefacientes e Psicotrópicos 

 

 Os estupefacientes e psicotrópicos (Decreto-Lei n. º15/93, de 22 de 

janeiro e Decreto-Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro) também possuem 

uma legislação especial associada.  

A prescrição destes medicamentos tem que ser efetuada isoladamente, 

isto é, a receita médica não pode conter outros medicamentos. Para além disso, 
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deve ser prescrito em receitas eletrónicas identificadas com RE – Receita 

Especial. 

 A nível da encomenda destas substancias é emitida pela farmácia uma 

requisição em duplicado onde está descrita a designação da substância ativa, 

quantidades, data do pedido, número da requisição e número de registo interno. 

O duplicado é carimbado, assinado pelo responsável e posteriormente enviado 

para o fornecedor.  

 A nível do ato da dispensa deste tipo de medicamentos, é preenchido um 

formulário com o nome, idade e morada do utente, número e data de emissão 

do seu Cartão do Cidadão e o número da receita. Estas informações são depois 

impressas no final da venda na forma de um documento de saída de stock. Este 

documento deve ser arquivado em conjunto com uma cópia da receita e mantido 

na farmácia durante um período de 3 anos. A farmácia tem ainda que efetuar um 

controlo do receituário em enviar para o Infarmed a listagem de todas as receitas 

aviadas até ao dia 8 do mês seguinte. [7][8] [12]  

 

3.7 – Outros Produtos Farmacêuticos 

 

3.7.1 – Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário 

 

 Estes produtos são regulamentados pelo Decreto-Lei n. º148/2008, de 29 

de julho, e são definidos como todas as substâncias que são utilizados em 

animais para curar ou prevenir as doenças animais e seus sintomas.  

 Na FMC estes produtos eram armazenados num local distinto, sendo que 

a maioria destes produtos são antiparasitários. Dentro desta classe apercebi-me 

que o meu conhecimento era bastante escasso, sendo que sempre que a 

dispensa destes tipos de produtos pedi o conselho dos elementos da equipa 

técnica. De salientar que alguns produtos de uso em humanos podem ser 

administrados a animais, desde que se tenha sempre em conta a espécie do 

animal, e se tenham também em atenção algumas alterações no que toca a 

posologia e a dosagem (ex:. Lepicortinolo ®). [13] [14] 
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3.7.2 – Outros Tipos de Produtos  

 

 No que diz respeito a outros produtos, nomeadamente, os produtos 

cosméticos, fitoterapêuticos, suplementos alimentares e dispositivos médicos a 

FMC senti algumas dificuldades no que toca a sua dispensa e respetivo 

aconselhamento, dado ter sido uma área da qual não me procurei obter muita 

formação ao longo do meu percurso académico. No entanto, apesar destas 

dificuldades, muni-me sempre da vasta experiencia das pessoas que me 

acompanharam ao longo do estágio para me inteirar mais sobre estes produtos. 

 Na FMC a gama destes produtos era suficiente para o que os utentes 

demonstravam serem as suas necessidades, e considero que consegui obter o 

máximo de informação dada a variedade de produtos com os quais tive contacto.  

 

3.8 – Confirmação e Faturação do Receituário 

 

 Após a dispensa de MSRM é necessário conferir e, caso necessário, 

corrigir o que consta impresso no verso da receita médica. É da responsabilidade 

do farmacêutico que está a atender o utente verificar numa primeira fase se a 

informação que consta nesse verso está correta e se falta algum ponto. Após 

esta verificação inicial, as receitas são agrupadas em lotes e conforme as 

entidades responsáveis pela comparticipação.  

 Todos os meses os lotes de receitas são novamente organizados e são 

enviados para cada uma das entidades competentes em conjunto com os 

respetivos Verbetes de Identificação do Lote, Resumos de Lotes e Fatura Mensal 

do Organismo. 

 No caso dos lotes de receitas referentes ao Sistema Nacional de Saúde 

(SNS) estes são enviados para Administração Central do Sistema de Saúde – 

Centro de Conferência de Faturas (ACSS-CCF). Os lotes restantes são enviados 

para a Associação Nacional das Farmácias (ANF) que funciona como 

intermediário das restantes entidades.  

 Após o rececionamento dos lotes por parte das entidades, estes analisam 

os mesmos, procurando alguma irregularidade. Se detetarem alguma 
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irregularidade reenviam as receitas incorretas/incompletas para as farmácias de 

forma a que estas possam analisar o erro e, se possível, corrigir a situação. 

 Relativamente à minha experiência neste aspeto, participei ativamente na 

análise das receitas, sendo que o envio e impressão dos verbetes ficou ao 

encargo do Diretor Técnico devido ao facto de ser um ato com relevância na 

gestão de farmácia e, por isso mesmo, um ato que exigia uma maior 

responsabilidade.  

 

3.9 – Comparticipação 
 

 A comparticipação é aplicada à maioria dos MSRM e está ao encargo do 

SNS ou de outras entidades financeiras e expressa-se numa diminuição do custo 

efetivo do medicamento para o utente. Numa primeira fase, o utente paga uma 

fração do valor do medicamento, sendo que o restante é assumido pela farmácia. 

A farmácia após envio do receituário, mencionado no ponto anterior, é 

reembolsada pelas entidades competentes.  

 O valor da comparticipação depende da entidade financeira que está 

associada ao utente, havendo também uma variação associada a certos grupos 

de medicamentos. [12] 

 O SNS é o organismo maioritário na comparticipação de medicamentos, 

possuindo quatro escalões (A, B, C e D) que se encontram regulamentados pelo 

Decreto-Lei n.º 48-A/2010, de 13 de maio (o qual sofreu uma alteração através 

do Decreto-Lei n.º 106-A/2010, de 1 de outubro. Ao Escalão A está associada 

uma comparticipação de 90%, ao Escalão B de 69%, ao Escalão C de 37% e ao 

Escalão D uma comparticipação de 15%. Os pensionistas possuem um 

acréscimo de 5% se estiverem inseridos no Escalão A e de 15% caso estejam 

inseridos nos escalões B, C e D. [15][16] [17] 

4 – Cuidados e Serviços Farmacêuticos 

 

 A farmácia comunitária não é simplesmente um local de mera dispensa 

de medicamentos, sendo que cada vez mais procura ser um local de referência 

para os utentes obterem cuidados e conselhos de saúde. Estes serviços são 

regulamentados pelo Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto. Existe então, 
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uma ampla gama de cuidados e serviços farmacêuticos que se prestam na FCM, 

nomeadamente: 

 

 Determinação da Peso Corporal e do Índice de Massa Corporal  

Esta determinação é executada por um aparelho de fácil utilização, presente 

na área de atendimento, sendo que após a sua utilização é impresso um 

documento com os valores medidos.  

 

 Determinação da Pressão Arterial (PA) 

O aparelho mencionado anteriormente possui ainda a opção de medir a 

pressão arterial. O aparelho possui um medidor de braço automático para esse 

fim. Antes de proceder à medição, é recomendado ao utente que relaxe alguns 

minutos. Depois, este coloca o braço esquerdo no medidor, de forma a que fique 

devidamente apoiado. O utente não deve falar durante a medição.  

Após a obtenção dos valores de PA, era politica da FMC analisar e interpretar 

os valores de forma a que o utente compreenda a medição. Para além disso, 

aconselha-se o utente como este deve controlar a sua PA.  

 

 Determinação de Parâmetros Bioquímicos  

No que diz respeito aos parâmetros bioquímicos medidos na FMC estes 

passam essencialmente na medição da glicémia e do colesterol total. Estes 

parâmetros são medidos essencialmente com a mesma técnica. No entanto, 

distinguem-se tanto no aparelho utilizado, como no intuito para o qual são feitos. 

A glicémia é determinada com o objetivo de controlar patologias como a 

Diabetes Mellitus ou prevenir o surgimento dessa mesma patologia em pessoas 

com alguma propensão para o mesmo. 

No caso do colesterol total visa o controlo e prevenção de dislipidemias. 

Essas patologias conduzem muitas vezes a problemas cardiovasculares a longo 

prazo.  

Ambas as patologias têm maior incidência nos idosos, sendo que estes são 

os utentes com mais necessidade deste tipo de controlo. 
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 Administração de Vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação 

Esta administração é executada apenas por farmacêuticos com formação 

para tal, através de um Curso de Administração de Injetáveis reconhecido pela 

Ordem dos Farmacêuticos. 

 

 Protocolo VALOR MED ® 

A VALOR MED ® é uma sociedade que tem como objetivo gerir os resíduos 

de embalagens vazias de medicamentos e medicamentos fora de uso ou 

expirados, de forma a proteger o ambiente da exposição de substâncias 

potencialmente nocivas, bem como para diminuir riscos para a saúde pública. 

Este protocolo tem também como objetivo formar os utentes para importância 

do uso racional do medicamento e para os perigos associados à sua rejeição 

para o meio ambiente. 

Para este fim, existem contentores de recolha destes resíduos nas farmácias 

que integram o protocolo. Estes contentores são posteriormente selados e 

entregues a alguns armazenistas para que o seu conteúdo seja reciclado ou 

incinerado. [18] 

  

5 – O Papel do Farmacêutico 

 

 O papel do Farmacêutico é muitas vezes o primeiro e o último a contactar 

com os utentes em questões relacionadas com a sua saúde. Esta procura por 

parte dos utentes baseia-se no facto do Farmacêutico não ser somente um 

especialista do medicamento, mas também um bom comunicador e ouvinte, que 

procura sempre assistir o utente nas suas questões, sejam elas do foro clínico 

ou mais pessoal. Na FMC, os utentes eram na sua maioria idosos que muitas 

vezes procuram os farmacêuticos não só para aviarem as suas receitas, mas 

também para os acompanharem psicologicamente. Isto porque, grande parte 

dos idosos sofrem de algum isolamento da sociedade e, consequentemente de 

solidão. Acabam por encontrar na farmácia, rostos amigáveis que os ouvem e 

aconselham o melhor possível.  

 Claro está, que não se pode descurar do papel que o farmacêutico tem 

enquanto profissional informado, que visa sempre o uso responsável do 
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medicamento. Este uso passa também pelo incentivo à adesão correta da 

terapêutica assim como a observação atenta das questões expostas pelos 

utentes no que respeita o medicamento. O farmacêutico deve ter sempre em 

vista o bem-estar dos utentes e a promoção da saúde pública. Apesar, de muitas 

vezes as farmácias portuguesas serem vistas como locais que visam apenas o 

lucro económico, tive com a minha experiência na FMC, a perceção que esta 

não é a realidade. As farmácias portuguesas são locais de cuidados de saúde 

por excelência.  

 No que diz respeito à atuação que tive enquanto estagiário, sinto que fiz 

sempre por zelar pela dignidade da classe farmacêutica, tentando desempenhar 

o meu trabalho com a maior responsabilidade.  

 Por vezes, senti algumas dificuldades dado haver nos utentes alguma 

desconfiança para comigo dada a minha juventude e inexperiência. No entanto, 

procurei sempre manter uma postura humilde, mas assertiva. Esta postura à 

medida que fui crescendo no estágio curricular, ajudou-me a ganhar a confiança 

tanto dos utentes como em mim próprio no desempenho das minhas funções. [19] 

 Outro aspeto que considero importante mencionar no papel do 

farmacêutico refere-se à automedicação. A população portuguesa é recorrente 

nesta prática que se baseia, segundo, como “a utilização de medicamentos não 

sujeitos a receita médica de forma responsável, sempre que se destine ao alívio 

e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a 

assistência ou aconselhamento opcional de um profissional de saúde.” Dada a 

recorrência da população portuguesa, que se encontra muitas vezes sobre 

medicada, surgiu o Despacho n.º 17690/2007, de 23 de julho, no sentido de 

limitar esta prática. [20] 

 O farmacêutico tem aqui mais um aspeto relevante em que a sua ação é 

estritamente necessária, procurando sempre aconselhar o utente quanto à 

utilização de medicamentos. Experienciei muitos casos de utentes que 

procuravam o conselho farmacêutico para o uso de medicamentos, que por 

vezes não seriam indicados para a situação explanada. O farmacêutico antes de 

recomendar algum MNSRM deve primeiro tentar recomendar medidas não 

medicamentosas para o alivio das queixas de saúde ou como complemento à 

utilização do medicamento.  
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6 – Experiência Pessoal 
 

Analisando em retrospetiva, o meu estágio na FMC, considero que este 

foi planeado pelo Diretor Técnico e restante equipa, no sentido em que me foram 

expondo e ensinando gradualmente e a um ritmo aliciante tudo o que era traçado 

como objetivo no estágio curricular.  

Dado que eu nunca tinha tido contacto com o trabalho executado numa 

farmácia, tiveram a capacidade de me introduzir a esse ambiente de uma forma 

simples e pedagógica.  

O primeiro mês de estágio foi, a meu ver, o mais complicado. A 

ambientação à rotina de trabalhador e alguma falta de responsabilidade 

depositada em mim tornou esse período um pouco mais custoso. No entanto, 

considero ter sido essencial para o sucesso do estágio. Neste primeiro mês, 

muitas das minhas tarefas passavam pela conferência de prazos de validade dos 

produtos, rececionamento e armazenamento de encomendas. Estas atividades 

permitiram-me ambientar-me ao espaço e equipa técnica. Para além disso, 

permitiu-me ter tempo para renovar alguns conhecimentos obtidos na faculdade 

que muitas vezes, fruto do tempo, ficam esquecidos.  

Após este período, comecei a acompanhar mais de perto o atendimento 

ao balcão e a perceber o modo de agir, a responsabilidade associada ao 

atendimento e a forma de operacionalizar o sistema informático. Durante esta 

fase motivei-me sempre para assumir alguma responsabilidade dentro da FMC 

e procurei ser sempre um valor acrescentado aos quadros da FMC. E penso que 

nesse âmbito fui bem-sucedido.  

 Quando me foi dada a oportunidade de assumir uma postura autónoma 

e de comprometimento durante o atendimento, sinto que o crescimento e o 

envolvimento foram exponenciais. A prática faz a excelência em qualquer área, 

e esta não foi exceção. Aí, aprendi não só com a equipa técnica como também 

com os utentes. Aprendi a lidar com pessoas mais velhas, com dificuldades e 

que esperam um conselho e alguém que as ajude a tratar as suas queixas de 

saúde.  

Apesar de tudo isto, não descurei em algum momento o ensinado no inicio 

do estágio. Continuei a ser ativo em todos os aspetos da gestão da farmácia, 

procurando nunca estar parado e aprender cada vez mais.  
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Considero que o período de estágio na FMC foi bastante enriquecedor 

para mim, não só a nível académico como a nível pessoal. Sinto-me hoje uma 

pessoa mais capaz para dignificar a classe farmacêutica e para ingressar no 

mundo do trabalho.  

 

 

Parte 2  
 

1. Kaizen na Farmácia Martins da Costa 
 

1.1 Kaizen – Enquadramento  
 

“Experience is the toughest teacher because first you take the test and second 

you are taught the lesson. “ 

– Vernon Sanders Law  

 

A filosofia Kaizen vai perfeitamente ao encontro do que foi dito por Vernon 

Sanders Law. De facto, para aprender, é necessário experienciar para depois 

refletir e aprender. Ao longo do meu estágio em farmácia comunitária, sempre 

me interessei pela gestão da farmácia e em pequenos pormenores, que 

poderiam ser trabalhados para atingir uma maior eficiência. Daí surgiu a vontade 

de tomar uma atitude proactiva nesse sentido, após aprender com a minha 

experiência e, quando realmente tive tempo para refletir nisso, procurei informar-

me em métodos utilizados para esse fim. Assim descobri a filosofia Kaizen.  

 

1.2 Definição  
 

O conceito de Kaizen (do japonês “kai”= mudar e “zen”=melhor) foi 

introduzido em 1986 por Masaaki Imai, através do seu livro “Kaizen: The Key to 

Japan’s Campetitive Success”.  

Este conceito baseia-se na contínua melhoria dos processos, de forma a 

obter o máximo de eficiência do trabalho executado em organizações. Esta 

melhoria assenta em pequenas mudanças que, acumuladas ao longo do tempo, 
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originam grandes resultados e ganhos para as organizações que seguem esta 

organização. Esta filosofia visa a eliminação dos desperdícios através de 

soluções simples e baratas. [21] [22] 

Na filosofia elaborada por Masaaki Imai tem alguns pressupostos que se 

devem ter em conta, nomeadamente: 

 Envolvimento de toda a equipa; 

 Eliminação do desperdício; 

 Estratégias baratas  

 Metodologia facilmente interpretável; 

 Foco no que é simples; 

 Visibilidade para toda a equipa dos desperdícios e problemas; 

 A aprendizagem advém da prática; 

 As pessoas são a prioridade; 

 Orientada para os processos. 

 

 Antes de avançar, há que ter em conta algumas definições importantes na 

compreensão e aplicação da filosofia Kaizen: 

 Gemba: o local exato onde cada funcionário trabalha e acrescenta valor; 

 Gembutsu: o elemento físico ou imaterial que está fora de conformidade; 

 Muda: qualquer valor ou atividade desnecessária; 

 PDCA (do inglês Plan, Do, Check and Act): Planear, Fazer, Verificar e 

Atuar com o objetivo de uniformizar e prevenir e recorrência de 

desconformidades; 

 SDCA (do inglês Standardize, Do, Check and Act): Ciclo após a 

uniformização, que consiste em repetir todo o processo de PDCA em 

procura de uma melhoria continua. 

 

A aplicação de todos estes conceitos deve seguir uma determinada ordem, 

de forma a que todo o processo de melhoria continua seja eficaz e cumpra os 

seus objetivos.  

Assim sendo, para se efetuar uma gestão Kaizen, deve-se, aquando do 

aparecimento de um problema, analisar o Gemba e posteriormente o Gembutsu. 
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Nesse ponto, e após uma análise atenta, há que tomar uma medida temporária 

para solucionar o problema.  

Chegando este estado, o gestor deve procurar a real causa do problema e 

definir a solução mais correta a longo prazo para o problema. Assim que 

encontrada a solução, esta deve ser padronizada e explicada a toda a equipa de 

forma a prevenir reaparecimentos futuros.  

 

 

1.2.1. Programa 5S  

 

O programa 5S advém da filosofia kaizen e combina 5 práticas que visam 

a melhoria do desempenho do processo e da equipa de trabalho, bem como a 

redução dos desperdícios associados.  

O 5S advêm das iniciais de cinco palavras japonesas: Seiri (Organização), 

Seiton (Arrumação), Seison (Asseio), Seiketsu (Uniformização) e Shitsuke 

(Autodisciplina).  Estas cinco palavras deram o nome à metodologia, tendo sido 

posteriormente acrescentado um sexto “S” que passa pela identificação e 

correção constante de problemas. [21] [23]  

Esta metodologia tem a grande a capacidade de integrar toda a equipa 

em prol do sucesso de todos os processos desempenhados. Todos têm que 

saber os passos necessários e integram-se ativamente na melhoria continua.  

Explicando de uma forma mais geral, o que cada um desses princípios 

pretende: 

 

I. Seiri – Organização 

Este princípio diz respeito ao material/ferramentas/máquinas presentes no 

local de trabalho e à distinção do que é ou não necessário. Centra-se na sua 

organização e na remoção do que é desnecessário. 

Neste âmbito, há que procurar remover os defeitos e evitar a rutura 

através da organização. 

 

II. Seiton – Arrumação  

É o método para a diminuição do tempo de procura. Ou seja, diz respeito 

à arrumação propriamente dita do local de trabalho e definição de locais 
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específicos para todo o material. Esta arrumação visa a acessibilidade dos 

materiais, sendo esse aspeto traduzido em ganho de tempo. (regra dos 30 

segundos).  

De uma forma genérica, tudo deve ter a designação correta e um sítio 

próprio para ser guardado. E tudo deve estar sempre no seu devido lugar. 

 

III. Seison – Asseio  

Tudo o que esteja no ambiente de trabalho deve estar limpo, a todo o 

momento. Isto pressupõe que toda a equipa seja responsável pela limpeza do 

espaço. Isto implica também que cuidem e inspecionem o espaço.  

 

IV. Seiketsu – Uniformização 

O Seiketsu incorpora os 3 princípios anteriores num só, tanto a nível do 

ambiente de trabalho como a nível pessoal de cada trabalhador. Define regras 

de organização, arrumação e asseio para cada posto de trabalho através de 

guias visuais. Padroniza a eficiência do processo, facilitando o trabalho por torna-

lo mais intuitivo para toda a equipa. 

 

V. Shitsuke – Autodisciplina 

Neste âmbito procura-se que tudo seja feito corretamente por uma 

questão de rotina. Esta rotina cria-se através de um sistema de verificação 

(Checklist) em adição com um apoio visual para os trabalhadores. 

 

 Dada a aparente simplicidade destes conceitos/medidas, muitas vezes 

surge alguma resistência por parte da equipa técnica para a mudança e 

aplicação do sistema Kaizen. Esta resistência advém da desconfiança sobre o 

impacto que essas medidas terão no futuro, assumindo muitas vezes uma 

postura relutante por acharem que já desempenham estas metodologias.  

Segundo as palavras do Dr. Martin Luther King “If you can't fly then run, if 

you can't run then walk, if you can't walk then crawl, but whatever you do you 

have to keep moving forward!” (em português, “Se não consegues voar, então 

corre; senão consegues correr, então caminha; senão consegues caminhar, 

então gatinha; mas independentemente do que faças, tens que continuar a 

avançar!”). 
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Ao aplicar uma metodologia Kaizen no nosso local de trabalho, há que ter 

em mente que ao longo do tempo e com a constante melhoria, as alterações vão 

sendo cada vez mais residuais, no entanto, há que avançar sempre no sentido 

da melhoria constante, no sentido Kaizen. [23][24][25] 

 

1.3 Enquadramento da Farmácia Martins da Costa  
 

A Farmácia Martins da Costa é, a meu ver, uma farmácia muito bem gerida 

tanto do ponto vista económico, como do ponto de vista da gestão da equipa 

técnica. Ao longo do meu estágio curricular em farmácia comunitária, observei 

de perto a preocupação que existia com a boa gestão e na forma de aumentar 

os lucros e diminuir os gastos. 

Existindo espaço para pequenas melhorias em diversas áreas de ação da 

farmácia comunitária e havendo abertura da própria direção técnica para tal, 

pensei em promover uma ação proactiva nesse sentido, sendo, a meu ver, a 

metodologia Kaizen que melhor se enquadra neste registo.  

Com isto, não quero de alguma forma criticar a gestão da FMC, mas sim 

tentar que esta atinja mais eficientemente os seus objetivos e com isso, oferecer 

uma maior qualidade de serviços farmacêuticos aos seus utentes.  

 

1.4 Objetivos   
 

Os aspetos que, a meu ver, merecem mais atenção no ponto de vista 

organizacional, passam pela restruturação e otimização de toda a zona de 

armazém. Esta zona pode ser facilmente descurada, dada a invisibilidade que 

tem para os utentes, no entanto, pequenas melhorias nesta área podem-se 

traduzir em grandes ganhos para o utente, quer seja no tempo de atendimento 

como na sua qualidade.  

As metas que proponho atingir com a implementação de uma metodologia 

Kaizen, passam por: 

 Aumento da área de armazenamento; 

 Diminuição do tempo de entrada de encomendas; 

 Diminuição do tempo de procura de medicamentos; 
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 Simplificação da movimentação dentro do armazém; 

 Sistematização/simplificação dos processos resultando numa redução 

dos erros durante o atendimento. 

 

Estes objetivos podem parecer impalpáveis, no entanto, após a aplicação de 

pequenas ações, podem ser uma realidade bastante produtiva tanto na FMC, 

como em qualquer outra farmácia.  

 

1.5. Propostas de Alterações  
 

A implementação da metodologia 

Kaizen, deve seguir o ciclo PDCA, já 

mencionado anteriormente) para atingir os 

objetivos propostos numa base constante. Ou 

seja, há que planear, fazer, confirmar e atuar na 

solução dos problemas.  

Após este ciclo entramos num ciclo 

SDCA, ou seja, uniformizar, fazer, confirmar e 

atuar novamente, como está exemplificado na 

figura 1.  

No que diz respeito ao Seiri – 

Organização, deve-se proceder a uma análise 

de todo o inventário (produtos, aparelhos, 

documentos, material de escritório, etc.) e decidir o que será ou não necessário. 

[25] [26]  

Neste âmbito, as alterações passariam pela remoção de todos os documentos 

já sem importância e organização dos restantes em locais específicos, fora da 

zona para trabalho ativo. O material de escritório deve também ser organizado, 

havendo por vezes material em excesso e desnecessário. 

Passando agora para o fator Seiton – Arrumação, que tem como principal 

meta aumentar a acessibilidade e, consequentemente, diminuir o tempo de 

procura dos produtos através de uma maior organização do espaço. 

As alterações centrar-se-iam no balcão destinado para a entrada de 

encomendas e prateleiras onde se encontram os OTC’s (Over the Counter). 

Fig. 1 – Ciclo PDCA 
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No balcão, deveriam estar zonas bem delineadas, que dessem espaço 

para que a entrada de encomendas fosse mais eficiente e rápida. Em adição 

esta medida, deveriam ser estabelecidas horas próprias para esse fim.  

Neste espaço, todo o material desnecessário tem que ser removido, 

nomeadamente amostras, papéis soltos, material de escritório disperso e afins. 

Tudo isto com o objetivo de libertar mais espaço e permitir uma maior arrumação 

no mesmo. Estas simples medidas podem-se traduzir numa diminuição do tempo 

despendido na entrada de encomendas, tempo esse que poderia ser aplicado 

no atendimento, sendo que tanto a FMC como os seus utentes ganhariam com 

isso. 

Relativamente às prateleiras destinadas ao armazenamento de OTC’s, 

estas devem ser organizadas para que a procura de cada produto seja intuitivo, 

fácil e rápido. Esta área encontra-se um pouco descurada face ao resto do 

armazém, sendo que uma ação corretiva deste espaço iria encurtar bastante o 

tempo de procura dos produtos.  

A medida para esse fim, passa por uma organização visível desses 

produtos segundo categorias, aplicando pequenos separadores nas prateleiras 

delimitando cada categoria. Cada categoria deve ter uma identificação colorida 

acompanhada da designação da mesma. Esta categorização poderia ser feita 

em “Produtos Fitoterápicos”, “Produtos Homeopáticos”, “Suplementos 

Alimentares”, “Medicamentos de Uso Veterinário”, entre outros, ou por aplicação 

terapêutica.  

O Seison – Asseio é um fator que vai ao encontro dos pontos anteriores. 

Neste sentido, deve haver uma preocupação conjunta da equipa técnica em 

manter todo o espaço asseado. Com isto, não pretendo estabelecer como 

responsabilidade da equipa técnica a limpeza básica do espaço, mas sim 

orientar para a facilitação do mesmo. Ou seja, muitas vezes existe documentos 

ou mesmo propriedade pessoal de cada um que ocupam o espaço destinado 

para a execução de diversas tarefas. A equipa técnica deve fazer um esforço 

conjunto para evitar que tal aconteça.  

Dando um exemplo, se por algum motivo é deixado uma mala ou 

documentos pessoais no balcão para entrada de encomendas, isto vai dificultar 

a organização desse espaço e, consequentemente, o processo de entrada de 

encomendas.  
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 O Seiketsu – Uniformização, como foi dito, engloba os 3 princípios 

supramencionados, e estabelece guias para os mesmos de forma a que toda a 

equipa técnica saiba o que fazer e como fazer, bem como as horas próprias para 

tal.  

 Como tal, devem haver em todos os postos de trabalho (sejam balcões de 

atendimento ou zona restrita) guias para o bom funcionamento da farmácia, bem 

como pontos a não esquecer na realização das tarefas da FMC.  

 Neste âmbito enquadra-se também o Shitsuke – Autodisciplina, onde tudo 

deve ser confirmado. A execução de tarefas chave deve ser verificada numa 

base diária ou até semanal, para instituir um espirito de comprometimento com 

as alterações. Com este propósito, sugiro a inserção de um quadro na zona 

restrita, onde toda a gente possa confirmar a execução das tarefas.  

 

 

1.6 Conclusões  
 

Como foi dito anteriormente, esta análise e respetivas propostas, foram 

elaboradas são posteriores à minha presença na FMC, e por isso é uma análise 

meramente retrospetiva. 

No entanto, serve este ponto para informar sobre a existência sobre esta 

metodologia e sua possível aplicação em farmácia comunitária, que se pode 

traduzir em grandes benefícios para as organizações.  

Em Portugal, esta filosofia é já aplicada em farmácia hospitalar, onde se 

obtiveram resultados bastante promissores, sendo por isso, uma prática que se 

tem propagado à maioria dos hospitais.  

Após a elaboração desta análise, concluí que pequenas alterações nas 

tarefas diárias numa farmácia levam a grandes ganhos. Muitas vezes, existe 

alguma relutância e alguma inércia na melhoria dos serviços, por ser uma prática 

que tradicionalmente não evolui no âmbito da microgestão. Fica aqui o alerta 

para estas alterações, que podem ser um aspeto diferenciador, relativamente a 

outras farmácias. 

Outra conclusão importante a reter, é que a aplicação da filosofia Kaizen 

só resulta se houver um trabalho integrado e construtivo entre toda a equipa 

técnica. Sem isto, é praticamente impossível este programa ter sucesso. 
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Diversas vezes, em ambiente de trabalho existe alguma distância e falta de 

cooperação entre os trabalhadores. Isto não é benéfico nem para a organização 

empregadora nem para os próprios funcionários.  

Por último, gostaria de salientar o quão importante é estabelecer a 

distinção entre o que é prioritário e o desnecessário. Esta tarefa é simplificada 

em demasia pelas entidades, sendo, no entanto relevante a atenção a este 

aspeto. Há que direcionar diariamente a atenção para esta distinção tendo isso 

resultados bastante enriquecedores.  

 

2. Ansiedade Generalizada – Impacto Farmacêutico 
 

2.1 Enquadramento 
 

Durante o meu estágio curricular na FMC, observei que uma grande parte 

dos seus utentes tomavam medicação para vários tipos de perturbações 

mentais. Para além disso, não consegui deixar de notar que muitos desses 

utentes acabavam por recorrer a uma terapêutica à base de benzodiazepinas 

não pelo seu papel terapêutico, mas por receio dos efeitos que a ausência da 

medicação poderia trazer. Foram ainda vários os utentes que admitiram sofrer 

de algum tipo de dependência destes fármacos.  

Para além disso, apercebi-me também que há um aumento da procura de 

fármacos ansiolíticos para situações menores, como stress excessivo ou por 

insónias pontuais, sendo que era raro o utente que estando nesta situação 

procurou um médico.  

Estas situações suscitaram-me alguma preocupação e curiosidade, o que me 

motivou a procurar mais informação sobre algumas perturbações psíquicas, 

mais especificamente o Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG).   

Segundo um relatório da Direção Geral de Saúde [saúde em números – dgs], 

um quinto da população portuguesa sofre de algum tipo de perturbação 

psiquiátrica. No que diz que respeito ao TAG, 16.5% da população portuguesa 

sofre desta patologia. [27] 

Este relatório refere ainda o aumento da proporção de utentes com alguma 

perturbação de ansiedade em todas a regiões de Saúde.  
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Segundo ainda, um relatório publicado em 2011 pela OF aponta o grupo 

farmacoterapêutico dos psicofármacos como o segundo grupo com maior 

encargo económico para o SNS: 12,5%. [28] 

Notei também que maior parte dos utentes com esta patologia e que 

recorriam à FMC para levantar a sua medicação, esta baseava-se em 

benzodiazepinas.  

As benzodiazepinas são, de facto, o tratamento preferencial para o 

tratamento da ansiedade, no entanto, tanto a DGS como a OF recomendam um 

período inferior a 12 semanas de tratamento (incluindo já o período de 

descontinuação). Apesar destas recomendações, muitas vezes na receita 

médica, o tratamento com benzodiazepinas muitas vezes ultrapassa este 

período, e os pacientes tornam-se consumidores habituais e dependentes desta 

medicação. Dada esta incoerência entre as recomendações e o que acontece 

na realidade, decidi dedicar-me à análise desta patologia do ponto de vista 

farmacêutico, tendo sempre em conta o que são as orientações terapêuticas 

nacionais e internacionais. 

 

2.2 Definição da Doença 
 

Segundo o que é apresentado pela American Psychiatric Association no 

“Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders”, o diagnóstico da TAG é 

aplicável a indivíduos que experienciem ansiedade ou preocupações excessivas, 

de uma forma persistente, ou seja, durante um período igual ou superior a 6 

meses. Associado a estes sintomas, há ainda uma dificuldade acrescida no 

controlo das preocupações descritas pelo individuo.  

Para que o diagnóstico seja conclusivo, os sintomas já mencionados devem 

estar associados à presença de 3 ou mais dos sintomas seguintes: 

 

 Agitação; 

 Fatiga; 

 Tensão Muscular; 

 Irritabilidade; 

 Dificuldade de Concentração; 
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 Perturbação do Sono. 

 

A explicação fisiopatológica, de uma forma muito simples, deve-se a 

alterações na ação do recetor GABAA e na transmissão serotoninérgica e 

noradrenérgica.  

No caso das alterações no recetor GABAA, estas levam a diminuição da 

afinidade do GABA para o seu recetor, ou diminuição do número de recetores. 

Sendo o GABA por ser um dos principais neurotransmissores inibitórios, a sua 

menor afinidade conduzirá a um estado de hiper-reactividade. 

A transmissão serotoninérgica e noradrenérgica ao ser comprometida, 

conduz à acumulação destes neurotransmissores na fenda sináptica. Esta 

acumulação de neurotransmissores traduz-se num estado de excitabilidade 

excessiva. 

A convergência destas alterações, explicam de uma forma geral, o processo 

fisiopatológico que está na origem desta patologia. [29] [30]  

 

2.3 Tratamento  
 

 Existem diversas normas orientadoras para o tratamento da TAG, sendo 

que neste documento vou fazer uma compilação das normas da Direção Geral 

de Saúde (DGS), da Ordem dos Farmacêuticos (OF) e do Sistema Nacional de 

Saúde Britânico (National Health System – NHS). Todas estas normas para o 

tratamento da TAG, no entanto, existem algumas diferenças relativamente a 

outros aspetos do tratamento, que devem ser tidas em conta. [28] [31] [32] 

 

2.3.1 Medidas Não-Farmacológicas 

 

Após um diagnóstico concreto de TAG, a primeira fase de tratamento que 

deve ser aconselhada ao paciente passa pela aplicação de medidas não-

farmacológicas. Tais medidas, suscitam ainda muitas dúvidas por parte da 

população, havendo um certo preconceito associado às mesmas.  

Numa fase inicial, há que educar o paciente sobre o que o TAG e sobre 

maneiras de poder atenuar alguns dos seus sintomas. Na ausência de resultados 



Relatório em Farmácia Comunitária | Farmácia Martins da Costa 
 

31 
Pedro Manuel Ferreira Lima 

sustentáveis após esta educação do paciente, devem ser aconselhadas 

intervenções psicológicas de baixa intensidade. Estas intervenções são de baixo 

custo e relativamente acessíveis para qualquer paciente, para além de que não 

acarretam efeitos adversos como o tratamento farmacológico.  

Estas abordagens podem passar por um acompanhamento psicológico mais 

ou menos periódico ou sessões de grupo. Muitas vezes o acompanhamento feito 

é complementado com material de apoio escrito ou em suporte eletrónico, com 

instruções e dicas para que o paciente possa a controlar a sua ansiedade e os 

sintomas a ela associados.  

As sessões de grupo permitem ao paciente a relativização dos assuntos que 

lhe causam ansiedade e um local em que existe uma maior compressão da 

patologia, bem como, novas informações para o seu tratamento.  

A norma da DGS referente ao tratamento da ansiedade, nada menciona 

relativamente a este aspeto.  

As normas de orientação da OF dizem que a terapêutica não farmacológica 

deve ser feita em simultâneo com o tratamento farmacológico, tanto no 

tratamento de crises como no de manutenção.  

As normas da NHS vão mais longe, estabelecendo alguns passos de 

tratamento psicológico, cuja intensidade vai aumentando com a gravidade dos 

casos, antes do tratamento farmacológico. [28] [32] 

 

2.3.2 Tratamento Farmacológico 

 

Para o tratamento da TAG é aplicada uma terapêutica baseada em 

benzodiazepinas, Antidepressivos Inibidores Seletivos da Recaptação de 

Serotonina ou Antidepressivos Inibidores Seletivos da Recaptação de 

Noradrenalina, consoante a extensão do estado ansioso do individuo.  

 

2.3.2.1 Benzodiazepinas 

 

As benzodiazepinas são uma classe de fármacos que atuam diretamente no 

Sistema Nervoso Central (SNC), mais concretamente nos recetores GABAA 

localizados no cérebro. Estes fármacos exercem a sua ação através de um 

aumento da atividade inibitória do neurotransmissor GABA, devido à sua 
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capacidade de abrir os canais de cloro 

associados ao GABA. Desta forma, os 

iões cloro entram no neurónio, carregando 

negativamente o mesmo e tornando-o 

mais resistente à excitação.  

As benzodiazepinas podem ser usadas 

em várias patologias como fármacos 

sedativos, hipnóticos, ansiolíticos, anti 

convulsionantes e relaxantes musculares.  

[33] [34] [35]   

A DGS tem estipulado na sua norma 

para o tratamento do TAG, as 

benzodiazepinas e fármacos análogos 

“quando os sintomas assumem carácter 

patológico, não devendo ser utilizadas por 

rotina no tratamento sintomático da ansiedade” e para além disso, “no tratamento 

da ansiedade não deve ser prescrita mais do que uma benzodiazepina 

ansiolítica”.  

Relativamente ao tempo de duração do tratamento, a DGS aponta “uma 

duração máxima de 8 a 12 semanas, incluindo período de descontinuação”. 

Acrescenta ainda que “em certas situações pode prolongar-se o período máximo 

de utilização, tal não devendo ocorrer sem reavaliação em consulta 

especializada”. [31] 

Neste aspeto, as normas da OF e do NHS não são concordantes com a 

norma da DGS.  

A OF diz que o tratamento com benzodiazepinas deve ser utilizado em 

situações de crise, não excedendo um máximo de 4 semanas. Acrescenta ainda 

que o tratamento com benzodiazepinas pode ser utilizado como complemento 

da terapêutica antidepressiva do TAG, enquanto se aguarda pela resposta aos 

antidepressivos ou da terapêutica não farmacológica. [28] 

A NHS é mais sintética neste assunto, e refere que não se deve proceder à 

prescrição de benzodiazepinas nos cuidados primários nem secundários, exceto 

como medida a curto prazo para o tratamento de crises. Refere ainda, que as 

benzodiazepinas não apresentam resultados significativos a longo prazo, e por 

Fig. 2 – Mecanismo de ação das 

Benzodiazepinas 
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isso não apresentam vantagem significativa no tratamento, face a outras classes 

farmacológicas. [29] 

Apesar de todas as normas supracitadas apontarem as benzodiazepinas 

apenas para o tratamento de curto prazo, segundo um relatório de 2014 efetuado 

pela DGS, dentro do grupo pessoas que apresentavam qualquer tipo de 

ansiedade, as benzodiazepinas é o grupo farmacológico com maior consumo 

(33.1% nas mulheres e 24.7% nos homens). [27] 

Os efeitos adversos mais frequentes das benzodiazepinas são tonturas, 

perda de coordenação e fadiga diurna. Outros efeitos adversos, passam pelas 

dores de cabeça, problemas de memória, boca seca, náuseas e depressão. O 

seu uso continuado poderá levar a um estado de dependência farmacológica 

com os sintomas se abstinência associados, como insónia, perda de apetite, 

ansiedade e, até mesmo, psicoses.  

Tendo tudo isto em conta, é da responsabilidade do farmacêutico, e de todos 

os profissionais de saúde, estar atento a pacientes que usem esta medicação e 

alertá-los para os benefícios e riscos desta medicação. [28] [31] [32]  

 

2.3.2.2 Antidepressivos Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina 

(ISRS) 

 

Esta classe farmacológica tem a capacidade de bloquear ou atrasar a 

reabsorção da serotonina pela membrana pré-sináptica dos neurónios. Esta 

ação conduz à acumulação deste neurotransmissor nas sinapses.  

A serotonina é um neurotransmissor associado a zonas do cérebro 

responsáveis pelo humor. Níveis baixos de serotonina nas sinapses destas 

zonas levam a alterações do humor, como a depressão, e a estados ansiosos.  

O bloqueio da reabsorção de serotonina permite que uma maior 

disponibilidade deste neurotransmissor. Tal implica uma melhoria na 

transmissão nervosa cerebral e, consequentemente, uma melhoria do humor.  

Os fármacos permitem ao organismo um maior aproveitamento de níveis 

baixos deste neurotransmissor, sendo observável por vezes, uma melhoria dos 

níveis endógenos de serotonina e assim, se possam reduzir as doses do fármaco 

ou mesmo parar a toma. [36] [37] [38] [39]  
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Os efeitos secundários mais comuns associados a estes fármacos passam 

por problemas gastrointestinais, podendo originar tanto diarreia como 

obstipação, perda de apetite e de peso, tonturas e visão turva, perturbações na 

libido. entre outros. [40]  

Relativamente a esta classe farmacológica e à sua utilização no tratamento 

da ansiedade generalizada, a norma da DGS nada menciona.  

A norma proveniente da OF já aponta os ISRS como terapêutica 

farmacológica de primeira linha para o tratamento de manutenção, tendo como 

exemplo o Escitalopram, Paroxetina e a Sertralina. [28] 

No caso da norma da NHS, considera que em caso de tratamento 

farmacológico a primeira abordagem deverá ser a prescrição de um ISRS. 

Aponta ainda a Sertralina como fármaco preferível, por apresentar a melhor 

razão custo/eficácia. Caso esta opção seja ineficaz, recomenda uma troca por 

uma ISRS alternativo. [32]  

Analisando o relatório emitido pela DGS, em 2014, os antidepressivos 

apresentam uma percentagem de consumo, de homens e mulheres, com 

perturbações de ansiedade de cerca 11,8% e 22,4%, respetivamente. Estes 

números são bastante inferiores tendo como comparação o consumo de 

Benzodiazepinas. [27] 

Tendo em conta o mencionado anteriormente, estes números discrepantes 

do que são as orientações nacionais e internacionais, nota-se em Portugal uma 

falta de informação ou de cuidado no tratamento da ansiedade generalizada. [28] 

[31] [32] 

 

2.3.2.3 Antidepressivos Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina e 

Noradrenalina (ISRSN) 

 

Os ISRSN são uma classe de antidepressivos que tem, de uma forma muito 

simplificada, um mecanismo de ação muito semelhante ao dos ISRS. Estes 

fármacos bloqueiam a reabsorção da serotonina e da noradrenalina, duas 

monoaminas importantes na regulação nervosa do humor e ansiedade. [41] [42] 

Têm a vantagem de não possuírem afinidade para os canais muscarínicos, 

canais histamínicos e canais α1-adrenérgicos, reduzindo assim os seus efeitos 
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secundários. Para além disso não sofrem a ação da monoamina oxidase, 

contribuindo também isto, para a melhor tolerância a estes fármacos. [43] 

Os fármacos mais conhecidos dentro desta classe farmacológica são a 

Venlafaxina e Duloxetina.  

Os efeitos mais comuns associados aos ISRSN são as náuseas, boca seca, 

tonturas, cefaleias ou hipersudorese. Pode incluir ainda fadiga, insónias ou 

alterações na função sexual. No entanto, são fármacos que apresentam uma 

boa resposta nos pacientes, bem como uma menor taxa de remissão ou de 

interrupção da terapêutica. Assim, estes fármacos podem ser utilizados em 

tratamentos mais longos ou com maior possibilidade de reincidência. [43] [44] [45] 

As normas referem esta classe de uma forma semelhante aos ISRS. A norma 

da DGS não os menciona, ao passo que a OF aponta a venlafaxina como outra 

opção no tratamento de manutenção da ansiedade. [28] [31] [32] 

A NHS refere os ISRSN como outra possibilidade para o tratamento 

farmacológico da ansiedade, à semelhança dos ISRS. [31] 

 

 

2.4 Conclusões 
 

Os números que traduzem a população que sofre de patologias psíquicas, 

mais especificamente, neste caso, do TAG, são de facto alarmantes. O 

Transtorno de Ansiedade Generalizada é uma doença com um grande impacto 

na população portuguesa, sendo que é limitante para cada uma dessas pessoas. 

A análise da terapêutica e das medidas nacionais para o tratamento desta 

patologia feita neste relatório, alerta para as lacunas que existem e devem ser 

analisadas pelas identidades competentes.  

De facto, é necessário proceder a mais investigação sobre este assunto, e 

proceder uma melhoria da norma da DGS para que seja mais ampla no que diz 

respeito ao tratamento da TAG. 

Outro aspeto que considero ser relevante mencionar, é a importância dada 

ao tratamento não farmacológico. Esta forma de tratamento não parecer que ser 

muito explorada em Portugal. No entanto, vários artigos e especialistas apontam 

para a sua importância no tratamento de doenças do foro psíquico com diversos 
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ganhos para o paciente, bem como numa poupança de recursos investidos no 

tratamento farmacológico, que, muitas vezes, pode levar a recaídas.  
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Anexos 

 
Anexo I – Estrutura Externa da Farmácia Martins da Costa 

 

Anexo II - Estrutura Interna da Farmácia Martins da Costa: Área de 

atendimento 

 

Anexo III - Estrutura Interna da Farmácia Martins da Costa: Balcão de 
atendimento 
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Anexo IV - Estrutura Interna da Farmácia Martins da Costa: Armazém  

 

 

Anexo V - Estrutura Interna da Farmácia Martins da Costa: Frigorifico  

 

Anexo VI - Estrutura Interna da Farmácia Martins da Costa: Balcão para a 

Receção de Encomendas  
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Anexo VII – Exemplo de uma Receita Médica Manual  

 

Anexo VIII – Exemplo de uma Receita Médica Eletrónica 
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1ª Parte 

1. Introdução 
 

Os dois meses de estágio curricular passados no Hospital da Boa Nova foram 

o nosso primeiro contacto no âmbito da farmácia hospitalar, onde muitos dos 

conhecimentos adquiridos ao longo do mestrado foram aplicados. Os quatro 

meses despendidos em farmácia comunitária foram benéficos para que esta 

experiência fosse mais gratificante, na medida em que adquirimos uma ética 

profissional exímia, que nos levou a querer ser sempre melhores na nossa 

atividade. 

Foi uma experiência formidável, em que o ambiente de trabalho era benéfico 

para a aprendizagem. Em adição à aplicação dos conhecimentos científicos, 

evoluímos a nível profissional. No entanto, a formação deveria ser 

complementada, devido a algumas vertentes importantes do farmacêutico 

hospitalar não terem sido abordadas. 

Assim serve o presente relatório para descrever o trabalho elaborado durante 

os dois meses de estágio, bem como os conhecimentos adquiridos que serão 

bastante úteis caso um dia esta seja a nossa atividade e laboral. 

 

2. Organização do Grupo Trofa Saúde 
 

O Grupo Trofa Saúde (GTF) é composto por 6 hospitais sendo eles: Hospital 

Privado da Boa Nova (HPBN), Hospital Privado da Trofa (HPT), Hospital Privado 

de Braga (HPB), Hospital Privado de Alfena e Valongo (HPAV), Hospital Privado 

de Braga Centro (HPBC) e Hospital Privado de Gaia. Para além destes hospitais 

existe ainda o Hospital de Dia da Maia e o Hospital de Dia de Famalicão que são 

também parte integrante deste grupo.  

O primeiro hospital do GTF foi o HPT fundado em 2001. Ao longo da sua 

existência o grupo foi se continuamente expandindo sendo que continua nesse 

processo, salientando a criação futura de um serviço de oncologia que poderá 

ter um grande impacto na zona norte do país. 
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2.1. Organização dos Serviços Farmacêuticos do Hospital 

Privado da Boa Nova 
 

Segundo a definição do Infarmed, “Os Serviços Farmacêuticos (SF) 

Hospitalares são o serviço que, nos hospitais, assegura a terapêutica 

medicamentosa aos doentes, a qualidade, eficácia e segurança dos 

medicamentos, integra as equipas de cuidados de saúde e promove ações de 

investigação cientifica e de ensino”. [1] 

No HPBN, os SF são assegurados unicamente pelo diretor técnico, o Dr. 

André Azevedo. A coordenação e gestão dos SF do GTS ficam ao encargo da 

Dr. Patrícia Moura, coordenadora dos mesmos e diretora técnica do Armazém 

Central.  

 

2.1.1. Localização e Horário de Funcionamento 
 

O HPBN situa-se na Rua Armando Vaz, nº 225, Perafita (Matosinhos) e 

devido a sua localização possui bons acessos dada a proximidade à A28.  

Os SF do HPBN funcionam desde as 9 horas até às 18 horas, com uma hora 

de almoço das 13 horas até às 14 horas. No entanto, no horário em que os SF 

não estão em funcionamento, fica ao encargo da Dr. Patrícia Moura a 

responsabilidade de atender a alguma questão relacionada com os mesmos. 

 

2.1.2. Recursos Humanos 
 

Os recursos humanos do HPBN são constituídos unicamente pelo Dr. André 

Azevedo. Contactamos ainda com o Dr. Tiago Ribeiro que substituiu durante 

alguns períodos o Dr. André Azevedo.  

 

2.1.3. Sistema Informático 

 

O Sistema Informático (SI) do HPBN é o Glintt ® – CPCHS. Este software é 

uma ferramenta valiosa na atividade do farmacêutico hospitalar, uma vez que 

possibilita a validação da prescrição médica por parte do farmacêutico, 

satisfação e gestão de pedidos por parte dos serviços hospitalares, 
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movimentação dos stocks, pedidos de encomenda, saída de medicamentos em 

unidose e emissão de listagens de consumos e de stocks, entre outros.  

Durante o período de estágio, tivemos a oportunidade de contactar com estas 

tarefas também no âmbito da utilização do software, sentindo-nos bastante 

confortáveis com a operacionalização do mesmo. Algumas ferramentas podem 

ter ficado por explorar, mas no que diz respeito ao essencial, o Dr. André fez 

questão e teve o cuidado de nos preparar para um eventual contacto profissional 

com esta área de ação farmacêutica. 

 

3. Papel do Farmacêutico Hospitalar  
 

Uma das funções do Farmacêutico Hospitalar passa pela avaliação e 

validação da prescrição médica, sendo esta a atividade em que é exercido e 

aplicado o conhecimento científico que caracteriza a atividade farmacêutica. 

Este papel acarreta uma maior responsabilidade, pelo que deve ser efetuado em 

sinergia com médicos e enfermeiros, de forma a que tudo corra dentro dos 

parâmetros ideais, tendo sempre em vista o bem-estar do paciente. 

Durante a validação, o farmacêutico deve estar atento a possíveis interações 

medicamentosas que comprometam a saúde do utente, bem como a eventuais 

erros e ajustes na posologia/dosagem. É neste âmbito que se aplica a 

Distribuição Individual Diária em Dose Unitária, tema que abordaremos mais a 

fundo neste relatório. 

Outra das funções passa pelo receção, armazenamento e distribuição de 

medicamentos pelos diversos serviços do Hospital, sendo mais premente a 

manutenção dos stocks ideais nos serviços, para que estes exerçam a sua 

atividade de forma regular, não comprometendo o seu bom funcionamento. 

 

4. Gestão dos Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 
 

4.1. Seleção e Aquisição  
 

No primeiro dia útil de cada semana o DT utiliza o SI para verificar os stocks 

e analisar as faltas no mesmo. Este processo é executado através do menu 
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“Gestão de Requisições” onde se seleciona a opção “Criação com Base em 

Níveis”. Neste ponto inserimos o código correspondente ao Stock Ideal de 

Medicamentos e Embalagens Vazias, conforme o estipulado. Estes stocks ideias 

foram definidos pelo DT, após uma análise prévia das quantidades necessárias 

para cada serviço do hospital.  

Após a criação do pedido, este é enviado para a farmácia central, que se 

localiza em Alfena.  Aí a coordenadora reúne todos os pedidos enviados pelos 

SF das restantes unidades e envia-os para o Departamento de Compras. Este 

envia a nota de encomenda para os laboratórios. Este processo é executado 

neste sentido de forma a visar uma melhor gestão. [2] 

No caso dos soros, por uma questão de logística, a encomenda é feita 

quinzenalmente e estes são entregues diretamente pelo transportador a cada 

SF.  

Relativamente aos estupefacientes e psicotrópicos, por possuírem uma 

legislação especial e regras de aquisição próprias (preenchimento do anexo VII), 

a encomenda é efetuada mensalmente.  

 

4.2. Receção, Transporte e Armazenamento 

 

Na continuação do ponto 3.1, os medicamentos (inclusive estupefacientes e 

psicotrópicos) e embalagens vazias (colírios, soluções orais, pensos, produtos 

de imagiologia e dentária, pomadas e cremes) são rececionados na Farmácia 

Central e aí, numa primeira fase, são separados conforme os pedidos das 

diferentes unidades do GTS. O mesmo não acontece com os soros que, como 

já foi referido, são entregues diretamente em cada SF.  

Ao longo do nosso período de estágio tivemos oportunidade de contactar com 

este processo uma única vez, numa deslocação à unidade de Alfena, pelo que 

neste campo carecemos de alguma prática. No entanto, o funcionamento do 

software utilizado, o PHC2014, foi-nos explicado. 

O transporte é assegurado pelo Departamento de Logística do GTS 

diariamente. Este departamento é também importante quando existem pedidos 

entre unidades para satisfazer alguma rutura de stock. 

A receção dos produtos e respetivo armazenamento por parte de cada um 

dos SF fica ao encargo dos mesmos. O armazém nos SF do HPBN é divido em 
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4 grandes áreas: comprimidos, embalagens vazias, soros e ampolas. Cada uma 

dessas zonas está organizada segundo uma ordem alfabética para melhor 

localização e identificação dos produtos. A área correspondente às embalagens 

vazias possui ainda subdivisões referentes à forma farmacêutica dos produtos.  

É de referir ainda a existência de um cofre blindado para o armazenamento 

dos estupefacientes e psicotrópicos e de um frigorifico (com temperatura 

compreendida entre 2ºC e 8ºC) para armazenamento dos produtos com 

condições especiais de armazenamento. 

O armazenamento segue as orientações da regra FEFO (First Expired, First 

Out), que consiste na dispensa privilegiada dos produtos com prazo de validade 

mais curto. 

 

4.3. Prazos de Validade e Inventário 
 

No que diz respeito a este ponto, há uma verificação periódica dos prazos de 

validade e comparação do inventário informático com inventário real, tanto nos 

SF como das diferentes unidades do HPBN.  

5. Sistema de Distribuição de Medicamentos 
 

5.1. Distribuição Individual Diária da Dose Unitária 

 

A distribuição de medicamentos é uma das responsabilidades associadas 

aos SF, sendo que no nosso caso, esta distribuição refere-se ao regime de 

internamento.  

A Distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária (DIDDU) tem como 

objetivo assegurar a medicação de 24 horas para um utente internado no HPBN.  

O circuito associado à DIDDU, inicia-se com a validação, por parte do 

farmacêutico responsável, da prescrição médica inserida no SI. Esta prescrição 

médica contém informação como o nome do doente, cama, número do processo, 

médico prescritor, data e hora da prescrição, historial terapêutico e tipo de dieta. 

Para além disto, contém a informação que é realmente útil para a validação: o(s) 

fármaco(s) prescrito(s), a dosagem, a forma farmacêutica, a via de 
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administração, os efeitos adversos e interações possíveis, e a justificação clínica 

do médico prescritor, para medicamentos que assim o justifiquem. 

Caso esta não seja suficiente ou surjam dúvidas, o farmacêutico pode e 

deve contactar o médico prescritor no sentido de resolver a questão. 

Posteriormente, são impressos os Mapas Terapêuticos, que englobam os 

fármacos prescritos, dosagem e posologia para cada paciente.  

Estes mapas permitem a separação da medicação em gavetas, 

identificadas por paciente e ordenadas por quarto (as gavetas são reunidas 

numa mala por serviço de internamento). Em pacientes que necessitem de 

grandes volumes de medicação que não possam ser inseridos nas gavetas, 

estes são identificados com o número do quarto do paciente e colocados junto à 

respetiva mala.  

Esta preparação acontece diariamente por volta das 16 horas, sendo que, 

à sexta feira são preparadas 3 malas, dado que os SF se encontram encerrados 

ao fim de semana.  

Durante o nosso estágio, contactamos de perto com este processo, tendo 

uma atitude pró-ativa e podendo agora detetar as mais valias deste método e os 

erros de prescrição mais comuns.  

Relativamente às vantagens associadas à DIDDU, salientamos o 

aumento da segurança no circuito do medicamento, a racionalização ativa da 

terapêutica, a redução de desperdícios e de interações, e por último um controlo 

mais próximo dos custos associados a cada serviço.  

Os erros de prescrição mais habituais passam pela desadequação da forma 

farmacêutica à via de administração, dose desajustada ao estado do paciente/ 

limite máximo de toxicidade/ indicação terapêutica e duplicação de medicação 

para a mesma indicação terapêutica. 

 

5.2. Distribuição Clássica 
 

Esta distribuição baseia-se num stock fixo, de cada medicamento, soro e 

embalagem vazia, para cada serviço que é estipulado numa colaboração entre 

o enfermeiro responsável e o farmacêutico. Estes níveis têm por base os 

consumos semanais de cada serviço. Os SF são responsáveis pela reposição 

destes stocks, controlo dos prazos de validade e condições de preservação. Este 
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método tem como principal objetivo assegurar que as necessidades de cada 

serviço são supridas. 

A distribuição clássica é um complemento à DIDDU no que concerne a 

produtos específicos, nomeadamente pensos, insulinas, outros produtos 

refrigerados e soros, sendo estes assegurados por cada serviço. No caso de 

serviços como o Bloco e Urgência, não existe a DIDDU, sendo toda a medicação 

necessária ao paciente assegurada por este método. 

 

5.3. Circuitos Especiais 
 

Os circuitos especiais aplicam-se a medicamentos com regras de prescrição 

que acarretam uma justificação médica. Isto deve-se ao facto de alguns 

medicamentos serem legislados de forma especial, ou à modificação da sua 

ação terapêutica, pelo que o seu controlo deve ser mais apertado, sendo a 

dispensa dos mesmos da responsabilidade do farmacêutico, que deve estar 

familiarizado com este sistema. 

 

 

5.3.1. Estupefacientes e Psicotrópicos 
 

Tendo estes fármacos uma ação a nível central do sistema nervoso, podendo 

causar dependência física e psíquica, estão sujeitos a uma legislação especial. 

À semelhança dos restantes medicamentos, esta categoria tem também um 

stock pré-definido em cada serviço do hospital. Sempre que um estupefaciente 

ou psicotrópico é administrado a um doente, é feito o registo em impresso próprio 

(Anexo X, modelo nº1509). Este dá-nos a informação relativa a: identificação do 

serviço, medicamento, nome do doente, forma farmacêutica e dosagem, 

quantidade administrada e cama/processo/GTS. [3] 

O enfermeiro que administra o fármaco assina e rubrica o anexo e envia-o 

aos SF, bem como quem receciona (esta assinatura é acompanhada sempre 

pela data).  

O farmacêutico verifica se todos os parâmetros estão corretamente 

preenchidos, validando a quantidade administrado. O responsável pelos SF deve 

manter um registo, quer informático (Documento Excel), quer físico (Capa de 
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Registos de Estupefacientes com origem do Anexo X, relativa ao ano vigente). 

Este controlo acontece devido a inspeções periódicas do INFARMED, organismo 

responsável por esta regulamentação.   

Durante o nosso estágio, participamos neste processo, tendo percebido a 

importância deste controlo e a responsabilidade a ele associada sendo que em 

caso de irregularidades, que não sejam devidamente justificadas, o farmacêutico 

em causa poderá perder a carteira profissional. 

 

5.3.2. Hemoderivados 
 

A requisição destes é feita através do modelo 1804, que deve ser preenchido 

pelo médico, com a informação relativa ao serviço requisitante, nome, número 

mecanográfico, identificação do doente, hemoderivado em questão, 

diagnóstico/justificação clínica, dose/frequência e duração do tratamento. [4] 

O farmacêutico valida este processo, mantendo um registo sequencial de 

distribuição, identificando o hemoderivado dispensado, a respetiva quantidade, 

lote, laboratório e número de certificado do INFARMED (CAUL- Certificado de 

Autorização de Utilização do Lote). 

O CAUL é importante porque permite manter uma rastreabilidade dos 

hemoderivados aquando de erros na sua produção. 

 

5.3.3 Antibióticos de Justificação Obrigatória 
 

Antibióticos de largo espectro ou específicos para determinado agente 

infecioso devem ser utilizados apenas quando verdadeiramente se justifique. 

Assim, sempre que é feita a sua prescrição esta tem de vir acompanhada pela 

justificação devidamente preenchida pelo médico prescritor.  

Caso não exista indicação contrária do médico para um tratamento 

prolongado ou superior ao preconizado pela instituição ao fim de 8 dias os SF 

suspendem o fornecimento do antibiótico. Esta medida tem como objetivo o uso 

racional e sugere a reavaliação do doente pelo clínico. 
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5.3.4 Sugamadex ® 
 

Apesar deste não se enquadrar, legalmente, em nenhum circuito de 

distribuição especial, achamos importante referir devido a, no GTS, este ser 

sujeito a um controlo mais apertado.  

O Sugamadex ® é um fármaco com indicação para a reversão do bloqueio 

neuro muscular, induzido por fármacos como o rocurónio ou o vecurónio. Este 

fármaco tem uma ação similar à neostigmina (comummente utilizado), 

apresentando a vantagem de ser mais eficaz e mais célere no seu propósito 

terapêutico. No entanto, apresenta um custo de aquisição mais elevado, pelo 

que acarreta um maior encargo monetário à instituição.  

No GTS observou-se um aumento da utilização deste fármaco, e, portanto, 

foi imposto um maior controlo (introdução dum documento próprio para 

requisição, anexo V) com o intuito de limitar a sua utilização indiscriminada. 

 

5.3.5 Distribuição em Mala Cardíaca  
 

No HPBN, são realizadas diversas cirurgias cardiotoráxicas. Este tipo de 

intervenção acarreta o uso de medicação específica para a sua realização, ou 

até como prevenção de eventuais complicações.  

Cabe ao SF proceder à separação desta medicação, após aviso prévio do 

Bloco Operatório, e a entrega da mala no dia anterior ao procedimento.  

 

5.4 Ambulatório 
 

O HPBN tem serviço de ambulatório, embora seja para um número reduzido 

de pacientes, que apresentam patologias específicas. Neste âmbito existe um 

registo de todos os pacientes, assim como as datas em que eles devem levantar 

a respetiva medicação. Cabe ao SF confirmar com o médico a continuação da 

terapêutica, bem como a notificação dos pacientes da data de levantamento da 

respetiva medicação. 
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6. Medicamentos de autorização de utilização especial 
 

Em algumas circunstâncias, poderão existir medicamentos cuja 

comercialização não se efectua em território nacional. Nesses casos, é 

necessário proceder à importação do produto a um país onde o produto tenha 

AIM autorizada ou sem AIM, mas havendo dados sobre segurança e eficácia à 

luz de resultados de ensaios anteriores (nomeadamente aqueles realizados 

com vista a um pedido de AIM). No entanto, essa compra carece de autorização 

por parte da autoridade de regulação do medicamento, o INFARMED. 

Para que a compra seja autorizada, é necessário submeter um 

documento, a AUE (Autorização de Utilização Especial), que representa um 

pedido de autorização de compra em que vários dados devem ser preenchidos. 

O pedido de AUE é apresentado ao INFARMED pelo diretor clínico ou 

entidade equivalente da instituição onde se irá proceder à administração do 

medicamento, mediante autorização do órgão máximo de gestão e mediante 

proposta fundamentada do diretor do serviço que pede a autorização com o 

respectivo parecer da Comissão de Farmácia e Terapêutica da instituição 

hospitalar. 

Caso o pedido de AUE seja autorizado pelo INFARMED, é efetuado o 

pedido de compra/importação pelos processos normais para aquisição de 

medicamentos. [5] 

 

7. Farmacotecnia 
 

O nosso contacto no que concerne à farmacotecnia foi bastante reduzido, 

sendo limitado à nossa passagem pelo HPAV, onde se situa a Farmácia Central, 

que produz manipulados e citotóxicos para todas as unidades do GTS.  

 

7.1 Manipulados não-estéreis 

 
Os manipulados não estéreis produzidos no GTS são essencialmente 

soluções aquosas para uso externo, numa hotte, respeitando as Boas Práticas 

de Fabrico (BPF), de modo a manter a qualidade e segurança dos mesmos. 
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Todas as unidades do GTS fazem os pedidos à Terça feira, sendo estes 

preparados no próprio dia. Cada manipulado tem a si associado uma ficha de 

preparação e um lote próprio, garantindo a sua rastreabilidade, tendo também 

um prazo de validade específico, dependendo do produto em questão. Todos os 

registos são guardados, conforme legislado, estando o GTS salvaguardado em 

caso de auditoria externa. [6] 

Pessoalmente, gostaríamos de ter tido um contacto mais direto e 

aprofundado com esta vertente da Farmácia Hospitalar, não tendo sido possível. 

No entanto, foi-nos explicado todo o processo, pelo que foi um importante 

complemento nesta experiência, tornando-a mais completa e proveitosa. 

 

7.2 Citotóxicos 
 

Tal como no caso dos manipulados não estéreis, estes são produzidos no 

HPAV, mais propriamente, na Farmácia Central. Tivemos também a 

oportunidade de visitar a câmara de fluxo laminar, não podendo presenciar a 

preparação dum citotóxico, propriamente dita. No entanto, todo o processo nos 

foi explicado, bem como todos os cuidados inerentes de forma a manter a 

assepsia para que o produto final tenha a qualidade desejada.  

Sucintamente, o médico realiza a prescrição no SI, sendo esta validada pelo 

farmacêutico, que procede à encomenda dos produtos, caso sejam necessários. 

De referir que o fluxo laminar varia conforme o citotóxico pretendido, sendo este 

vertical em caso de produtos oncológicos e horizontal quando se trata de um 

antivírico. 

A nossa experiência neste contexto foi também bastante reduzida, sendo que 

a introdução a este assunto criou em nós uma curiosidade e interesse nesta 

matéria, por ser um assunto tão pertinente nos dias que correm. Esperamos um 

dia ter a oportunidade de ter um contacto mais direto com esta área, aumentando 

o nosso conhecimento, tendo a certeza que possuímos as bases necessárias 

para iniciar a vida profissional neste campo, caso seja esse o caso. 
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7.3 Nutrição Parentérica  
 

No GTS, estas bolsas de nutrição não são produzidas nas instalações, sendo 

encomendadas diretamente ao fornecedor, que é escolhido por concurso anual, 

sendo posteriormente entregues na Farmácia Central do GTS e distribuídas 

pelas restantes unidades.  

As bolsas de nutrição possuem na sua constituição lípidos, glícidos e 

proteínas que correspondem aos nutrientes necessários para uma alimentação 

de 24 horas.  

Ao longo do nosso período de estágio, existiram pacientes que necessitaram 

deste tipo de produto, devido ao seu estado clinico debilitado, sendo 

normalmente (consoante critério médico) complementado com suplementos 

minerais de oligoelementos e suplementos vitamínicos hidro e lipossolúveis. 

 

8. Fracionamento e Reembalagem 
 

Os SF são frequentemente solicitados para realização de fracionamento e 

reembalagem de medicamentos. O fracionamento é um processo de 

manipulação de produtos acabados que permite a obtenção de doses não 

disponíveis no mercado. Tal revela-se extremamente vantajoso do ponto de vista 

terapêutico e económico, na medida em que permite otimizar a distribuição 

unitária.  

Trata-se de um procedimento rigoroso, no qual se exige que o produto 

fracionado possua as mesmas caraterísticas que o medicamento original. Com 

efeito, para que este processo não comprometa as características físico-

químicas e biofarmacêuticas do medicamento, é necessário ter em consideração 

que a forma farmacêutica não deve ser destruída, as perdas associadas não 

devem ser elevadas e o mecanismo de libertação do fármaco não pode ser 

alterado.  

A reembalagem pode ser definida como processo pelo qual se acondiciona e 

identifica a dose unitária de um medicamento, para que este possa ser integrado 

no circuito do medicamento, desde a prescrição até à administração. Com efeito, 

constitui uma forma segura e eficaz de manter o controlo dos prazos de validade, 
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facilitar o seu inventário e possibilitar a reintegração no circuito do medicamento 

em dose unitária.  

No GTS são candidatos ao processo de reembalagem medicamentos sem 

embalagem primária e medicamentos destinados a DIDDU em cuja embalagem 

primária falte nome do laboratório, nome comercial, DCI, dose, lote e prazo de 

validade. 

Este processo é executado no HPAV, sendo pontualmente efetuado também 

no HPBN em casos de doses alteradas pelo médico, que justificam um 

fracionamento e reembalagem in loco.  

Os produtos são reembalados em máquina de reembalamento e rotulados 

com as seguintes informações: DCI, nome comercial (ou laboratório, no caso de 

Medicamento Genérico), dosagem, Prazo de Validade, lote original (atribuído 

pelo fabricante). 

 

9. Comissão de Farmácia e Terapêutica – Formulário 

Hospitalar e Medicamentos Extra-Formulário  
 

A Comissão de Farmácia e Terapêutica atua como órgão consultivo e de 

ligação entre os serviços de ação médica e os farmacêuticos, sendo constituída 

pelos Diretores Clínicos e pelos farmacêuticos do GTS. Esta comissão é 

presidida pelo Diretor Clínico do Hospital Privado de Gaia.  

O Formulário Hospitalar foi elaborado pela coordenado dos SF, a Dra. 

Patrícia, em conjunto com os diretos clínicos do GTS. Neste constam todos os 

medicamentos disponíveis nos hospitais. Medicamentos que vão sendo 

introduzidos no GTS fazem parte da Adenda do Formulário Hospitalar, que 

funciona como complemento do mesmo. [7] 

De entre as principais competências do CFT, são de referir a avaliação de 

requisições de medicamentos extra formulário. Caso seja prescrito por um 

médico algum medicamento não constante do formulário nem da adenda, este 

tem de preencher a folha de Justificação de Receituário de Medicamentos, que 

será enviada para os SF e em seguida avaliada pela CFT. A avaliação periódica 

dos medicamentos constantes ao Formulário Hospitalar GTS que têm pouca ou 

nenhuma rotação de stock também é uma das funções desta comissão. 
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Os médicos e enfermeiros do GTS podem também sugerir medicamentos a 

colocar na adenda, sendo que a CFT avalia o potencial benefício dos mesmos 

para o grupo.  

 

10.  Conclusão e Experiência Pessoal 

 

Olhando agora em retrospetiva para o conhecimento adquirido por nós, 

sentimos que foi uma experiencia bastante gratificante, quer a nível académico 

e profissional, quer a nível pessoal.  

Somos da opinião de que no final deste estágio curricular em Farmácia 

Hospitalar somos pessoas mais formadas e capazes neste âmbito, estando, a 

nosso ver, preparados para o mundo profissional que se avizinha.  

Relativamente ao papel do farmacêutico hospitalar, aprendemos as áreas de 

ação centrais que fazem parte das suas funções, tendo bases sólidas para a 

eventualidade de desempenhar este cargo profissional no futuro.  

É de realçar que outras funções com as quais tivemos oportunidade de 

contactar, explanadas ao longo do nosso relatório, nomeadamente a validação 

de prescrições médicas, farmacotecnia, entre outras, foram preponderantes para 

o sentimento de gratificação e para um sentimento otimista para o futuro 

profissional que nos espera.  

Gostávamos ainda de salientar, que apesar de muitas vezes ser um papel 

descurado ou desconhecido pela população em geral, representa um cargo 

crucial para o bom funcionamento de qualquer hospital, sendo por isso a posição 

de farmacêutico hospitalar um cargo prestigiante e que dignifica toda a classe 

farmacêutica. 

Neste sentido, foi também uma descoberta para ambos, a responsabilidade 

associada ao ato farmacêutico em ambiente hospitalar, sendo que, e apesar da 

nossa ótima formação, será necessária mais formação futura para complementar 

os conhecimentos adquiridos.  

Foi também importante para nós a perceção do quão valiosa é uma gestão 

adequada e atenta da farmácia hospitalar, trazendo esta bastantes vantagens 

ao GTF, sendo que caso fosse num hospital público, esta boa gestão seria 

bastante proveitosa para o Sistema Nacional de Saúde.  
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A nível interpessoal, foi desenvolvido um relacionamento bastante profícuo 

com o Farmacêutico responsável pelos SF do HPBN, o Dr. André Azevedo, bem 

como com todo o pessoal técnico com quem havia sinergia na execução das 

nossas funções.  

A relação entre estagiários foi também bastante proveitosa no desenrolar do 

estágio curricular, por permitir uma aprendizagem integrada na qual foi 

fomentado um espirito de autoajuda e de pro-atividade, culminando num 

aumento do espirito de equipa, que, a nosso ver, é muito valioso em todas as 

áreas profissionais, bem como a nível pessoal. 
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Anexos 
 

Anexo I – Prescrição Informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II – Mapa de Distribuição de Medicamentos 
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Anexo III – Modelo de Prescrição de Hemoderivados 
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Anexo IV – Modelo de Prescrição de Estupefacientes e Psicotrópicos 
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Anexo V- Folha de justificação de utilização do Sugamadex 

  

 

 

 

 

 

  

  


