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Resumo 

O presente relatório está dividido em duas partes: uma primeira parte onde descrevo o dia-

a-dia na Farmácia Fonte da Moura, as atividades que lá desempenhei e as competências que 

adquiri ao longo do estágio, e uma segunda parte com os projetos que desenvolvi no âmbito 

da atividade farmacêutica.  

Cada um dos temas é iniciado com uma introdução teórica, de enquadramento, seguida da 

explicação de como surgiu o tema, como foi desenvolvida a atividade, e quais os resultados 

e conclusões que obtive.  

 

O primeiro tema consistiu na “Avaliação da adesão à terapêutica em indivíduos diabéticos 

e/ ou hipertensos” através de um questionário realizado por mim e facultado aos utentes que 

frequentam a Farmácia Fonte da Moura. Trata-se de um assunto atual que tem vindo a ser 

alvo de uma crescente atenção dos profissionais de saúde. 

 

A segunda atividade denominada “Combate a Acne”, teve como objetivo sensibilizar a 

população para a Acne, aconselhar os produtos dermocosméticos mais adequados para o tipo 

de pele oleosa com tendência a acneica assim como, desmistificar e esclarecer alguns 

conceitos sobre esta patologia. 
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Introdução 

O estágio curricular é a última etapa antes da conclusão do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas. 

O meu estágio em farmácia comunitária realizou-se na Farmácia Fonte da Moura, na 

Freguesia de Lordelo do Ouro, Porto, e teve a duração de quatro meses (setembro/ outubro 

de 2016 e janeiro/ fevereiro de 2017). Durante este período, adquiri competências e 

estratégias de trabalho que contribuirão para o meu futuro profissional. 
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1 Parte I 

Descrição das atividades desenvolvidas  

 Organização da farmácia 

 Localização, contexto social e população alvo 

A Farmácia Fonte da Moura (FFM) localiza-se na Avenida da Boavista, nº2895, 

Freguesia de Lordelo do Ouro, 4100-136, Distrito do Porto. 

A sua localização, numa das avenidas principais da cidade do Porto, em frente a um 

estabelecimento de ensino e enquadrada num ambiente habitacional e comercial, confere-

lhe características únicas e privilegiadas. Os utentes que se deslocam com maior 

frequência à FFM são pessoas idosas. 

 Horário de funcionamento 

De segunda a sexta-feira, a FFM encontra-se aberta, ininterruptamente, das 8h00 às 21h 

e aos sábados das 9h00 às 20h. Aos domingos e feriados encontra-se encerrada. Quando 

está de serviço, permanece de portas abertas até à hora de fecho desse dia e continua com 

o atendimento através do postigo, até à hora de abertura do dia seguinte. Durante o meu 

estágio, a FFM esteve de serviço no dia 15 de outubro de 2016 e 21 de janeiro de 2017. 

 Espaço físico e funcional 

A FFM está localizada num edifício que ocupa o rés-do-chão e o piso -1. O rés-do-chão 

é composto pela área de atendimento ao público e gabinete de atendimento personalizado. 

O piso -1 é uma área de apoio, onde está localizado o laboratório, o escritório do 

proprietário, o armazém e o WC. No espaço atribuído ao armazém, é realizada a receção 

de encomendas, conferência de receituário e, armazenado o stock que, ou por motivos de 

dimensão ou quantidade, não puderam ser expostos ou guardados no andar superior. A 

FFM dispõe de um sistema de controlo de temperatura e humidade, na área de 

atendimento, armazém e frigorífico, de forma a garantir a conservação adequada dos 

produtos. Para o mesmo efeito, os equipamentos (balança analítica, frigorífico, aparelho 

de medição dos parâmetros bioquímicos) que existem na FFM estão sujeitos a uma 

manutenção e validação periódica anual. Anexadas a este relatório encontram-se um 

conjunto de fotografias dos espaços físicos e funcionais mencionados anteriormente, para 

permitir uma melhor perceção da farmácia. 
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 Área de atendimento ao público 

Trata-se de um espaço amplo, de fácil acesso entre os vários produtos expostos nos 

lineares e devidamente iluminado. O conteúdo do expositor central varia consoante a 

época do ano. Durante o meu estágio, os artigos que estiveram neste expositor foram 

solares, produtos cosméticos para a queda do cabelo e artigos de puericultura.  

Existem três balcões de atendimento, todos eles com um terminal informático. Atrás 

destes existem gavetas onde são armazenados os seguintes artigos, por ordem alfabética: 

produtos dentífricos, medicamentos não sujeitos a receita médica e medicamentos 

anticoncecionais. Por cima destas, existem expositores onde se colocam produtos 

sazonais e suplementos alimentares. Ao lado do terceiro balcão, existe outro armário onde 

são armazenados os medicamentos sujeitos a receita médica com maior rotatividade. 

Estes estão organizados segundo a forma farmacêutica e ordem alfabética: produtos 

oftálmicos, produtos nasais, produtos de aplicação retal ou vaginal e formas 

farmacêuticas sólidas para administração oral. Estes últimos estão divididos em 

medicamentos de referência e medicamentos genéricos. Por cima destas gavetas, existem 

outras com maior profundidade e altura, onde os são armazenadas soluções orais, 

produtos de aplicação cutânea e produtos de higiene íntima. Neste espaço também existe 

um contentor do Valormed®. As pomadas, cremes, pós, ampolas e produtos que precisam 

de ser conservados “no frio” estão armazenados no piso -1.  

 Gabinete de atendimento personalizado 

Esta sala encontra-se no mesmo espaço que a área de atendimento ao público, mas 

separada fisicamente da mesma por uma porta de correr. Trata-se de um espaço mais 

reservado e privado onde são realizados todos os serviços farmacêuticos que a FFM 

dispõe (medição da pressão arterial, glicose, colesterol, etc.) e onde ocorrem as sessões 

de nutrição. 

 Área de receção de encomendas e armazém 

São duas áreas que partilham o mesmo espaço e que se complementam: após a 

conferência e receção de encomendas procede-se à arrumação dos produtos que não tem 

lugar no andar de cima. Este espaço possui um balcão com um terminal informático que 

é utilizado para dar entrada de encomendas e proceder a devoluções. 

 Escritório 

Este espaço é reservado à proprietária da farmácia. No entanto, é neste local que são 

arquivados documentos importantes e guardado o receituário relativo a cada mês. 
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 Laboratório 

O laboratório da FFM destina-se à preparação de alguns medicamentos manipulados 

como soluções, cremes e pomadas, para aplicação tópica. Quando é necessário a 

manipulação de formas farmacêuticas sólidas ou medicamentos homeopáticos, por 

exemplo, a FFM faz o pedido a outras farmácias da cidade do Porto. O laboratório, que 

se encontra de acordo com a legislação em vigor, possui uma bancada de trabalho 

destinada à manipulação de medicamentos; uma secretária de apoio, onde são preenchidas 

as fichas dos produtos e realizados os relatórios do produto acabado; e armários que 

permitem o armazenamento das matérias-primas e bibliografia: a versão mais recente da 

Farmacopeia Portuguesa e do Formulário Galénico Português.[3,5]  Nestes armários são 

ainda guardados três dossiers relativos à preparação de medicamentos manipulados: um 

que contém toda a informação sobre as matérias primas, outro relativo aos materiais de 

embalagem e um terceiro, onde são arquivadas as fichas de preparação do produto 

acabado, de modo a permitir a reconstituição de todas as operações realizadas. 

 Recursos humanos 

O Decreto-Lei n.º 75/2016, de 8 de novembro, estabelece a divisão do pessoal da farmácia 

em dois quadros: quadro farmacêutico e o não farmacêutico. O quadro farmacêutico deve 

dispor, pelo menos, de um diretor técnico e de outro farmacêutico, sendo que os 

farmacêuticos devem, tendencialmente, constituir a maioria dos trabalhadores da 

farmácia. No entanto, as farmácias podem dispensar de um segundo farmacêutico caso o 

valor de faturação ao Serviço Nacional de Saúde tenha igual ou inferior a 60 % do valor 

da faturação média anual por farmácia ao SNS, do ano civil anterior. Os farmacêuticos 

podem ser coadjuvados por técnicos de farmácia ou por outro pessoal devidamente 

habilitado, o qual constitui o quadro não farmacêutico. [1] O quadro farmacêutico da FFM 

é constituído pela Dra. Patrícia Vieira (Diretora Técnica) e pela Dra. Inês Lima. O quadro 

não farmacêutico é composto pelo Ajudante Técnico Tiago Amaral. Toda a equipa da 

FFM, apresentam um cartão de identificação que inclui o nome e respetivo título 

profissional, tal como determina a legislação. O atendimento ao balcão é um denominador 

comum a todos os elementos da equipa, contudo, cada um possui ainda funções 

específicas, de forma a diluir a carga de trabalho. 

 Fontes bibliográficas 

A FFM dispõe na sua instalação a Farmacopeia Portuguesa, em edição de papel e em 

formato eletrónico, o Prontuário Terapêutico, o Formulário Galénico Português 2007, 
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estando, por isso, de acordo com a legislação em vigor. [1-4] Existem ainda disponíveis 

outras fontes bibliográficas complementares como o Infomed e o Resumo das 

Características do Medicamento, que pode ser consultado diretamente a partir do 

programa informático. 

 Gestão e administração 

 Sistema informático 

O sistema informático utilizado na FFM é o 4DigitalCare. Este software, implementado 

desde 2013, permite a gestão, receção e devolução de encomendas, dispensa de 

medicamentos assim como tudo aquilo associado a esta atividade, faturação e 

processamento do receituário. O 4DigitalCare possui também uma base de dados de todos 

os produtos existentes em stock ou que outrora, já tenham existido na farmácia. A 

pesquisa de um produto neste sistema pode ser feita pelo nome comercial, denominação 

comum internacional da substância ativa ou pelo código numérico, Código Nacional 

Português. O 4DitgitalCare permite ainda, a criação de fichas para cada utente facilitando 

a emissão da fatura após a dispensa e o registo de algumas observações relativas a 

medicação que está a ser feita, por exemplo. 

 Aprovisionamento, gestão e administração de stock 

 Gestão de stocks 

No meu ponto de vista, a chave para uma boa gestão de stocks é o equilíbrio: enquanto 

por um lado, é necessário haver um escoamento eficaz dos produtos, de forma a que não 

haja estagnação dos mesmos e, consequentemente prejuízo para a farmácia; por outro, é 

preciso fazer um aprovisionamento de stock para dar resposta a todas as necessidades dos 

utentes e evitar uma rutura. Neste sentido, aquando a realização de encomendas deve ter-

se em conta diversos fatores como a sazonalidade dos produtos, as preferências dos 

utentes habituais, o espaço físico da farmácia, entre outros. Esta (re-)avaliação de todos 

esses fatores está ao encargo da Dra. Inês Lima que é a responsável pelo departamento de 

compras. Além disso, nesta tarefa, o sistema informático desempenha um papel 

preponderante pois, consoante o histórico de compra e venda e as condições de stock 

mínimo e máximo estabelecidas à priori, sempre que a quantidade de um produto se 

encontra abaixo do stock mínimo, o programa inclui-o automaticamente na proposta 

diária de encomenda. 
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 Escolha dos fornecedores e realização de encomendas 

As encomendas podem ser efetuadas de duas formas, diretamente aos laboratórios ou 

através de distribuidores grossistas. Salvo algumas exceções, compra de um grande 

volume de produtos, a FFM procede à realização de encomendas a três distribuidores 

grossitas: Empifarma, Alliance Heathcare e Cooperativa dos Proprietários de Farmácia 

(Cooprofar). A entrega de encomendas, por parte da Empifarma e da Alliance Heathcare, 

é realizada duas vez por dia, uma de manhã e outra ao início da tarde, de forma a satisfazer 

por completo as necessidades da farmácia e os pedidos dos utentes. A Cooprofar faz 

apenas uma entrega por dia, a meio da tarde. A realização de encomendas pode ser feita 

através da encomenda diária, que é revista e executada no final do dia de trabalho pelo 

elemento da equipa que realiza o último turno ou durante o dia de trabalho por via 

telefónica ou gadget. Os fornecedores escolhidos são aqueles em que, no momento, 

apresentam as melhores condições comerciais (descontos ou bónus). 

 Receção e conferência de encomendas 

As encomendas chegam à farmácia em contentores específicos, sempre acompanhadas da 

respetiva guia de remessa ou fatura.  

Em primeiro lugar, caso a encomenda contenha produtos termos sensíveis, deve-se 

proceder ao seu armazenamento, no frigorífico (2-8ºC), o mais rapidamente possível. 

Posteriormente, deve ser feita uma avaliação qualitativa e quantitativa da encomenda. 

Caso esteja tudo em conformidade, anota-se, no duplicado da fatura do fornecedor, o 

prazo de validade dos mesmos. Só após terem sido realizados estes passos é que se 

procede à entrada da encomenda no 4DigitalCare, na secção “Gestão de encomendas”. 

Nesta fase, é necessário introduzir ou corrigir certos valores na ficha da encomenda, de 

forma a que no final, a fatura resumo gerada pelo sistema coincida com a fatura do 

fornecedor: o preço de venda à farmácia (PVF); o número de embalagens rececionadas 

do produto e número de bonificações, caso existam; e o prazo de validade (caso o produto 

que vai entrar na farmácia tenha validade inferior ao já existente em stock). No final, o 

valor total líquido gerado pelo sistema informático tem de coincidir com o valor da fatura 

do fornecedor. Uma vez finalizada a receção e o documento de receção ter sido impresso, 

agrafa-se esta à fatura original do fornecedor e coloca-se o conjunto na gaveta do 

respetivo distribuidor, para mais tarde ser enviada para a contabilidade.  

No caso de ter sido dada a entrada de produtos sujeitos a marcação procede-se à 

etiquetação dos mesmos, logo após terminada a receção. É de salientar que sempre que 
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são detetados erros na receção de encomendas, como por exemplo, falha no envio de um 

produto ou troca de produtos, estes deverão ser comunicados ao fornecedor com maior 

brevidade possível para se proceder à retificação. 

 Devolução de produtos 

A devolução de artigos ao fornecedor ocorre quando existem, por exemplo, enganos na 

realização da encomenda, resultando no envio de produtos indesejáveis, expiração do 

prazo de validade, produtos com a embalagem danificada, entre outros motivos. Perante 

este cenário, é emitida uma guia de devolução e enviada para ao respetivo fornecedor. 

Caso a devolução seja aceite, o fornecedor emite uma nota de crédito de valor igual ao 

dos produtos devolvidos. No caso de o fornecedor não aceitar, o produto é enviado de 

volta para a farmácia, acompanhado com uma guia de remessa. No meu estágio, pude 

observar várias vezes, a Dra. Patrícia Vieira ou a Dra. Inês Lima, a fazer a devolução de 

artigos aos respetivos armazenistas e de todas as vezes, o produto devolvido era aceite 

por eles. 

 Controlo do prazo de validade 

No final de cada mês é impressa uma listagem de todos os produtos existentes na 

farmácia, cuja validade irá expirar, sensivelmente, dentro de dois meses. Recolhidos os 

produtos das prateleiras e armazém, estes são devolvidos aos respetivos fornecedores. 

Uma vez que este processo é feito dentro do prazo de validade da devolução, os produtos 

são sempre, tirando alguma exceção, aceites pelos laboratórios/ armazenistas. 

 Dispensa de medicamentos 

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

sujeitos a receita médica (MSRM) e medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM). [6] 

 Medicamentos sujeitos a receita médica 

Segundo o Decreto de Lei nº128/2013, artigo 114.º, os medicamentos que possam 

constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo quando usados 

para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica, necessitam de 

uma receita médica para poderem ser dispensados. [6] 

 Prescrição médica e validação da receita médica 

Algum tempo antes de estar no atendimento ao público, foi-me ensinado a verificar quais 

os elementos que devem constar numa receita médica materializada para que, 
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posteriormente ao balcão, a pudesse aceitar e dispensar os medicamentos nela contidos. 

No caso da receita médica manual é preciso averiguar a existência dos dados do médico 

prescritor, incluindo a respetiva vinheta e a do local de prescrição; se está assinalada a 

“Exceção legal”, no canto superior direito da receita; se os dados do utente estão 

preenchidos corretamente (nome e número do utente; número de beneficiário; regime 

especial de comparticipação de medicamentos; a validade da receita médica no canto 

inferior esquerdo e, por fim, a assinatura do médico prescritor, no canto inferior direito. 

Em receitas informatizadas a identificação do médico prescritor, a identificação do local 

de prescrição e a data é preenchida automaticamente pelo que, é apenas necessário 

averiguar a validade da receita médica, a assinatura do médico e os dados do utente. Na 

Receita Sem Papel, todo este processo de validação da receita médica está muito mais 

simplificado. Neste caso, para se aceder à prescrição médica, o utente deverá levar a guia 

de tratamento ou mostrar uma SMS com o número da prescrição, os códigos de acesso, 

dispensa e de direito de opção. Uma vez aberta a prescrição médica e escolhido o 

medicamento que o utente pretende levar, o sistema abre uma janela apenas com os 

medicamentos que satisfazem as características do medicamento prescrito.[7] A meu ver, 

isto trata-se de uma vantagem no sentido em que, diminui os erros associados à dispensa 

e faturação, ao mesmo tempo que facilita o processamento do receituário no final do mês.  

Sobre a prescrição médica existem ainda conceitos que considero relevantes acrescentar, 

pelo que os enunciarei de seguida.  

Segundo a Lei n.º 11/2012, de 8 de março, a prescrição de medicamentos deve ser feita 

por denominação comum internacional (DCI) da substância ativa, forma farmacêutica, 

dosagem, apresentação e posologia. No entanto, existem exceções em que o médico pode 

prescrever por nome comercial do medicamento ou do titular da autorização de 

introdução no mercado: sempre que o medicamento de marca não possua similares; em 

situações em que medicamento não dispõe de medicamentos genéricos similares 

comparticipados; ou caso exista uma justificação técnica do médico quanto a 

insusceptibilidade de substituição do medicamento prescrito. Quanto a esta última 

variável são apenas admissíveis as seguintes justificações técnicas: a) Prescrição de 

medicamento com margem terapêutica estreita; b) Intolerância ou reação adversa a um 

medicamento com a mesma substância ativa; c) Prescrição de medicamento destinado a 

assegurar a continuidade de um tratamento com duração estimada superior a 28 dias.  

Por cada receita médica, manual ou informatizada, só podem ser prescritos até 4 

medicamentos distintos, num total de 4 embalagens por receita e, no máximo, podem ser 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Fonte da Moura 
Maria Francisca de Castro e Dias 

 8

prescritas duas embalagens por medicamento. Caso os medicamentos se apresentem sob 

a forma de embalagem unitária podem ser prescritos até quatro embalagens do mesmo 

medicamento. Este tipo de receita tem a validade máxima de 30 dias, no entanto, este 

modelo inclui, uma modalidade de receita renovável que facilita o acesso dos doentes aos 

medicamentos de que necessitam para tratamentos prolongados. A receita médica 

renovável tem validade de 6 meses e é composta por três vias. Na RSP, podem ser 

prescritos mais de 4 medicamentos por receita, e mais de duas embalagens, e permite 

ainda incluir todos os produtos de saúde prescritos num único receituário, o que não 

acontece com os outros tipos de receita. A validade dos medicamentos contidos na RSP 

pode ser de 30 dias ou seis meses, dependendo da duração do tratamento.[7] 

 Dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica (receita manual/ 

informatizada e Receita Sem Papel) 

Citando o Artigo 10º, alínea 1, do Código Deontológico: “A primeira e principal 

responsabilidade do farmacêutico é para com a saúde e bem-estar do doente e do cidadão 

em geral, devendo pôr o bem dos indivíduos à frente dos seus interesses pessoais ou 

comerciais e promover o direito de acesso a um tratamento com qualidade, eficácia e 

segurança.” Desta forma, no ato da dispensa de medicamentos, o farmacêutico tem por 

obrigação garantir a prestação de esclarecimentos aos utentes sobre o modo de utilização 

dos medicamentos e promover o uso racional do medicamento. Seguindo esta linha de 

pensamento, quando me encontrava no atendimento ao balcão realizava, sempre que 

possível, as seguintes perguntas: “A medicação que vai fazer é nova ou já é habitual?”, 

caso fosse a primeira vez, explicava, de forma sucinta, para que efeito é a medicação, 

quais os principais efeitos adversos que poderia sentir (se aplicável) e explicava como 

devia fazer a toma. Por vezes, e para facilitar a adesão à terapêutica, em particular em 

doentes mais idosos e/ou polimedicados, escrevia a posologia na embalagem. 

Para além desta informação deve também ser transmitido que o utente pode exercer o 

direito de opção por qualquer medicamento que cumpra a prescrição médica, salvo nos 

casos de: o medicamento prescrito conter uma substância ativa para a qual não exista 

medicamento genérico; para a qual só exista original de marca; ou o médico prescritor ter 

justificado tecnicamente a insusceptibilidade de substituição do medicamento prescrito, 

nos termos das alíneas a) e b), anteriormente referidas. No caso de estar assinalada a 

justificação técnica c) – “Continuidade de tratamento superior a 28 dias”, o utente poderá 

optar por levar um medicamento diferente daquele prescrito pelo médico mas, nesta 

situação, o farmacêutico só poderá dispensar um de PVP inferior.[7] Posteriormente à 
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dispensa dos medicamentos, deve ser diretamente impressa ou colada no verso da receita 

médica a informação da prestação relativa ao aviamento em questão e o utente deverá 

assina-la e o farmacêutico carimbar, datar e assinar a receita. É importante referir que, 

enquanto nas receitas manuais e informatizadas o aviamento tem de ser total, na RSP o 

utente pode fracionar a sua dispensa, de acordo com a sua necessidade, disponibilidade 

dos medicamentos, preço entre outras razões, sem que isso implique que a receita fique 

indisponível.  

 Regime de comparticipação 

O Decreto-Lei n. º48-A/2010, de 13 de maio, prevê a possibilidade de comparticipação 

de medicamentos através de um regime geral e de um regime excecional (anteriormente 

denominado regime especial), o qual se aplica a situações específicas que abrangem 

determinadas patologias ou grupos de doentes. No regime geral de comparticipação, o 

Estado paga uma percentagem do preço de venda ao público (PVP) dos medicamentos de 

acordo com os seguintes escalões: Escalão A - 90%, Escalão B - 69%, Escalão C - 37%, 

Escalão D - 15%, consoante a sua classificação farmacoterapêutica (Portaria n.º 195-

D/2015, de 30 de junho). No regime excecional de comparticipação, aplicado a 

pensionistas, a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos integrados no 

escalão A é acrescida de 5 % e nos escalões B, C e D é acrescida de 15 %. Neste regime 

está também incluída a comparticipação de medicamentos em doentes com patologias 

especiais (Paramiloidose, Lúpus, Hemofilia, Hemoglobinopatias, Psoríase, entre outras). 

Os diplomas legais que conferem esta comparticipação especial encontram-se disponíveis 

na página do INFARMED, I.P., na secção de Dispensa Excecional em Farmácia Oficina, 

onde estão descritas as diferentes patologias, o seu âmbito e a sua respetiva 

comparticipação.[8] 

 Programa de prevenção e controlo da Diabetes Mellitus 

A Portaria n.º 35/2016, de 1 de março, estabelece o regime de comparticipação do Estado 

no preço dos dispositivos médicos utilizados na vigilância da diabetes. Desta forma, nos 

dispositivos médicos destinados à auto monitorização de pessoas com diabetes, há a 

comparticipação de 85% em tiras-teste para determinação de glicemia, cetonemia e 

cetonúria e, 100% em agulhas, seringas e lancetas.[9] 

 Processamento do receituário e faturação 

A informação a enviar mensalmente pelas farmácias para o Centro de Conferência de 

Faturas do SNS, para efeitos de faturação, em formato papel, é composta por: receitas 
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médicas (em lotes de 30), verbetes de identificação, relação resumo de lotes, notas de 

débito/crédito e faturas. [10]  

Na FFM, cada farmacêutico é responsável pela correção das suas receitas, de forma a 

assegurar que a dispensa foi executada sem nenhum erro. Além disso, para simplificar o 

processamento do receituário no final do mês, todas as semanas as receitas materializadas 

são separadas da seguinte forma: receitas informatizadas loteadas; receitas manuais e 

informatizadas não loteadas. Estas últimas são subsequentemente separadas consoante o 

regime de comparticipação a que estão sujeitas – regime de comparticipação geral ou 

especial. Aquando a aproximação do final do mês, as receitas que ainda não possuem lote, 

são loteadas manualmente, sendo que aquelas que já possuem são apenas organizadas. 

 Devolução e retificação de receituário 

Apesar de todas as receitas serem conferidas mais do que uma vez e por diferentes 

elementos da equipa, às vezes passam erros, o que acaba por resultar na devolução das 

mesmas à farmácia e no não pagamento do valor da comparticipação pela entidade em 

questão. Juntamente com as receitas devolvidas é enviado um documento a justificar a 

sua devolução. Durante o meu estágio tive a oportunidade de participar em todo este 

processo, desde a conferência das receitas médicas (verificar se os medicamentos 

dispensados correspondiam ao prescritos e se todos os itens estavam preenchidos 

corretamente) até à avaliação do receituário devolvido e, se possível à sua retificação. 

Neste último caso, se a farmácia proceder à correção do mesmo deverá integrar as receitas 

na faturação do mês seguinte, até um total de 60 dias. Sempre que o SNS não reembolsa 

a farmácia, esta emite uma nota de crédito no valor total das comparticipações das receitas 

devolvidas. Durante o meu estágio, verifiquei que algumas vezes é possível e, justifica-

se a sua correção, no entanto, existem outras em que, por motivos alheios à dispensa dos 

medicamentos e que não é da responsabilidade do farmacêutico, pode não se justificar 

devido à dispensa de muitos recursos e tempo, que várias vezes falta no dia-a-dia da 

farmácia. Nestas situações a farmácia responsabiliza-se pelo prejuízo. Um exemplo de 

uma devolução e não pagamento da comparticipação, em que o erro não assentava na 

dispensa, foi a de uma receita informatizada que possuía o número de beneficiário do 

utente errado, ou seja, o número não tinha os nove dígitos. Ora, neste caso o farmacêutico 

nada pode fazer para proceder à retificação do erro e obter a comparticipação do SNS. 

Nesta circunstância, a única solução seria telefonar para o consultório do médico 

prescritor, alertando-o para este erro e pedir-lhe, com respeito e delicadeza, para passar 

de novo a receita.  
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 Psicotrópicos e estupefacientes  

A prescrição de medicamentos contendo substâncias classificadas como estupefacientes 

ou psicotrópicas, compreendidas nas tabelas I a II anexas ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 

de janeiro, ou qualquer das substâncias referidas no n.º 1 do artigo 86.º do Decreto 

Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro, em receitas materializadas manuais ou 

informatizadas têm que ser prescritos isoladamente. No entanto, na RSP, este grupo de 

medicamentos pode estar prescrito juntos com outros medicamentos. No que diz respeito 

ao número de embalagens por receita, a prescrição destes medicamentos segue as mesmas 

regras que os restantes, sendo que não podem ser prescritos mais do que duas embalagens 

por receita, nem poderá ser aviada se tiverem decorrido 30 ou 180 dias sobre a data de 

emissão. A dispensa destes medicamentos requer um registo informático da seguinte 

informação: identificação do adquirente (nome, data de nascimento, número e data de 

validade do cartão de cidadão/ bilhete de identidade/ passaporte); identificação do médico 

prescritor; e a identificação completa, incluído a morada, do doente a quem foi prescrito 

o medicamento. Quanto ao armazenamento deste tipo de medicamentos na farmácia, estes 

devem ser guardados numa gaveta não identificada ou com fechadura, e estar fora do 

alcance da vista do utente. As respetivas receitas, ou o comprovativo da dispensa, no caso 

da RSP, devem ser conservadas em arquivo por prazo não superior a cinco anos 

(normalmente 3 anos) para efeitos de inspeções ou auditorias. Mensalmente é enviado 

para o Infarmed® um relatório das entradas e saídas deste tipo de medicamentos, onde 

constam todos os dados recolhidos: número da receita médica, médico prescritor, número 

de embalagens dispensadas, dados completos do utente e do adquirente. [7, 11 12] 

 Medicamentos Manipulados  

A preparação de medicamentos manipulados surge da necessidade de adaptar a 

terapêutica medicamentosa a um determinado doente nos casos em que não exista 

disponível no mercado uma alternativa que satisfaça os requisitos. A comparticipação de 

medicamentos manipulados está incluída no regime especial de comparticipação. Os 

medicamentos manipulados comparticipáveis são os que constam no anexo do Despacho 

n.º 18694/2010, 18 de novembro e são comparticipados em 30 % do seu respetivo preço 

(PVP). [7,13] 

Durante o meu estágio na FFM, tive a oportunidade de preparar dois medicamentos 

manipulados – “Solução alcoólica a 60% de ácido bórico à saturação” (anexo V) e 

“Suspensão Oral de Trimetoprim a 1% (m/V)”. A primeira formulação é utilizada para o 
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tratamento tópico de otites externas e a segunda para profilaxia e tratamento de infeções 

urinárias em crianças ou lactentes. O procedimento para a preparação de um qualquer 

manipulado é iniciado com aquisição das matérias primas e, verificação de se o(s) 

produto(s) fornecido(s) pelo armazenista corresponde(m) ao(s) que se encomendou e, se 

o(s) mesmo(s) cumpre(m) todas as exigências estabelecidas pela Farmacopeia 

Portuguesa. Posteriormente, procede-se à abertura de uma ficha de identificação do 

produto. Previamente à manipulação, são realizados os cálculos necessários para proceder 

à preparação do manipulado e, após a manipulação per si, é preenchida uma ficha de 

preparação do mesmo em suporte de papel e informático de modo a permitir a 

reconstituição e rastreabilidade de todas as operações realizadas. Aquando a dispensa do 

medicamento, devidamente acondicionado e rotulado, é anexada uma cópia da guia de 

tratamento. 

 Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) e outros produtos de 

saúde 

Os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) não necessitam de 

prescrição para serem adquiridos, mas devem ser sempre utilizados de acordo com o 

folheto informativo e segundo a indicação e aconselhamento do farmacêutico. Os 

MNSRM podem também ser vendidos fora das farmácias, em locais que cumpram os 

requisitos legais e regulamentares. Os locais de venda de medicamentos não sujeitos a 

receita médica estão sujeitos ao registo prévio junto do INFARMED, I.P., de acordo com 

o Decreto-Lei n.º 134/2005, de 16 de agosto. A venda de MNSRM deverá ser efetuada 

por pessoal qualificado (farmacêutico ou técnico de farmácia) ou sob a sua 

responsabilidade. 

 Automedicação 

Por vezes, as pessoas por iniciativa própria tomam medicamentos sem consultarem um 

profissional de saúde. Há quem o faça por sugestão de familiares ou vizinhos, como pude 

evidenciar algumas vezes durante o meu estágio. Nestas situações, o farmacêutico, 

profissional de saúde especialista do medicamento, tem a oportunidade e a obrigação de 

intervir de forma a promover o uso racional e responsável do medicamento. [2] 

 Serviços farmacêuticos 

A FFM dispõe dos seguintes serviços farmacêuticos: determinação de parâmetros 

fisiológicos e bioquímicos como pressão arterial, colesterol, glicose e testes de gravidez. 

Todos estes serviços são realizados no gabinete de atendimento personalizado. Fora desta 
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sala, numa área de livre acesso, existe também uma balança que determina a razão entre 

o peso e a altura do utente, ou seja, calcula o índice de massa corporal (IMC). Às sextas 

feiras à tarde, a FFM dispõe ainda de sessões de nutrição com a nutricionista Dra. Diana 

Gonçalves. Nos meses de setembro a janeiro, a farmácia teve disponível o serviço de 

vacinação contra a gripe sazonal. Durante o meu estágio, procedi várias vezes à medição 

da pressão arterial e algumas determinações da glicose, colesterol e triglicerídeos. Em 

todos os atendimentos personalizados, fiz questão de conversar um pouco com os utentes 

para posteriormente fazer um aconselhamento mais adequado e personalizado. Caso o 

utente não transporte consigo o boletim onde são anotados estes parâmetros físicos e 

bioquímicos, a farmácia faculta cartões de registo, para efeitos de acompanhamento quer 

do médico e do farmacêutico.  

Da experiência que tive na FFM, notei que existe uma grande valorização do papel da 

farmácia e da intervenção farmacêutica no âmbito dos cuidados de saúde primários. 

 Projeto Valormed® 

A Valormed® é uma sociedade sem fins lucrativos que tem a responsabilidade da gestão 

dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. Resultou da 

consciencialização para a especificidade do medicamento enquanto resíduo especial e, 

por isso, deve ser recolhido seletivamente e sob controlo farmacêutico para depois ser 

processado em estações de tratamento adequadas. Desta forma, a VALORMED 

disponibiliza aos cidadãos, através dos contentores que se encontram instalados nas 

farmácias, um sistema cómodo e seguro para se libertarem das embalagens vazias e 

medicamentos fora de uso. [14]  Na FFM existe muito adesão a esta iniciativa, tendo a 

Farmácia sido galardoada, há uns anos, com um prémio devido à quantidade de resíduos 

que conseguiu acumular. 
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 Formações 

Durante todo meu estágio, a Dra. Inês Lima sempre me incentivou e tornou possível a 

minha participação em inúmeras formações: 

Data Entidade Formadora Tema da Formação Duração 

14/09/2016 Pierre Fabre Ducray® 14h30 – 18h 

20/09/2016 Pierre Fabre Klorane® 9h30 – 18h 

21/09/2016 Pierre Fabre Avène® 9h30 – 18h 

06/10/2016 Pierre Fabre Oral Care 14h – 18h 

10/10/2016 Vichy Slow Âge® 9h30 – 11h 

13/10/2016 Fama Vulvovaginites 20h – 23h 

18/10/2016 Pierre Fabre A-derma® 9h30 – 18h 

20/10/2016 Associação Nacional das Farmácias DPOC e Dispositivos Inalatórios 18h – 20h30 

25/10/2016 Pierre Fabre René Furterer® 9h30 – 18h 

22/02/2016 Naos Bioderma® 9h30 – 17h30 
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2 Parte II 

Temas desenvolvidos 

 Avaliação da adesão à terapêutica em indivíduos diabéticos e/ ou hipertensos 

da freguesia de Lordelo do Ouro 

 Adesão à terapêutica 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a adesão à terapêutica define-se como 

“a medida em que o comportamento de uma pessoa – tomar a medicação, seguir uma 

dieta, e/ou executar mudanças de estilo de vida – segue as recomendações feitas por um 

profissional de saúde”. Por outras palavras, a adesão ocorre quando o comportamento do 

doente coincide com as orientações do médico, enfermeiro ou farmacêutico, no que diz 

respeito ao cumprimento do regime terapêutico instituído, alterações nos hábitos de saúde 

no sentido de adotar práticas saudáveis, bem como comparecer a consultas médicas 

previamente marcadas ou realizar exames complementares de diagnóstico.   

Atualmente, a má/ não adesão à terapêutica constitui um problema da prática clínica 

diária, tendo vindo a ser alvo de uma crescente atenção por parte da comunidade científica 

e dos profissionais de saúde. A OMS estima que 50 % dos cidadãos em todo o mundo 

não tomam corretamente os medicamentos. [15,16] 

 Barreiras comuns à adesão terapêutica 

Os principais fatores que contribuem para a fraca/ não adesão à terapêutica podem ser 

classificados da seguinte forma: 

 Fatores centrados no doente, que incluem a literacia, dificuldades físicas, relação 

doente-prescritor, esquecimentos, entre outros; 

 Fatores relacionados com a terapêutica, como a complexidade e duração do 

tratamento, efeitos secundários da medicação, entre outros; 

 Fatores relacionados com o sistema de saúde, como por exemplo o longo tempo 

de espera e dificuldade em obter as prescrições médicas; 

 Fatores socioeconómicos que incluem a incapacidade de tirar tempo livre do 

trabalho para se deslocarem ao hospital ou centro de saúde e o custo da 

terapêutica;  

 Fatores relacionados com a doença, como sintomas e a gravidade da doença. [17] 
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 Principais consequências de uma fraca/ não adesão à terapêutica  

A adesão à terapêutica é um fator determinante para o sucesso do tratamento. As 

consequências da não adesão ou da fraca adesão à terapêutica não consistem apenas em 

desfechos clínicos pobres, mas também em despesas desnecessárias e encargos adicionais 

de cuidados de saúde, ao doente e ao SNS. Melhor dizendo, a não adesão à terapêutica 

conduz, muitas vezes, à intensificação da farmacoterapia e ao aumento da dose de 

fármacos. As consequências que daí advém consistem no aumento do custo global do 

tratamento e do risco de efeitos adversos. Aliás, em situações mais extremas, pode 

conduzir ao agravamento do estado de saúde do doente, [18] obrigando a que este recorra 

ao serviço de urgência. 
[15]  

Desta forma, o farmacêutico desempenha um papel vital na sua educação sobre o uso 

correto do medicamento assim como, na promoção da adesão à terapêutica. 

 Doenças crónicas com baixa adesão à terapêutica. Algumas considerações 

acerca da Diabetes e Hipertensão Arterial 

Segundo a OMS, os doentes com doenças crónicas, incluindo Diabetes e a Hipertensão 

Arterial, têm dificuldade em aderir aos regimes terapêuticos recomendados. [15] A baixa 

adesão à terapêutica é a principal causa para um baixo benefício clínico e um aumento de 

complicações médicas e psicossociais da doença, reduzindo a qualidade de vida do 

doente. 

A Diabetes é uma doença crónica que pode ser classificada em quatro tipos clínicos, 

etiologicamente distintos: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional e outros 

tipos específicos de diabetes. A diabetes tipo 2 é a forma mais frequente de diabetes, 

resultando da existência de insulinopenia relativa, com maior ou menor grau de 

insulinorresistência. Corresponde a cerca de 90% de todos os casos de diabetes e, muitas 

vezes, está associada à obesidade, principalmente abdominal, à hipertensão arterial e à 

dislipidemia. [19] A hiperglicemia é o sinal mais comum da diabetes não controlada e que 

a longo prazo provoca graves lesões, especialmente nos nervos e vasos sanguíneos. As 

consequências do mau controlo da glicemia ocorrem principalmente a nível renal, ocular, 

cerebral e dos membros inferiores. A fraca adesão ao tratamento para diabetes resulta 

num sofrimento evitável para os doentes e num excesso de despesas para o sistema de 

saúde. É importante salientar que o controlo da diabetes envolve muitas mais ações do 

que apenas a toma da medicação. Aspetos relacionados com a autogestão, como o 

autocontrolo de glicémia, restrições dietéticas, cuidados regulares com os pés e exames 

oftalmológicos são cruciais para a redução da progressão e complicações da diabetes. [15] 
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A Hipertensão Arterial (HTA), define-se clinicamente como a elevação persistente a PA 

acima dos limites considerados normais. Trata-se da manifestação de um processo 

multifatorial, em cuja patologia estão implicados numerosos fatores genéticos e 

ambientais que determinam alterações estruturais do sistema cardiovascular, produzindo 

um estímulo hipertensivo. Em 95% dos doentes hipertensos, a etiologia da HTA não pode 

ser identificada (HTA primária), definindo-se como HTA secundária aquela cuja origem 

é de causa conhecida: induzida por fármacos; doença renal crónica, Síndrome de Cushing 

ou terapêutica esteroide, entre outras. A HTA classifica-se em três graus, correspondendo 

o grau 1 a hipertensão arterial ligeira, o grau 2 a hipertensão arterial moderada e o grau 3 

a hipertensão arterial grave. 

Tabela 1: Classificação da Hipertensão Arterial 

Categoria PAS (mmHg)  PAD (mmHg) 

Normal 120-129 e/ou 80-84 

Normal-Alta 130-139 e/ou 85-89 

HTA Grau I 140-159 e/ou 90-99 

HTA Grau II 160-179 e/ou 100-109 

HTA Grau III ≥180 e/ou ≥110 

Hipertensão Sistólica Isolada* ≥140 e <90 

HTA -hipertensão arterial PAD-pressão arterial diastólica PAS-pressão arterial sistólica. * Hipertensão sistólica 

isolada: classifica-se também em graus de 1 a 3, segundo os seus valores de PAS e com idênticos escalões aos da HTA. 

A HTA é um fator de risco reconhecido de morbilidade e mortalidade cardiovascular 

(CV) e renal. Os objetivos de tratamento da HTA consistem em controlar a hipertensão 

arterial e prevenir a lesão de órgãos alvo, contribuindo para a minimização do risco total 

de morbilidade e mortalidade CV. 

A HTA, como doença crónica que é, necessita da terapêutica e vigilância continuada no 

tempo, através da medição regular da tensão arterial. As intervenções sobre o estilo de 

vida do doente devem ser integradas no tratamento da HTA como: adoção de uma dieta 

variada, rica em legumes, leguminosas, verduras e frutas e pobre em gorduras (totais e 

saturadas); prática regular e continuada de exercício físico, 30 a 60 minutos, quatro a sete 

dias por semana; controlo e manutenção de peso normal; restrição do consumo excessivo 

de álcool; diminuição do consumo de sal e cessação do consumo de tabaco, se aplicável. 

[20] 
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 Avaliação da adesão à terapêutica medicamentosa 

De uma forma geral, os métodos para avaliar a adesão à terapêutica medicamentosa 

classificam-se em diretos e indiretos. Os métodos diretos incluem a observação direta da 

toma do medicamento, um método preciso, embora seja inexequível na prática clínica 

para doentes em regime de ambulatório. Os métodos indiretos integram o relato por parte 

do doente quando lhe é pedido oralmente para explicar como é que toma a medicação 

(método mais simples) e a aplicação de questionários escritos/ entrevistas estruturadas 

relacionadas com a toma da medicação, entre outros. A avaliação da adesão à terapêutica 

medicamentosa e o conhecimento dos diversos fatores que influenciam são determinantes 

para o desenvolvimento da estratégia por parte dos diversos profissionais de saúde, em 

que se inclui o farmacêutico, tendo em vista aumentar essa mesma adesão, fundamental 

para o controlo eficaz e eficiente das doenças crónicas e para a prevenção de muitas 

complicações graves que lhes estão associadas. [21] 

 

 Avaliação da adesão à terapêutica em indivíduos diabéticos e/ ou hipertensos 

que frequentam a FFM através de um questionário 

 Aplicação do inquérito 

Os inquéritos foram aplicados do dia 16 de janeiro ao dia 17 de fevereiro de 2017. Foi 

pedido ao utente o preenchimento do questionário em situações como: no final da 

medição da tensão arterial, após a determinação da glicemia ou ao balcão, posteriormente, 

à dispensa de um anti hipertensor e/ou antidiabético (ver anexo V). 

 Tratamentos dos dados 

No final do período de preenchimento dos inquéritos, inseri todos os dados numa folha 

de Excel e procedi à criação de diversos gráficos para dar suporte à discussão dos dados. 

Durante o período de tempo em questão foram realizados 30 questionários, no entanto, 4 

foram anulados devido à falta de resposta em uma ou mais perguntas. No total foram 

analisados 26 questionários. 
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 Resultados e Discussão 

a) Sexo 

R: Dos inquiridos, 73% eram mulheres e os restantes 

27% eram homens. 

 

 

 

b) Idade 

R: O intervalo de idades mais prevalente foi >65anos. 

Este resultado é compreensível pois é mais comum que 

estas doenças apareçam em estados mais avançados de 

idade. 

 

c) Patologia 

R: 73% dos inquiridos eram hipertensos, 23% 

eram diabéticos e 4% possuíam ambas as 

patologias. 

 

 

 

Torna-se importante mencionar que o objetivo terapêutico para indivíduos hipertensos 

varia consoante a existência concomitante de outras patologias/ alterações fisiológicas. 

Enquanto, para a maioria da população o objetivo terapêutico da pressão arterial é: PAS 

<140mmHg e a PD<90mmHg, os objetivos mudam para indivíduos com diabetes e 

idosos, por exemplo. Em traços gerais, o objetivo terapêutico de indivíduos hipertensos 

com diabetes é de PA<140mmHg e a PD<85mmHg. Quanto à população idosa, é 

importante mencionar que com o aumento da idade, há também o aumento da PAS. As 

recomendações em hipertensos idosos com PAS>160mmHg é a redução da PAS para 

entre 150 e 140mmHg [23]. Em indivíduos diabéticos ou hipertensos com diabetes é 

recomendado um alvo de hemoglobina glicada A1c (HbA1c) <7,0%, com o tratamento 

antidiabético [23]. 
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c) Adesão à terapêutica 

Pergunta 1: “Alguma vez se esqueceu de tomar os medicamentos para a Diabetes e/ou 
para Hipertensão Arterial?” 

R: 62% dos inquiridos responderam “Não” e os 

restantes 38% responderam “Sim”. 

 

 

 

Pergunta 2: “Toma a medicação sempre à mesma hora?” 

R: 96% dos inquiridos responderam “Sim” e os 

restantes 4% responderam “Não”. 

 

 

 

Pergunta 3: “Alguma vez deixou de tomar a medicação para a Diabetes/ Hipertensão 
Arterial por se sentir melhor?” 

R: 85% dos inquiridos responderam “Não” e os 

restantes 15% responderam “Sim”. 

 

 

 

Pergunta 4: “Alguma vez deixou de tomar a medicação para a Diabetes/ Hipertensão 
Arterial por se sentir pior?” 

R: 96% dos inquiridos responderam “Não” e os 

restantes 4% responderam “Sim”. 
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Pergunta 5: “Alguma vez interrompeu a terapêutica por ter deixado acabar a medicação 
para a Diabetes/ Hipertensão Arterial?” 

R: 77% dos inquiridos responderam “Não” e os 

restantes 23% responderam “Sim”. 

 

 

 

Pergunta 6: “O motivo que o (a) levou a interromper a terapêutica deveu-se a:” 

R: 50% dos indivíduos interrompeu a 

terapêutica pois não previu que a medicação ia 

acabar e esqueceu-se de a voltar a adquirir; 17% 

devido a fatores económicos; 17% por falta de 

receita; e 17% por outros motivos. Este 

resultado tem apenas em conta os 23% dos 

indivíduos que responderam “Sim” à questão 

anterior. 

 
Pergunta 7: “Recorre a alguma estratégia para se lembrar de tomar a medicação para a 
Diabetes/ Hipertensão Arterial?” 

R: 65% dos inquiridos responderam “Sim” e os 

restantes 35% responderam “Não”. 

 

 

 

Pergunta 7.1: “Se sim, qual? ____________________” 

R: 88% afirma que faz parte da rotina; 6% 

associa a um hábito (à toma do pequeno-

almoço); 6% põe a caixinha dos 

medicamentos num sítio estratégico. Estes 

resultados têm apenas em conta os 65% dos 

indivíduos que responderam “Sim” à questão 

anterior. 
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Pergunta 8: “Número total de medicamentos que faz diariamente, incluindo os 

medicamentos para a Diabetes e/ou para a Hipertensão Arterial.” 

R: 62% faz, diariamente [1, 4] medicamentos; 34% 

faz [5-7]; e 4% [>10]. Nenhum dos inquiridos toma 

[8-10] medicamentos. Com esta questão, quis saber 

quantos utentes são considerados polimedicados. 

Neste sentido, 38% dos utentes são polimedicados, 

tendo em conta a definição de polimedicação – 

toma de 5 ou mais medicamentos. [25] 

Pergunta 9: “Com que frequência tem consultas com o médico de família/ especialista 

para controlo da Diabetes/ Hipertensão Arterial?”  

R: 50% respondeu que tem consulta, para 

controlo da Diabetes/ Hipertensão Arterial, com 

uma frequência inferior a 6 meses; 34% de 6 em 

6 meses; 8% uma vez por ano; e 8% superior a 

um ano.  

 

Esta pergunta pretendia avaliar se os doentes comparecem às consultas médicas para 

controlo da Diabetes e HTA. A periodicidade das consultas de seguimento de doentes 

diabéticos/ hipertensos deve processar-se com intervalos de 3-6 meses. [24,26,27,28] 

Desta forma, conclui-se que o resultado a esta pergunta foi muito positivo, tendo 84% 

respondido que tinham consultas com uma periodicidade inferior a 6 meses e de 6/6 

meses, o que vai de encontro com aquilo que está recomendado pela DGS. 

 

Pergunta 10: “Caso os valores da glicemia/ tensão arterial estejam dentro dos valores 

recomendados” 

R: 92% dos inquiridos respondeu “Continuo a tomar 

a medicação pois possuo uma doença crónica”; 8% 

respondeu “Deixo de tomar a medicação pois tenho 

a doença “controlada””. 
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Pergunta 11: “Caso os valores da glicemia/ tensão arterial estejam acima dos valores 
recomendados” 

R: 96% começa a fazer uma medição mais 

regular da tensão arterial e caso o valor alto 

persista no tempo, marca uma consulta no 

médico; 4% interrompe a toma pois acredita 

que a medicação não está a “fazer efeito”. 

 

d) Hábitos de saúde 

Pergunta 1: “Atualmente, consome bebidas alcoólicas” 

R: 62% dos inquiridos responderam “Sim” e os 

restantes 38% responderam “Não”. 

 

 

 

 
Nota: para as questões que se seguem (1.1, 1.2 e 1.3) tive apenas em conta os 62% dos 

indivíduos que têm por hábito consumir bebidas alcoólicas. 

Pergunta 1.1 “Com que frequência?” 

R: 37% responderam que 

consomem todos os dias; 25% 

apenas em festas; 19% 

raramente; e 19% só aos fins-de-

semana. 

 

Pergunta 1.2 “Qual(ais) o(s) tipo(s) de bebida(s) alcoólica(s) que consome?” 

R: A maioria dos inquiridos 

consome vinho às refeições, 4% 

tem por hábito beber cerveja e 4% 

responderam a opção “outros” e 

escreveram “champanhe” e 

“licor”. 
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Pergunta 1.3 “Qual a quantidade de bebidas alcoólicas que ingere habitualmente?” 

 R: Dos indivíduos que consomem bebidas 

alcoólicas, a maior parte bebe “menos de um 

copo” / dia; os restantes bebem de 1-2 copos. 

 

 

 

No meu ponto de vista, estes resultados são animadores uma vez que 38% não têm por 

hábito consumir bebidas alcoólicas (ou porque nunca o fizeram ou porque deixaram de o 

fazer); e porque os 62% que consome, fazem-no com moderação. 

 

Pergunta 2 “Consumo de tabaco” 

Segundo a DGS, doentes com Diabetes e/ou Hipertensão Arterial, caso tenham por hábito 

fumar, devem cessar o consumo de tabaco, o quanto antes. Neste sentido, os resultados a 

esta questão são, a meu ver, positivos apesar de ainda poderem vir a ser melhorados 

(cessação tabágica a 100%). 

 

 

 

 

R: 54% nunca fumaram, ativamente; 30% já foram fumadores; 8% fumam todos os dias 

mais de 10 cigarros por dia; 4% fuma todos os dias entre 5-10 cigarros por dia; e 4% fuma 

ocasionalmente. 

 

Pergunta 3 “Pratica exercício físico/ faz caminhadas?” 

R: 88% responderam que faziam caminhadas. A 

restante percentagem, 23%, não pratica qualquer tipo 

de exercício físico, em grande parte devido a problemas 

na mobilidade (dor na anca, dificuldade em caminhar) 

e por causa do frio que se faz sentir nesta época de 

inverno. 
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 Pergunta 3.1 “Com que frequência?” 

R: A maior parte dos indivíduos, 35% e 31% 

que pratica exercício físico/ faz caminhadas, 

fá-lo 2/3vezes e 6/7vezes por semana, 

respetivamente. 

  

 

Pergunta 3.2 “Qual a duração de cada sessão?” 

R: dos 88% que fazem caminhadas, 55% fazem-

no durante mais de 45 minutos e 40% entre 25-35 

minutos.  

 

 

 

Novamente, estes resultados, são bastantes animadores pois é recomendada a prática 

regular de exercício físico, pelo menos 30 minutos, quatro a sete dias por semana, o que 

pelos resultados obtidos, é possível verificar que este objetivo é cumprido pela maioria 

dos inquiridos, dentro das suas limitações. 

e) Auto monitorização 

Os indivíduos diabéticos devem fazer o controlo de glicemia e ter cuidados regulares com 

os pés, de forma a reduzir a progressão e complicações da diabetes. [15] 

Já os indivíduos hipertensos, devem fazer a medição regular da tensão arterial, mesmo já 

fazendo a medicação para controlo da HTA. A determinação da frequência com que os 

indivíduos diabéticos e ou hipertensos determinam a glicemia e a hipertensão, 

respetivamente, foi a forma que criei para avaliar estes parâmetros. 

Pergunta 1: “Com que frequência faz a medição da glicemia?” 

R: A maioria dos inquiridos responderam a 

opção “Outros” – apenas faziam a medição 

quando sentiam necessidade ou quando se 

sentiam menos bem.  
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Estes resultados não são muito preocupantes uma vez que, a maioria dos inquiridos tem 

consultas regulares para controlo da Diabetes e é critério realizarem-se, antes da consulta, 

análises ao sangue para a determinação da hemoglobina glicada A1c (que reflete a 

glicemia nas últimas 8 a 12 semanas). [24]  

O resultado a esta pergunta apenas tem em conta os indivíduos diabéticos e hipertensos 

diabéticos. 

Pergunta 2: “Onde costuma realizar a medição da glicemia?” 

R: A maior parte dos inquiridos costuma realizar a 

medição da glicemia em casa. Dos que realizam no 

Centro de Saúde, a maioria apenas o faz aquando a 

consulta de seguimento. 

 

Pergunta 3: “Com que frequência faz a medição da tensão arterial?” 

R: Neste caso, os resultados 

foram homogéneos: tanto 

existem doentes que medem 

a TA semanalmente, como 

os que apenas medem 

quando sentem necessidade 

de o fazerem (“Outros” – 28%). O resultado a esta pergunta apenas tem em conta os 

indivíduos hipertensos e hipertensos diabéticos. 

Pergunta 4: “Onde costuma realizar a medição da tensão arterial?” 

R: A maioria dos inquiridos tem por hábito realizar 

a medição da tensão arterial na farmácia, o que 

demostra uma valorização do farmacêutico 

enquanto prestador de serviços. 
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Comparação de resultados 

Com a construção deste gráfico pretendi avaliar se o aumento da idade está relacionado, 

ou não, com o esquecimento da toma da medicação. Segundo os resultados obtidos, 

conclui-se que o esquecimento é mais frequente a partir dos 50 anos.  

Com a primeira relação (Figura 29), pretendi avaliar se o esquecimento da toma da 

medicação se deve ao facto de os doentes serem polimedicados. Segundo a figura 29C, 

44% dos doentes faz diariamente [1-4] medicamentos e 18% faz [5-7]. Isto quer dizer 

que, a maioria dos doentes que se esquece de tomar a medicação para as patologias em 

causa não é polimedicado. 

Com a segunda relação (Figura 30), quis saber se estes doentes, que se esquecem de tomar 

a medicação, recorrem, ou não, a uma estratégia para se lembrarem de o fazerem. 

Segundo os resultados, observa-se que são os doentes que tomam 1-4 medicamentos/dia 

que menos recorrem a uma estratégia para se lembrar de tomar a medicação.  
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Desta forma, associando a informação da figura 29C e figura 30C, conclui-se que os 

doentes que se esquecem mais vezes de tomar a medicação não são polimedicados, e que 

por sua vez, são estes que, de um modo geral, não têm nenhuma estratégia para se 

lembrarem de tomar a de medicação. 

 Conclusão 

Atualmente, a má/ não adesão à terapêutica constitui um problema da prática clínica 

diária, tendo vindo a ser alvo de uma crescente atenção por parte dos profissionais de 

saúde. Neste sentido, este trabalho teve como principal objetivo avaliar a adesão à 

terapêutica dos utentes que frequentam a Farmácia Fonte da Moura pois, várias foram as 

vezes em que, durante o meu estágio, me deparei que alguns utentes não faziam a 

medicação corretamente e tinham dificuldades em cumprir as recomendações que lhes 

foram feitas. Posto isto, elaborei um questionário, o qual evidenciou que os doentes que 

se esquecem mais vezes de tomar a medicação não são polimedicados. Por outro lado, 

são estes indivíduos, maioritariamente, que não recorrem a nenhuma estratégia para se 

lembrarem de tomar a medicação. No que diz respeito ao seguimento médico destas duas 

patologias, 84% segue as recomendações da DGS. No entanto, e de um modo geral, os 

resultados foram bastante animadores sendo que a maioria dos inquiridos tem uma boa 

adesão à terapêutica. É importante salientar que a FFM se localiza numa zona privilegiada 

pelo que, poderá ter tido alguma influência nos resultados. Assim, seria pertinente avaliar 

a adesão à terapêutica em indivíduos diabéticos e/ou hipertensos numa farmácia situada 

numa zona mais carenciada e, posteriormente, comparar os resultados obtidos no dois 

locais. 

O farmacêutico é o último profissional de saúde a estar em contacto com o doente antes 

que este tome o medicamento prescrito e por isso, a sua intervenção é fulcral para 

sensibilizar para os perigos de práticas inadequadas e para assegurar a adesão à 

terapêutica. Desta forma, o farmacêutico aquando a dispensa da medicação pode sugerir 

estratégias, de forma a aumentar a adesão à terapêutica como por exemplo, o colocar os 

medicamentos num local estratégico (num local de passagem), colocar um alarme no 

telemóvel ou fazer uma caixa de medicação semanal. Além disso, poderá ser vantajoso, 

aumentar a qualidade da comunicação entre o farmacêutico e o utente, através da 

explicação da importância da toma da medicação e a sensibilização deste para os 

potenciais efeitos a longo prazo, que a não adesão pode vir a ter na vida do doente. 
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 Acne 

 Introdução 

A Acne vulgaris é a patologia mais comum da pele, particularmente na adolescência. 

Afeta, aproximadamente, mais de 85% de adolescentes em todo o Mundo, podendo 

persistir na idade adulta. A acne que surge pela primeira vez em adulto, designa-se acne 

tardia e é mais prevalente no sexo feminino. As partes do corpo mais afetadas são 

predominantemente a face, pescoço, região dorsal e peito, pois são zonas ricas em 

glândulas sebáceas.  

A acne afeta negativamente a qualidade de vida, a autoestima das pessoas que têm esta 

patologia, podendo conduzir a um isolamento social e em casos extremos, a estados 

ansiosos e depressivos. [29, 30] 

 Fisiopatologia 

A acne vulgar é uma doença multifatorial do folículo pilossebáceo (FPS), uma estrutura 

dérmica constituída por um folículo piloso, que origina o pelo, com uma glândula sebácea 

adjacente, responsável pela produção e secreção de sebo, uma mistura complexa de 

lípidos. Resulta essencialmente da interação entre quatro fatores: produção excessiva de 

sebo (hiperseborreia), hiperqueratinização folicular, colonização microbiana das 

unidades pilossebáceas (P. acnes) e libertação de mediadores inflamatórios na zona 

folicular e na derme circundante. [30, 31] 

 Hiperprodução de sebo 

As alterações hormonais características da adolescência têm grande influência no 

aparecimento da acne. Durante a adolescência, ocorrem modificações ao nível do FPS, 

provocado pelo aumento das hormonas androgénicas em circulação. Na glândula sebácea, 

os androgénios, nomeadamente a testosterona, é reduzida em dihidrotestosterona (DHT) 

pela ação da enzima 5-alfa redutase tipo I. Por sua vez, a DHT estimula a glândula sebácea 

a produzir mais sebo, conduzindo à hiperplasia da glândula. O aumento da secreção de 

sebo é considerado, de entre todas as características, o principal fator causal envolvido na 

fisiopatologia da acne. Para além de haver uma maior taxa de secreção de sebo, a 

patologia é acompanhada por modificações qualitativas do sebo: diminuição da 

concentração do ácido linoleico que contribui para a diminuição da integridade da barreira 

cutânea e, consequentemente para o aumento da sua permeabilidade a substâncias 

comedogénicas e inflamatórias; aumento da concentração de outros ácidos gordos, 

principalmente monoinsaturados; e o aumento dos produtos resultantes da peroxidação 
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do esqualeno, sendo que quanto maior for o grau de peroxidação do esqualeno maior é o 

tamanho da lesão acneica. [31, 37] 

 Hiperqueratinização 

A hiperqueratinização, resulta do aumento da proliferação dos queratinócitos e do 

aumento da adesão e coesão dos corneócitos do estrato córneo, originando a obstrução do 

FPS. [29, 31, 37] 

 Colonização da Propionibacterium acnes 

A hiperseborreia e a hiperqueratinização são duas características favoráveis à proliferação 

de microrganismos anaeróbios, como a Propionibacterium acnes, uma bactéria anaeróbia 

comensal da flora cutânea. Enquanto a hiperseborreia forma um meio rico em lípidos, os 

quais são utilizados como substratos pelos microrganismos, a hiperqueratinização 

contribui para a formação de um ambiente ainda mais anaeróbio. É ainda relevante 

salientar que o microbioma da pele de indivíduos com acne é geneticamente diferente da 

de indivíduos com a pele saudável, sendo que nos primeiros há predomínio de P. acnes 4 

e 5, estirpes mais patogénicas com um mecanismo próprio de patogénese: secreção de um 

microbiofilme que favorece a aderência e a criação de um reservatório de bactérias, 

aumentando a resistência ao tratamento. [35] 

 Inflamação 

A P. acnes ativa a resposta inflamatória pela sua capacidade de interagir com a imunidade 

inata do hospedeiro, através da ativação de recetores “Toll-Like Receptores” (TLR) 

presentes nos macrófagos. Esta ativação desencadeia a produção e libertação de citocinas 

pró-inflamatórias originando uma resposta inflamatória. [32,36] 

 Manifestação clínica 

A acne é constituída por um conjunto de lesões, as quais, isoladas ou em conjunto, 

definem o tipo e a gravidade de acne. As lesões acneicas resultam dos mecanismos de 

patogénese anteriormente descritos, isolados ou em conjunto, e podem ser classificadas 

como lesões retencionais (acne retencional), lesões inflamatórias (acne inflamatório) ou 

associação dos dois tipos de lesões (acne polimórfico). [33] 

 Lesões retencionais 

As lesões retencionais são lesões não inflamatórias. Resultam do processo de 

hiperqueratinização com a obstrução do FPS. A lesão retencional elementar não 

observável a olho nu, designada por microcomedão, é o percursor dos comedões abertos 
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(“pontos negros”) e dos comedões fechados (microquistos) que se desenvolvem com o 

aumento da produção de sebo. [33] 

 Lesões inflamatórias 

As lesões inflamatórias são provocadas pela colonização da P. acnes nas lesões 

retencionais. São exemplo de lesões inflamatórias as pápulas, vulgarmente designadas 

por “borbulhas”, e as pústulas. Ambas são saliências vermelhas, arredondadas com um 

processo de inflamação associado (edema, calor, rubor e dor), a única diferença é que 

estas últimas, as pústulas, possuem um conteúdo purulento. Caso o processo inflamatório 

persista e haja o aumento da extensão da inflamação, estas lesões podem evoluir para 

nódulos, quistos e, posteriormente quando tratadas, para cicatrizes. [29, 33] 

 Tratamento farmacológico 

O tratamento farmacológico tem como objetivo a diminuição da hiperseborreia, da 

hiperqueratinização, da proliferação bacteriana e da inflamação e, tem em conta o tipo e 

a severidade de acne assim como, o impacto psicossocial e a presença de outras 

patologias. O tratamento farmacológico pode ser tópico ou sistémico. Os tratamentos 

tópicos são indicados nas formas leves a moderadas de acne. Não é recomendado o uso 

de antibióticos tópicos em monoterapia para o tratamento da acne pois podem contribuir 

para o desenvolvimento de resistências bacterianas. Geles ou cremes com Peróxido de 

Benzoílo (PB) são uma alternativa eficaz, uma vez que a sua ação antimicrobiana não 

está associada ao desenvolvimento de resistências. Os tratamentos sistémicos são 

indicados para o tratamento da acne inflamatória moderada a grave. [29, 33, 34] 

Tabela 2: Tratamento Farmacológico da Acne  

Tratamento da Acne 

Tópico Retinoides Tretinoína 

Isotretinoína 

Adapaleno 

Antibióticos Eritromicina/ Claritromicina 

Antimicrobianos não antibióticos Peróxido de Benzoílo 

Ácido Azeláico 

Sistémico Antibióticos Minociclina/ Eritromicina 

Tetraciclina/ Doxiciclina 

Retinoides Isotretinoína 

Terapêutica Hormonal Estrogénio + Progestativo 
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 Cuidados dermocosméticos na pele acneica 

Os cuidados dermocosméticos contribuem para o sucesso do tratamento farmacológico 

antiacneico, pelo que é comum a associação destes dois tratamentos. Apesar de estes 

cuidados não substituírem o tratamento com fármacos, existem situações em que as 

formas ligeiras de acne conseguem ser exclusivamente controladas com a 

dermocosmética. É ainda relevante salientar a importância que os produtos 

dermocosméticos detêm como cuidados compensatórios dos efeitos secundários 

associados ao tratamento farmacológico sistémico. Por exemplo, o tratamento com 

retinoides orais, provoca uma secura extrema da pele, aumentando a fragilidade das 

mucosas e a sensibilidade ao sol pelo que é importante e imprescindível o uso de 

formulações hidratantes e com fator de proteção solar alto, adequadas ao tipo de pele 

oleosa com tendência a acneica, assim como hidratante labial. [29, 37] 

 Rotina da pele oleosa com tendência a acneica 

É importante cumprir uma rotina bi-diária de higiene e de hidratação específica com 

ingredientes ativos que atuem ao nível das lesões acneicas, sem esquecer a proteção solar, 

que é essencial para prevenir o agravamento da acne e a formação de cicatrizes e 

hiperpigmentações. Os cuidados da pele acneica devem assim incluir a higiene, a 

hidratação e a proteção solar, e as formulações devem estar adaptadas ao tipo de pele, 

oleosa com tendência a acneica, tendo em conta o tipo de lesões acneicas. Estas 

formulações devem ser “oil-free” e devem ser “não comedogénicas”, isto é, não devem 

conter na formulação substâncias com a capacidade de obstruir os poros, como os óleos 

minerais e vegetais. Para além disso, existem ainda formulações mais especificas que 

contêm ingredientes capazes de regular a produção de sebo (propriedades 

seborreguladoras), de contrariar o efeito resultante da hiperqueratinização (propriedades 

queratolíticas), de reduzir a inflamação causada pela P. acnes (ação anti-inflamatória), e 

capazes de diminuírem o brilho característico da pele oleosa (ação matificante). Existem 

ainda, cuidados complementares como a exfoliação, a utilização de máscaras absorventes 

do excesso de sebo e cuidados localizados que contribuem para a melhoria do aspeto da 

pele e para a diminuição do número de lesões acneicas. [37-39] 

 Intervenção na comunidade – Atividade “Combate a acne” 

Esta atividade teve como objetivo aconselhar os produtos dermocosméticos mais 

adequados para o tipo de pele oleosa com tendência a acneica a adolescentes assim como, 

desmistificar e esclarecer alguns conceitos sobre a acne.  
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A divulgação da atividade foi feita através da afixação de cartazes (anexo VIII) nos 

balcões e na montra da FFM e pelo envio de mensagens de telemóvel a alguns clientes 

habituais (ver anexo VI – poster de divulgação). De forma a enriquecer esta ação, 

consegui, com a ajuda da Dra. Inês Lima, obter amostras de algumas marcas para oferecer 

aos participantes.  

 Descrição da atividade 

A primeira parte da ação envolveu a explicação breve de “o que é a acne”,” como surge”, 

“como se manifesta” e “como é que pode ser tratada”. 

Posteriormente, sucedeu-se a parte do aconselhamento: aconselhei produtos de várias 

marcas, adequados ao tipo de pele dos participantes. Neste aconselhamento, sublinhei a 

importância da higiene do rosto bi-diária – limpeza, hidratação e proteção solar – e frisei 

que apenas os produtos cosméticos “oil-free” e “não comedogénicos”, entre outras 

características, são os mais indicados para peles oleosas com tendência a acneica.  

A atividade teve lugar na área de atendimento ao público, num dos balcões aí presentes. 

 Discussão 

A atividade “Combate a acne” teve uma grande adesão por parte dos utentes. Todas as 

expectativas foram atingidas e superadas. É relevante mencionar que esta ação para além 

de ter contribuído para a educação do utente, no que diz respeito à higiene da pele para 

controlo da acne, também contribuiu, indiretamente, para um aumento de vendas de 

produtos cosméticos da farmácia. 

 Conclusão 

Este trabalho teve como objetivo sensibilizar a população para a acne, uma doença que 

afeta 85% dos adolescentes em todo o Mundo, e que é responsável pela diminuição da 

autoestima e da autoconfiança, podendo, em casos extremos, conduzir a um afastamento 

social e à depressão.   

O motivo que me levou a realizar esta atividade deveu-se em parte à localização da FFM, 

em frente a um estabelecimento de ensino, e devido à frequência com que os alunos e 

pais, se deslocavam à farmácia para pedir um aconselhamento de produtos 

dermocosméticos para tratar esta patologia. O acompanhamento do farmacêutico no 

tratamento da acne, e na sua prevenção, é essencial, pois este sabe quais os produtos mais 

adequados para o tipo de pele em questão e sabe quais os cuidados complementares que 

um indivíduo com acne deve ter quando está a fazer um tratamento farmacológico oral. 
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Anexos 

Anexo I – Fotografias do espaço físico exterior da FFM 

 

 

 

 

 

Anexo II – Fotografias do espaço físico interior da FFM: Área de atendimento e Gabinete 

de atendimento personalizado 

 

Anexo III – Fotografias do espaço físico interior da FFM: Armazém e Laboratório 
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Anexo IV –  Exemplo de ficha de preparação de um medicamento manipulado 
 

Medicamento: Solução Alcoólica a 60% com ácido bórico à saturação 

Teor em substância(s) activa(s): 100 g contêm 4 g de ácido bórico 

Forma farmacêutica: Solução            Data de preparação: 13/09/2016 

Número do lote:  008/16     Quantidade a preparar: 100g 

 

Matérias-

primas 
Lote nº Origem 

Quantidade 

para 100g (ou 

ml, ou 

unidades) 

Quantidade 

calculada 

Quantidade 

pesada 

Rúbrica do 

Operador/ 

data 

Rúbrica do 

Supervisor/ 

data 

Ácido 

Bórico 

JRSMIRA Labchem 5,0 g 5,5 g 5,496 g   

Álcool a 

96%(v/v) 

15000613/ 

13001092 

Aga 54,7 g 54,7 g 54,733 g   

Água 

purificada 

004/335/5 Dimor 45,3 g 45,3 g 45,307 g   

 

Preparação        Rubrica do Operador 

Preparar o álcool a 60%(v/v) a partir do álcool de 96% (v/v) por diluição.  

Pesar o ácido bórico.  

Adicionar o ácido bórico, em pequenas quantidades, ao álcool a 60% (v/v), agitando 

fortemente durante 20s, após cada adição. 

 

Após a adição de todo o ácido bórico, completar com álcool a 60%(v/v), agitar durante 

20 segundos. 

 

Deixar repousar a solução durante uma hora, agitando-a durante 20s de 15 em 15 

minutos. 

 

Filtrar a solução obtida.  

Acondicionar e rotular.  
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Embalagem 

Tipo de embalagem: Frasco vidro âmbar 

Capacidade do recipiente: 100 mL                                            Operador: _______ 

 

Prazo de utilização e Condições de conservação 

Condições de conservação: conservar a solução à temperatura ambiente no frasco bem fechado.  

Prazo de utilização: 2 meses após a data de preparação (13/11/2016) 

Operador:_________ 

 

Verificação 

Ensaio Especificação Resultado Rúbrica do 

operador 

Aspeto Límpido e transparente Conforme  

    
Cor Incolor Conforme  

    
    
Quantidade 100 mL (±5%)  Conforme  

Aprovado ×  Rejeitado   Supervisor: ________________ 

 

Nome, morada e telefone do doente 

 

 

Nome do médico prescritor 

 

 

Anotações 

Indicação terapêutica: A solução de ácido bórico à saturação é um medicamento utilizado no tratamento 

tópico de otites externas. 
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Cálculo do preço de venda 

 

 Matérias-primas  

 Matérias-

primas 

Embalagem existente em 

armazém 

Preço de aquisição de 

uma dada quantidade 

unitária (s/IVA) 

Quantidade a 

usar 

Fator 

multiplicativo 

Valor da 

matéria-

prima 

utilizada na 

preparação 

 

  quantidade 

adquirida 

preço de 

aquisição 

(s/IVA) 

quantidade 

unitária 

preço   

 

  

 Ácido Bórico 100g 2,17 1g 0,0217 X 5,496g X 2,2 = 0,26  

 Álcool a 

96,0% 

250mL × 5 3,41€× 5 1g 0,0173 X 54,73g X 1,9 = 1,798  

 Água 

purificada 

5000mL 2,15 1mL 0,00043 X 45,31g X 1,9 =0,037  

   subtotal A 2,095  

 

 Honorários de manipulação:  

  Forma Farmacêutica Quantidade F (€) 
Fator 

Multiplicativo 
Valor  

 valor referente à quantidade 

base 
Solução g 4,89 X 3 = 14,67 

 

 valor adicional   X X =  

   subtotal B 14,67  
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 Material de embalagem   

 
Materiais de Embalagem 

Preço de Aquisição 

(s/IVA) 
Quantidade Fator Multiplicativo Valor 

 

 Frasco vidro ambar 0,646 X 1 X  1,2 = 0,2436  

 Tampa frasco vidro 0,203 X 1 x  1,2 = 0,7752  

   subtotal C 1,0188  

     

 Preço de Venda ao Público do medicamento manipulado: (A + B + C) x 1,3 23,12  

   + IVA X 1,39  

      
   D 24,51  

      

 Preço Final D 24,51  

 Operador: _______________ Supervisor: _______________ 

 

Rótulo 

 
  Farmácia Fonte da Moura, Lda.  Lote: 008/16 

Dir. Técnica Dra. Patrícia Vieira   Prep.: 13/09/16  
Val.: 13/11/16 

Utente:       100g 
Preço: 24,51 € 

 
Solução alcoólica a 60% saturada com ácido bórico 

F.S.A. 
=Uso Externo= 

Conservar bem fechado à temperatura ambiente. 
Manter fora do alcance das crianças. 

Av. Boavista, 2895 4100-136 Porto – Telefone 226181444 
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Anexo V – Questionário sobre a avaliação da adesão à terapêutica de indivíduos 
diabéticos e/ou hipertensos 
 

Avaliação da adesão à terapêutica de indivíduos diabéticos e/ou hipertensos 

Este questionário é realizado no âmbito do relatório de estágio do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas.  

Sexo 
Feminino ⧠    Masculino ⧠ 

Idade 
18-29 anos ⧠ 

30-49 anos ⧠ 

50-65 anos ⧠ 

>65 anos ⧠ 

Patologia 

Diabetes ⧠ Hipertensão Arterial ⧠ 

Adesão à terapêutica 

1. Alguma vez se esqueceu de tomar os medicamentos para a Diabetes e/ou para 
Hipertensão Arterial? 
Sim ⧠   Não ⧠ 

2. Toma a medicação sempre à mesma hora? 
Sim ⧠   Não ⧠ 

3. Alguma vez deixou de tomar a medicação para a Diabetes/ Hipertensão Arterial por se 
sentir melhor? 
Sim ⧠   Não ⧠ 

4. Alguma vez deixou de tomar a medicação para a Diabetes/ Hipertensão Arterial por se 
sentir pior? 
Sim ⧠   Não ⧠ 

5. Alguma vez interrompeu a terapêutica por ter deixado acabar a medicação para a 
Diabetes/ Hipertensão Arterial? 
Sim ⧠   Não ⧠ 

6. O motivo que o (a) levou a interromper a terapêutica deveu-se a: 
Falta de receita ⧠ Fatores económicos ⧠  

Esquecimento ⧠  Outros: ____________________ 

7. Recorre a alguma estratégia para se lembrar de tomar a medicação para a Diabetes/ 
Hipertensão Arterial? (ex. alarme no telemóvel, à refeição, entre outros) 
Sim ⧠   Não ⧠ 

7. a) se sim, qual? ____________________ 
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8. Número total de medicamentos que faz diariamente, incluindo os medicamentos para a 
Diabetes e/ou para a Hipertensão Arterial. 
1-4 ⧠   5-7 ⧠   8-10 ⧠   >10 ⧠ 

9. Com que frequência tem consultas com o médico de família/ especialista para controlo 
da Diabetes/ Hipertensão Arterial? 
< 6 meses ⧠    6/6 meses ⧠   1ano ⧠     >1ano ⧠ 
 

10.  Caso os valores da glicemia/ tensão arterial estejam dentro dos valores recomendados: 
 
Deixo de tomar a medicação pois tenho a doença “controlada” ⧠ 

Continuo a tomar a mediação pois possuo uma doença crónica ⧠ 

11. Caso os valores da glicemia/ tensão arterial estejam acima dos valores recomendados: 
 
Interrompo a toma da medicação pois não está a fazer efeito ⧠  

Começo a fazer a medição da glicemia/ tensão arterial de forma mais regular e caso o 

valor se mantenha elevado marco consulta ⧠ 

Hábitos de saúde 

1. Atualmente, consome bebidas alcoólicas? 

Sim ⧠   Não ⧠ 

Se “SIM”, responda às próximas alíneas (1.1. / 1.2. /1.3.) 

1.1. Com que frequência? 
Raramente ⧠ Às vezes, só em festas ⧠ Ao fim de semana ⧠ Todos os dias ⧠ 

1.2. Qual(ais) o(s) tipo(s) de bebida(s) alcoólica(s) que consome? 
Vinho ⧠  Cerveja ⧠ Água ardente/ Whisky ⧠ Outros___________ 

 
1.3. Qual a quantidade de bebidas alcoólicas que ingere habitualmente? 
Menos de 1 copo ⧠  1-2 copos ⧠  Até 1 litro ⧠          Mais de 1 litro ⧠ 

2. Consumo de tabaco  

Nunca fumei ⧠ 

Já fui fumador ⧠ 

Fumo ocasionalmente ⧠ 

Fumo todos os dias menos de 5 cigarros por dia ⧠ 

Fumo todos os dias entre 5-10 cigarros por dia ⧠ 

Fumo todos os dias mais de 10 cigarros por dia ⧠ 
 

3. Pratica exercício físico/ faz caminhadas? 

Sim ⧠   Não ⧠ 
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Se “SIM”, responda às próximas alíneas (3.1. / 3.2.) 

3.1. Com que frequência? 

Ocasionalmente ⧠ 1 vez por semana ⧠ 2-3 vezes por semana ⧠ 4-5 vezes por semana ⧠  

6-7 vezes por semana ⧠ 

3.2. Qual a duração de cada sessão? 

Menos de 15 minutos ⧠  25-35 minutos ⧠  35-45 minutos ⧠ 

Mais de 45 minutos ⧠ 

Auto monitorização 

1. Com que frequência faz o controlo da glicemia? (se aplicável) 
Semanalmente ⧠ Quinzenalmente ⧠   Mês a mês ⧠  3 em 3 meses ⧠ 
 Outros ⧠ 

2. Onde costuma realizar a medição da glicemia? (se aplicável) 
Em casa ⧠  Na farmácia ⧠  No Centro de Saúde ⧠  Outros: 
_______ 

3. Com que frequência faz a medição da tensão arterial? (se aplicável) 
Semanalmente ⧠ Quinzenalmente ⧠   Mês a mês ⧠  3 em 3 meses ⧠ 
 Outros ⧠ 

4. Onde costuma realizar a medição da tensão arterial? (se aplicável) 
Em casa ⧠  Na farmácia ⧠  No Centro de Saúde ⧠  Outros: 
_______ 

 

 

Obrigado pela sua colaboração! 
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Anexo VI –  Poster de divulgação da atividade “Combate a Acne” 
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Resumo 

Este relatório resume o que eu aprendi e as atividades que realizei, ao longo de dois meses 

nos Serviços Farmacêuticos do Hospital Pedro Hispano. 

Inicialmente, descrevo como é que estão organizados os Serviços Farmacêuticos do Hospital 

Pedro Hispano e de seguida, abordo os vários tipos de sistemas de distribuição de 

medicamentos aí existentes – Distribuição Clássica, Sistema de Distribuição Individualizada 

Diária em Dose Unitária, Distribuição de medicamentos sujeitos a controlo especial e 

Distribuição de medicamentos em regime de ambulatório. Posteriormente, descrevo os 

circuitos relacionados com a produção de medicamentos.  

Por último, abordo a participação do farmacêutico nos ensaios clínicos, aspetos relacionados 

com a farmácia clínica e a participação dos serviços farmacêuticos nas comissões técnicas e 

grupos multidisciplinares do hospital. 
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Lista de abreviaturas 

ACES – Agrupamento dos Centro de Saúde 

AI – Atendimento Interno 

AIM – Autorização de Introdução no Mercado 

AO – Assistente Operacional 

AUE – Autorização de Utilização Excecional 

CAUL – Certificado de Autorização de Utilização de Lote  

CNFT – Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica 

CTX – Citotóxicos  

DCI – Denominação Comum Internacional 

DGF – Departamento de Gestão Financeira 

DIDDU – Distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária 

DU – Dose Unitária 

FNM – Formulário Nacional de Medicamentos 

HD – Hemoderivados  

HPH – Hospital Pedro Hispano 

LASA – Look Alike Sound Alike 

QT – Quimioterapia 

SC – Serviço de Compras  

SL – Serviço de Logística 

SF – Serviços Farmacêuticos 

SGICM – Sistema de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento 

SNS – Serviço Nacional de Saúde 

TDT – Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 

ULSM – Unidade Local de Saúde de Matosinhos 

UPC – Unidade de Preparação de Citotóxicos  
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Introdução 

O estágio curricular é a última etapa antes da conclusão do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas. Esta é a fase mais importante do curso uma vez que permite a aplicação de 

todos os conhecimentos teóricos assimilados durante os 5 anos do curso.  

O meu estágio em farmácia hospitalar realizou-se no Hospital Pedro Hispano, Matosinhos, 

e teve a duração de dois meses (novembro/ dezembro de 2016). Durante este período, adquiri 

competências e estratégias de trabalho que contribuirão para o meu futuro enquanto 

profissional de saúde. Foi, sem dúvida, uma experiência única e que recordarei com muito 

carinho. 
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Parte 1 

1 Introdução 

 A Unidade Local de Saúde de Matosinhos 

Criada em 1999, a Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM) é fruto de um projeto 

inovador que apostou na ligação do Hospital Distrital aos quatro centros de saúde do 

concelho, de forma a garantir a prestação de Cuidados de Saúde Primários à população do 

Concelho de Matosinhos. Atualmente a ULSM é constituída pelo [1]: 

 Hospital Pedro Hispano (HPH) 

 Agrupamento dos Centros de Saúde (ACES) 

 Centro de Saúde de Matosinhos 

 Centro de Saúde de Leça da Palmeira 

 Centro de Saúde da Senhora da Hora 

 Centro de Saúde de S. Mamede Infesta 

 Unidade de Saúde Pública (USP) 

 Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP) 

 Serviço de atendimento de Situações Urgentes (SASU) 

 Localização e horário de funcionamento 

Os Serviços Farmacêuticos do Hospital Pedro Hispano localizam-se no piso -1, junto ao 

Serviço de Compras (SC) e Serviço de Logística (SF). O horário de funcionamento interno 

é das 8h30 às 24h nos dias úteis e ao fim-de-semana e feriados das 9h às 17h. A partir da 

17h, e até às 24h, existe um farmacêutico de prevenção. O atendimento aos doentes em 

regime de ambulatório localiza-se no piso 0, logo à entrada do Hospital e encontra-se 

funcional, interruptamente, das 8h30 às 17h30 nos dias úteis e encerrado ao fim-de-semana 

e feriados. 

 Espaço físico e funcional 

O SF do HPH é composto pelas seguintes áreas: 

1) Zona de receção de encomendas; 

2) Zona dos gabinetes (gabinete da diretora dos SF, dos farmacêuticos e dos técnicos 

de diagnóstico e terapêutica); 

3) Unidade de Preparação de Não Estéreis; 
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4) Unidade de Preparação de Estéreis, onde são preparadas as bolsas de alimentação 

parentérica para neonatologia e medicamentos citotóxicos (CTX), em zonas 

distintas; 

5) Zona de Distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária (DIDDU). Esta área 

é constituída pela sala da validação – onde os farmacêuticos fazem a validação das 

prescrições médicas, emitem mapas de preparação da medicação (“mapas gerais” e 

mapas de alteradas”), prestam informação sobre os medicamentos solicitada pelos 

profissionais de saúde do hospital, essencialmente por via telefónica e resolvem 

questões relativas a encomendas urgentes e empréstimos;  a zona da “unidose” – 

onde os técnicos de farmácia preparam as malas de cada serviço, que estão divididas 

em gavetas por doentes, para um período de 24 horas; a zona de conversão – local 

onde a medicação é convertida em unidose pelos assistentes operacionais (AO); e a 

área de atendimento interno (AI), onde há a dispensa de medicamentos a 

profissionais de saúde do hospital, para consumo por parte do serviço ou doente, 

assim como são prestados esclarecimentos sobre os medicamentos aos mesmos; 

6) Unidade de ensaios clínicos; 

7) Zona da distribuição clássica – local onde os TDT rececionam os pedidos eletrónicos 

e preparam/ validam as rotas dos diferentes serviços; 

8)  Armazém. 

O armazém contém ainda locais específicos para armazenar: medicamentos de uso 

oftálmico; soluções/ suspensões orais; produtos de aplicação tópica; antídotos; 

benzodiazepinas; dispositivos médicos de contraceção; anestésicos; material de penso; 

produtos usados em exames de diagnóstico; anticoncecionais orais; antisséticos; injetáveis 

de Grande Volume; e nutrição. Neste espaço também existe uma área denominada “Zona 

Dourada”, que serve de apoio à Dose Unitária (DU). Esta zona contém a medicação que 

apresenta maior rotatividade. Por fim, existe, ainda, a sala de estupefacientes, em que o 

acesso é restrito a farmacêuticos pois, devido às propriedades destes medicamentos, podem 

ser usados para fins ilícitos; a sala de reembalamento; o frigorífico “fechado” onde, o acesso 

também é apenas permitido ao farmacêutico, e onde é conservada a medicação considerada 

especial e que necessita de conservação entre 2-8ºC, como por exemplo derivados do plasma 

e medicamentos usados em ensaios clínicos; e frigorifico “aberto” onde é guardada a restante 

medicação que precisa de refrigeração, como por exemplo vacinas, entre outras. 
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 Recursos humanos 

Os Serviços Farmacêuticos são formados por 13 farmacêuticos – Dra. Cristina Paiva 

(Diretora dos SF), Dra. Ana Durães, Dra. Ana Maria Santos, Dra. Ana Ribeiro, Dra. Carla 

Mendes, Dra. Cecília Mimoso, Dra. Graça Guerreiro, Dra. Joana Osório, Dr. João Almeida, 

Dra. Maria João Pacheco, Dra. Mariana Magalhães, Dr. Pedro Campos e Dra. Sofia Pinto – 

9 técnicos de diagnóstico e terapêutica (TDT) e 9 assistentes operacionais (AO). Esta equipa 

conta ainda com a colaboração de farmacêuticos tarefeiros que cobrem o horário das 20h às 

24h. A escala de trabalho é criada todos os meses e com uma rotatividade de tarefas. Apesar 

de todos desempenharem funções comuns, cada farmacêutico possui tarefas específicas 

(responsável pela gestão de qualidade, membro integrante de comissões técnicas, 

pertencente a grupos de trabalho, visita médica, responsável pelas devoluções e prazos de 

validade, ensaios clínicos, entre outras). 

2 Seleção, aquisição e armazenamento de produtos farmacêuticos 

 Gestão de existências 

As existências do HPH são geridas pela filosofia Kaizen. Esta metodologia tem como 

principais objetivos o aumento de produtividade, eliminação de desperdícios, e a otimização 

de todos os processos, envolvendo sempre toda a equipa (“deve ser aplicado todos os dias, 

em todo o lado e por toda a gente”).  

O Kaizen é posto em prática recorrendo ao uso do Kanban (= “cartão”). O Kanban é então, 

um cartão que contêm o nome do produto, o código interno do mesmo, o “ponto de 

encomenda” assim como, o número de unidades a encomendar quando esse ponto é atingido. 

Cada produto do armazém tem um Kanban colocado de forma a que, atrás deste esteja o 

stock mínimo de produto. Este número tem em conta a quantidade média que é consumida 

daquele determinado produto, num certo período de tempo, entre outros fatores. Uma vez 

atingido o stock mínimo, retira-se o Kanban e procede-se à sua colocação em caixas que 

estão distribuídas pelo armazém. De seguida, os AO recolhem os Kanbans que “saltaram” e 

entregam-nos à Dra. Cristina Paiva, diretora dos SF, para que proceda a um pedido de 

compra dos produtos em questão. Posteriormente, o pedido de compra é enviado para o DC, 

para que seja emitida uma nota de encomenda. No entanto, para este método funcionar 

corretamente é importante que haja uma revisão periódica do “ponto de encomenda” e 

“quantidade a encomendar” de cada produto; que o Kanban seja bem colocado para que não 

seja retirado antes ou depois do tempo e levar à acumulação ou rutura de stock de um 

produto, respetivamente; e que o Kanban não se perca. Uma forma de uniformizar o 
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aviamento do produto e contribuir para o sucesso da metodologia Kaizen, é retirar o produto 

do seu local de armazenagem, sempre na direção de cima para baixo, da esquerda para a 

direita e da frente para trás.  

Para além do princípio Kaizen, a gestão de stocks também é feita através de um programa 

informático –  Sistema de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento (SGICM). Após a 

receção da encomenda pelo DL, é dada a entrada da encomenda no sistema informático 

(quantidade, nome do produto, data de validade e lote). De forma a que o stock se encontre 

sempre atualizado, sempre que um produto sai dos armazéns da farmácia tem de se proceder 

ao registo de consumo do mesmo (por doente ou por serviço). A nível informático, os 

armazéns estão divididos em 01 (armazém geral), 03 (estupefacientes, psicotrópicos, 

hemoderivados e citotóxicos) e FA1 (armazém da unidade de ambulatório). Neste sentido, 

caso hajam transferências físicas entre os armazéns da farmácia, por exemplo, transferência 

do 01 para o FA1 também se deve proceder à sua atualização informaticamente. A vantagem 

que isto traz é que, a qualquer momento, é possível consultar e emitir listagens das 

existências dos produtos de qualquer armazém. Para garantir que a informação do sistema 

informático é coerente com as existências físicas, é necessário realizar auditorias periódicas 

de forma a validar esta informação. 

 Sistemas e critérios de aquisição 

Os medicamentos usados em ambiente hospitalar são, em regra, os que constam no 

Formulário Nacional de Medicamentos (FNM), no entanto, existem exceções em que o 

hospital possui medicamentos que não constam neste formulário, mas que o uso foi 

devidamente justificado. A elaboração do FNM é da competência da Comissão Nacional de 

Farmácia e Terapêutica (CNFT). A criação desta comissão surgiu da necessidade de haver 

uma utilização mais eficiente dos medicamentos a nível nacional, uma definição de critérios 

de prescrição dos medicamentos e uma monitorização da sua utilização de forma a garantir 

aos utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) equidade no acesso à terapêutica [3]. Até há 

dois anos, o FNM apenas descrevia os fármacos utilizados em meio hospitalar. Atualmente, 

para além de atualizar estes medicamentos também abrange os de uso em ambulatório. No 

entanto, caso seja necessária a utilização de medicamentos não incluídos no FNM, deve 

apresentada uma proposta à Comissão de Farmácia e Terapêutica do Hospital (CFTH). A 

aprovação do pedido está depende de um relatório técnico fundamentado, no qual se 

demonstra que o medicamento em questão tem valor acrescentado em relação às alternativas 
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terapêuticas já existentes. A aquisição dos medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos é feita pelos SF em articulação com o DC. 

Neste momento, a aquisição de medicamentos pelos hospitais do SNS é realizada através de 

um catálogo de Aprovisionamento Público de Saúde (APS), um serviço que funciona como 

um mediador entre as instituições do SNS e os fornecedores. Esta base de dados é comum a 

todos os hospitais e os fornecedores que aqui constam são apenas os que ganharam o 

concurso pois foram os que apresentaram as condições mais vantajosas. Neste sentido, 

sempre que é necessário adquirir algum medicamento ou dispositivo médico, a diretora dos 

SF recorre ao catálogo de APS e realiza a encomenda ao fornecedor que apresenta as 

melhores condições. Quando é necessário um medicamento que não está presente no 

catálogo de APS, procede-se à aquisição direta aos laboratórios. Caso exista mais do que um 

laboratório capaz de fornecer o produto, tem de ser um aberto um concurso público. No 

HPH, o DC é quem elabora uma proposta de aquisição e negoceia com os fornecedores. 

Posteriormente, a Dra. Cristina Paiva emite o seu parecer técnico para suportar a proposta 

de aquisição. O circuito de aquisição de produtos farmacêuticos conclui-se no momento em 

que o Conselho Administrativo (CA) do hospital decide sobre a compra do produto 

farmacêutico. 

Autorização de Utilização Excecional (AUE) 

A utilização de medicamentos em Portugal carece de que os mesmos disponham de 

autorização de introdução no mercado (AIM), a qual é concedida pelo Infarmed, após 

avaliação da sua segurança, qualidade e eficácia. Todavia, existem situações clínicas para as 

quais são necessários medicamentos que não dispõem dessa autorização. É para permitir o 

acesso a esses medicamentos que surge a autorização de utilização excecional (AUE). A 

AUE é apenas concedida a medicamentos que, apesar de terem utilidade clínica bem 

reconhecida, não haviam sido alvo de pedido de AIM e medicamentos com avaliação de 

eficácia e segurança ainda não concluída, cujas provas preliminares conhecidas permitiam 

presumir a respetiva utilidade clínica, justificando a sua utilização por doentes ou grupos de 

doentes com patologias graves e/ou de evolução progressiva antes da concessão da AIM. O 

pedido de AUE é requerido pelo diretor clínico do hospital, sob proposta fundamentada da 

diretora dos SF e parecer da CFT. [4,5,6] 

 Receção e conferência de produtos adquiridos 

Este circuito inicia-se na zona de receção de encomendas. Todos produtos que chegam ao 

Hospital trazem uma guia de remessa associada, a qual deve ser analisada pelo assistente 
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operacional (AO) destacado nesse dia. Nessa conferência é necessário verificar se o produto 

que chegou coincide com o que está indicado na guia de remessa (nome, número de lote e 

fornecedor). Caso se trate do mesmo produto, o AO deve assinar e carimbar a guia de 

remessa e, posteriormente introduzir o número da encomenda no programa na parte de 

gestão de medicamentos, de forma a confirmar se os produtos que chegaram coincidem com 

os encomendados. Se coincidirem, é anotado numa folha de registo o nº do documento, o 

tipo de documento (que normalmente é uma guia de remessa), o nº da nota de encomenda, o 

nome do fornecedor e a assinatura do AO responsável. Quando, por algum motivo, os 

produtos rececionados não correspondem àqueles que foram encomendados, eis o que se 

sucede: é preenchida uma folha de reclamação, que mais tarde será recolhida pelo 

Departamento de Compras; a embalagem onde chegou o produto, é etiquetada com o número 

da reclamação; e é preenchido um registo de reclamações que fica na receção.  

É ainda relevante acrescentar que, o responsável pela receção das encomendas varia 

consoante o tipo produto farmacêutico, assim sendo: os farmacêuticos rececionam derivados 

do plasma, estupefacientes e ensaios clínicos; os TDT, vacinas e anticoncecionais orais; e os 

AO, a restante medicação. 

 Armazenamento dos produtos 

Após a receção, segue-se o armazenamento dos produtos farmacêuticos pelos três armazéns 

(01, 03 e FA1). Esta etapa inicia-se com a colocação correta do Kanban nos produtos e o seu 

armazenamento nos locais respetivos: sala de estupefacientes, frigorífico “fechado”, 

armazém geral, entre outros. É importante mencionar os produtos são arrumados por ordem 

alfabética e segundo a regra FEFO – First Expired, First Out (os artigos são colocados de 

forma a que sejam dispensados, em primeiro lugar, aqueles que possuem menor prazo de 

validade). 

 Gestão dos prazos de validade 

É da responsabilidade dos farmacêuticos e dos técnicos de diagnóstico e terapêutica verificar 

regularmente os prazos de validade e os stocks, recolher os medicamentos fora do prazo de 

validade e registar os prazos de validade com caducidade próxima de todos os produtos 

farmacêuticos existentes em armazém. Nos serviços, esta tarefa é apenas executada pelos 

farmacêuticos. O objetivo desta tarefa é tentar reduzir ao máximo o desperdício e diminuir 

o número de abates. 
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 Devoluções aos fornecedores 

Após a recolha dos medicamentos fora do prazo ou inutilizados, o farmacêutico encarregue, 

procede à sua devolução aos respetivos fornecedores. As condições das devoluções variam 

muito entre cada fornecedor. Caso a devolução seja aceite, o fornecedor pode proceder de 

duas formas: ou emite uma nota de crédito ou envia o mesmo produto, mas com um prazo 

de validade maior. Caso a devolução não seja aceite, o farmacêutico responsável tenta que 

os serviços clínicos escoem os produtos cujo prazo de validade irá terminar brevemente ou 

então tenta fazer trocas com outros hospitais que tenham consumos mais elevados do produto 

(à consignação). 

Contudo, quando nenhuma destas tentativas funciona, é efetuado o abate dos produtos em 

questão, sendo enviados para incinerar, após a autorização do Departamento de Gestão 

Financeira (DGF) do hospital, do CA e conhecimento do Ministério das Finanças. O 

Ministério das Finanças após informado da data de destruição dos medicamentos, tem 15 

dias para ir auditar os medicamentos em questão e as listagens enviadas. 

3 Sistemas de distribuição de medicamentos 

Os sistemas de distribuição podem ser classificados em internos e externos. A distribuição 

interna contempla a distribuição clássica (pedidos eletrónicos e reposição de stocks por 

níveis), Sistema de Distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária (SDIDDU) e 

circuitos especiais de medicamentos (estupefacientes e psicotrópicos, hemoderivados, 

hospital de dia e amostras para ensaios clínicos). A distribuição externa refere-se à dispensa 

de medicação em regime de ambulatório e o envio de produtos farmacêuticos para o ACES 

de Matosinhos. 

 Distribuição clássica 

Este é o sistema de distribuição mais antigo e caracteriza-se pelo envio de quantidades 

previamente definidas de produtos farmacêuticos a cada um dos serviços, por parte dos SF, 

após feita a requisição em impresso próprio por parte serviços de enfermagem das diferentes 

unidades clínicas. Neste sistema, os medicamentos são pedidos para o uso de todo o serviço 

e não para um doente em específico. 

 Reposição de stocks por níveis 

Dentro da Distribuição Clássica temos o sistema Kaizen implementado em praticamente 

todos os serviços (sistema de reposição de stock por níveis). Os serviços que ainda não têm 

Kaizen, a reposição é feita por contagem física nos serviços com listagens de acordo com o 
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que está predefinido. Aqui também se incluem os pedidos eletrónicos de medicação feitos 

pelo enfermeiro do serviço e o sistema de dupla caixa, da filosofia Kaizen. Este sistema 

consiste na existência de duas caixas devidamente identificadas para cada produto 

farmacêutico. Quando o stock da primeira caixa termina, esta é recolhida pelos AO, sendo 

utilizados os produtos da segunda. A preparação da medicação do sistema de dupla caixa é 

da responsabilidade dos TDT enquanto que a reposição das mesmas é feita pelos AO, 

aquando a entrega das rotas. 

 Omnicell® 

O Omnicell® é um sistema de distribuição semiautomático e consiste numa máquina com 

medicamentos em que apenas os enfermeiros do serviço, TDT’s e farmacêuticos têm acesso 

a estes, através da impressão digital ou palavra-passe. Esta máquina por ter um software 

próprio, é capaz de emitir uma listagem dos produtos que necessitam de ser repostos, de 

forma automática. A reposição da medicação no Omnicell® é feita duas vezes por dia: de 

manhã e a meio da tarde. Este sistema tem como principais vantagens uma redução de stocks 

nos serviços, redução do desperdício (associado por exemplo aos prazos de validade 

expirados) e redução do erro (uma vez que o enfermeiro acede apenas à medicação prescrita 

por doente). No HPH, só existe um sistema destes e encontra-se no Serviço de Emergência 

OBS. 

 Sistema de Distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária 

A Distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária (DIDDU) consiste na distribuição 

diária de medicamentos, em dose individual unitária, para um período de 24 horas, com 

exceção dos fins de semana e feriados em que a medicação é preparada para cobrir as 

necessidades por um período de 48h. 

Este sistema surgiu da necessidade de: aumentar a segurança no circuito do medicamento; 

conhecer melhor o perfil farmacoterapêutico dos doentes; diminuir os riscos de interações; 

racionalizar melhor a terapêutica; contribuir para que os enfermeiros dediquem mais tempo 

aos cuidados dos doentes e menos com aspetos de gestão relacionados com os 

medicamentos; atribuir mais corretamente os custos; redução do desperdício, entre outros.[2] 

O circuito da DIDDU é iniciado com a prescrição médica feita através do SGICM nos 

serviços, a qual, posteriormente, é enviada informaticamente para os SF. O segundo passo 

consiste na receção e validação da prescrição médica pelo farmacêutico. Na validação das 

prescrições médicas o Farmacêutico deve ter em conta fatores como: doses prescritas, 
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frequência de administração, duração da terapêutica, ritmo de administração, ajuste à função 

renal, interação medicamentosa, incompatibilidades, etc.  

A validação das prescrições médicas ocorre nos horários: 8h30 - 9h30 e 11h30 – 12h30. 

Após as prescrições terem sido validadas, são geradas listagens por cada serviço onde estão 

indicados quais os medicamentos e em que quantidades deverão ser enviados para cada 

doente internado. A preparação da medicação, em gavetas individuais, é executada pelos 

TDT e consiste no terceiro passo do circuito. O quarto passo do circuito compreende a 

validação das malas preparadas pelos TDT (por amostragem) e o envio das mesmas, às 

13h30, para os serviços de internamento, à exceção do piso 4, pelos AO. A partir das 14h, o 

farmacêutico faz nova validação das prescrições médicas, os TDT preparam as alterações, e 

às 16h30, as mesmas são enviadas para os serviços, devidamente identificados, pelos AO. 

Das 17h30 às 20h um farmacêutico continua a validação das prescrições médicas. Das 20h 

até as 24h, esta tarefa é executada por outro colega tarefeiro. Este é ainda responsável por 

executar as alterações em envelope, que serão distribuídos por um AO, às 20h e 23h30. 

Todos os medicamentos que não são administrados ao doente pelo enfermeiro são 

devolvidos na gaveta, retornando aos SF nas malas da unidose e são devolvidos 

informaticamente pelos TDT, por serviço e por doente, preferencialmente. 

Na dose unitária também estão incluídos pedidos manuais de medicação ao atendimento 

interno (AI), feitos pelos enfermeiros dos serviços. Esta requisição é feita num impresso 

próprio e contempla a seguinte informação: data, nome do serviço, nome do doente, nº de 

processo, nº da cama, assinatura e nº mecanográfico do enfermeiro, além do motivo pelo 

qual está a ser feita a requisição em questão – a) unidade recebida foi inutilizada; b) foi 

prescrito um novo medicamento depois do último envio; c) a medicação não foi enviada; d) 

foi enviada uma forma/dose incorreta; e) outros motivos. Nestas circunstâncias, o 

farmacêutico destacado no AI acede à prescrição do doente, valida-a e prepara a medicação 

pedida: coloca-a num envelope devidamente rotulado (nome do doente, nº de processo, nº 

cama e data) e entrega ao AO ou enfermeiro, que o leva para o serviço. Posteriormente à 

dispensa, é dada saída do produto informaticamente (consumo por doente). 

 Distribuição de medicamentos sujeitos a um controlo especial 

 Psicotrópicos e Estupefacientes 

O processo de aquisição deste tipo de produtos inicia-se com a elaboração de um pedido de 

compra, dos produtos em questão, pela Dra. Cristina Paiva (Diretora dos SF), que 

posteriormente é convertido numa nota de encomenda pelo DC. Após a chegada da 
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encomenda, o farmacêutico é responsável por conferir e validar (com assinatura e carimbo 

na fatura) a receção da mesma.  

Depois de ter sido feita a receção, procede-se ao seu respetivo armazenamento, numa sala 

própria, de acesso exclusivo a farmacêuticos e separados dos restantes medicamentos. Estes 

produtos são acondicionados em armários com fechadura e estão organizados por ordem 

alfabética da DCI e colocados segundo a regra FEFO. 

No que diz respeito ao circuito de distribuição, está dividido em três partes: requisição, 

distribuição e imputação de consumo. A requisição pode ser feita por parte dos serviços 

clínicos para os doentes internados –  através do preenchimento do impresso Anexo X do 

livro de estupefacientes; ou para o ambulatório – através de uma prescrição eletrónica (PE). 

A distribuição para o internamento realiza-se da seguinte forma: o enfermeiro ou AO dirige-

se aos SF com o anexo X do livro de estupefacientes devidamente preenchido: nome do 

serviço requisitante, nº de requisição, identificação do doente a quem foi administrada a 

substância, DCI da substância psicotrópica/ estupefacientes, dose, forma farmacêutica, via 

de administração e lote do produto utilizado, assinatura do enfermeiro que administrou, do 

enfermeiro que requisitou e do médico responsável. Só se estes campos estiverem todos 

preenchidos é que o farmacêutico procede ao aviamento propriamente dito. No caso de vir 

um AO buscar este tipo de substâncias, deverá trazer um cofre fechado. No final da dispensa, 

o farmacêutico executa a saída informática (consumo por serviço). O comprovativo da saída 

é agrafado à versão original do aviamento e arquivado numa capa própria.  

A devolução destas substâncias pelos serviços deve ser feita através do registo e assinatura 

do enfermeiro responsável no livro de estupefacientes e posteriormente deve ser dada, de 

novo, a entrada destas no armazém 03.  

Trimestralmente, é enviado ao INFARMED, por correio registado todos os movimentos 

relacionados com estas substâncias – aquisições e consumos. 

 Hemoderivados 

Os hemoderivados (HD) são medicamentos obtidos a partir do plasma humano estando por 

isso sujeitos a um maior controlo, como vai ser explicado mais adiante. O pedido de 

hemoderivado ao laboratório é realizado quando é atingido o ponto de encomenda inscrito 

no Kanban. Posteriormente, é emitida uma nota de encomenda pelo SC responsável e 

efetuada a compra dos produtos farmacêuticos. Após a chegada dos produtos procede-se à 

sua receção e validação, de forma a assegurar que os produtos entregues correspondem aos 
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da nota de encomenda. Como já foi referido na secção 2.3 – receção e conferência dos 

produtos – esta tarefa é apenas realizada pelo farmacêutico. 

Anexada à encomenda devem vir dois documentos: o Certificado de Análise do Produto e 

os Certificado de Autorização de Utilização de Lote do hemoderivado (CAUL), emitidos 

pelo INFARMED. Este último documento é posteriormente arquivado numa capa própria, 

que existe no centro de validação da Dose Unitária. Os HD são de acesso restrito aos 

farmacêuticos e estão armazenados no frigorífico “fechado” (entre 2º-8ºC). Esta temperatura 

é controlada por alarme, com sensores de temperatura no interior da câmara frigorífica, 

disparando quando a temperatura sobe a cima dos 12ºC. 

O circuito Interno de Distribuição é iniciado com a requisição do produto hemoderivado 

num impresso próprio, constituído por duas vias – Via Farmácia e Via Serviço. Este 

documento possui 4 quadros (A, B, C e D), sendo que o preenchimento dos dois primeiros 

campos é da responsabilidade do médico prescritor. 

Com a requisição devem ser enviados tantos autocolantes, com a identificação do doente, 

quantas as unidades de medicamento prescritas. Seguidamente à entrega presencial da 

requisição do hemoderivado (pelo enfermeiro ou AO), o farmacêutico procede à validação 

da mesma e ao preenchimento o quadro C – nome do medicamento, dose, laboratório, lote, 

CAUL e número mecanográfico do farmacêutico. A Via Serviço é entregue com o 

medicamento, que deve estar devidamente etiquetado: condições de conservação, 

identificação do doente e serviço requisitante. O quadro D, da Via Serviço, deve ser 

preenchida pelo enfermeiro responsável pela administração. A Via Farmácia fica nos SF e é 

anexada ao comprovativo de pedido do serviço e arquivada numa capa própria, que existe 

na Dose Unitária. 

Durante o meu estágio, procedi à elaboração de uma tabela com todos os lotes de todos os 

hemoderivados presentes no SF e os seus respetivos CAUL’s de forma a simplificar o 

processo de consulta e de dispensa deste tipo de produtos. Esta iniciativa foi muito valorizada 

tanto que tem sido continuada por outros elementos do serviço, depois de ter terminado o 

meu estágio. 

Em relação às devoluções, todas as unidades que não são administradas têm de ser 

obrigatoriamente devolvidas ao SF. Nesta altura, o farmacêutico ou o enfermeiro, regista o 

lote (que tem de ser igual ao dispensado aquando a mesma requisição) e a quantidade de 

hemoderivado devolvido. Posteriormente, o farmacêutico efetua informaticamente a 

devolução do serviço, e o seu comprovativo é anexado à cópia da Via de Serviço e arquivada.  
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Como os SF não estão abertos 24h, o serviço de Hemoterapia dispõe de plasma e fatores de 

coagulação para dispensar sempre que necessário. Este sistema está previsto na lei e neste 

caso, quem dispensa e preenche a ficha de requisição de HD são os TDT. 

 Distribuição de medicamentos em regime de ambulatório 

A distribuição de medicamentos a doentes em regime ambulatório, pelos Serviços 

Farmacêuticos Hospitalares (SFH), resulta da necessidade de haver um maior controlo e 

vigilância em determinadas terapêuticas, em consequência de efeitos secundários graves, 

necessidade de assegurar a adesão dos doentes à terapêutica e também pelo facto de a 

comparticipação de certos medicamentos só ser a 100% se forem dispensados pelos SFH. 

Neste sentido, a distribuição de medicamentos a utentes em regime ambulatório é efetuada 

por farmacêuticos hospitalares, apoiados por um sistema informático e em instalações 

reservadas (de modo a que a informação ao doente possa ser feita de forma confidencial). 

No HPH, estas instalações encontram-se localizadas no piso 0, logo à entrada do Hospital e 

perto das consultas externas, estando de acordo com a legislação em vigor. [2] 

As patologias abrangidas pelo regime excecional de comparticipação, assim como os 

medicamentos dispensados em FH, gratuitamente, e os despachos associados, estão descritos 

na página informática do INFARMED, na secção “Medicamentos de uso humano – Regimes 

excecionais de comparticipação”. É pertinente ainda acrescentar que, a dispensa destes 

medicamentos tem como utilizadores não só utentes da ULSM, seguidos em regime 

ambulatório mas também: utentes externos, não seguidos em consulta externa no hospital 

mas com patologia abrangida pelo suporte legal (exemplo: medicamentos biológicos); 

utentes externos, em situações em que o determinado medicamento se encontra esgotado em 

farmácia comunitária e, neste caso, procede-se a sua venda; e utentes em situação de dispensa 

gratuita de medicamentos sem suporte legal (autorização caso a caso pelo CA). 

O circuito inicia-se com a prescrição médica, eletronicamente, seguido da validação da 

mesma pelo farmacêutico. Na dispensa da medicação, o farmacêutico tem como 

preocupação recolher a medicação habitual do doente, explicação da posologia, alerta para 

possíveis efeitos secundários, interações e monitorização da adesão à terapêutica. Um dos 

métodos utilizados para avaliar a adesão, consiste em fazer uma série de perguntas ao utente 

de modo a avaliar se este tem tomado a medicação conforme a terapêutica instituída, ou 

então consultar o sistema informático para ver quando é que foram realizados os 

levantamentos anteriores da medicação (data do levantamento e quantidade), por exemplo. 
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Após a dispensa da medicação é efetuada a saída da mesma, informaticamente (DCI, lote e 

quantidade). Durante o meu estágio, permaneci 2 duas semanas nesta unidade. 

4 Produção e controlo de medicamentos 

Farmacotecnia (pharmakon: medicamento; techné: arte) é, por definição, “a arte do 

medicamento”. Atualmente designada por Tecnologia Farmacêutica, é a ciência que estuda 

a formulação e preparação de medicamentos seguros e eficazes. No âmbito hospitalar, a 

Farmacotecnia encontra-se definida como “setor dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares 

onde é efetuada a preparação de formulações de medicamentos necessários ao hospital e que 

não se encontram disponíveis no mercado”. 

 Unidade de reembalamento 

O reembalamento de medicamentos é executado por um TDT, sob supervisão de um 

farmacêutico, numa sala exclusiva para esse efeito. A primeira etapa do procedimento 

consiste no fracionamento dos medicamentos, seguido do reacondicionamento dos mesmos, 

em condições que assegurem a proteção mecânica, da luz e do ar. Todos os medicamentos 

reembalados têm, obrigatoriamente, de conter no rótulo:  DCI; dosagem; laboratório; nº de 

lote do medicamento original, data de reembalamento e prazo de validade. Torna-se 

relevante mencionar que, sempre que um medicamento é reembalado, o seu prazo de 

validade passa a ser de ¼ da validade do medicamento original, com um máximo de 6 meses. 

Por outras palavras, se o medicamento original tiver uma validade superior a dois anos, o 

prazo de validade do medicamento reembalado vai ser sempre de 6 meses, nunca superior. 

Considero ainda importante salientar as vantagens que esta unidade veio acrescentar: 

redução no tempo que os enfermeiros iriam dedicar à preparação da medicação a administrar, 

redução de riscos de contaminação do medicamento, erros de administração e maior 

segurança no circuito do medicamento. 

 Unidade de preparação de não estéreis 

No que se refere às formas farmacêuticas não estéreis, assume particular importância a 

necessidade de preparação de medicamentos para doentes pediátricos ou geriátricos. As 

dificuldades de deglutição das cápsulas e comprimidos, colocam a necessidade de 

desenvolver formulações que permitam a sua administração nestes grupos etários. É 

exemplo disso a preparação de suspensões de pirazinamida, a qual durante o meu estágio eu 

tive a oportunidade de presenciar e participar, a partir de cápsulas (a única forma 
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farmacêutica disponível no mercado) e a preparação de “papéis medicamentosos” por 

pulverização das formas sólidas orais comercializadas, entre outros.  

A preparação de não estéreis é executada por um TDT, no laboratório de “não estéreis”, 

sempre com a supervisão de um farmacêutico. O preenchimento da ficha de preparação é 

obrigatório para cada manipulado preparado. Esta acompanha toda a preparação servindo 

também de orientação já que tem todos os passos necessários à preparação do manipulado. 

Após a validação do farmacêutico, procede-se a rotulagem do medicamento. 

 Unidade de preparação de estéreis 

 Unidade de preparação de nutrição parentérica 

Esta unidade é a responsável pela preparação de bolsas de alimentação parentérica para 

bebés prematuros ou recém-nascidos. As folhas de prescrição chegam aos SF pela mão de 

um enfermeiro ou AO do serviço de neonatologia. O primeiro passo deste processo consiste 

na validação da prescrição médica por dois farmacêuticos: verificar se as quantidades 

prescritas de cada nutriente são adequadas ao peso do bebé; se a prescrição manual coincide 

com a prescrição informática; e se os cálculos da quantidade total de nutrientes a adicionar 

à bolsa, estão bem realizados. É relevante acrescentar que, devido a possíveis perdas durante 

a preparação, é sempre adicionado um volume de sobrecarga à bolsa. De seguida, é impressa 

a ficha de preparação e os rótulos, sendo que só na antecâmara da unidade de preparação de 

estéreis, é que são preenchidas as matérias primas (nome, lotes e quantidades) na ficha de 

preparação. Após terem sido preparadas, as bolsas têm uma estabilidade de 24 horas à 

temperatura de 25ºC ou 3 dias a 2-8ºC. 

 Unidade de preparação de citotóxicos 

A unidade de preparação de citotóxicos (UPC) é responsável pela preparação dos citotóxicos 

(CTX) que são administrados aos doentes do Hospital de Dia.  

O circuito do medicamento citotóxico no HPH é iniciado com a realização da encomenda ao 

laboratório. Após a chegada do produto aos SF, o AO responsável efetua a receção pela guia 

de remessa, confirmando se a designação do produto, corresponde ao medicamente 

rececionado (lote, prazo de validade e quantidade). Caso esteja tudo em conformidade, o AO 

seleciona o Kanban e coloca-o com o medicamento CTX a guardar, segundo o ponto de 

encomenda indicado no Kanban. De seguida, o produto é transportado até à UPC, juntamente 

com a guia de remessa, para que o farmacêutico confira a receção do mesmo e assine a guia 

de remessa. Posteriormente, o AO procede à sua arrumação em local apropriado e atendendo 

às suas caraterísticas de conservação.  
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A próxima etapa do circuito consiste na receção/validação das prescrições médicas pelo 

farmacêutico destacado na UPC. No Hospital de Dia a prescrição de quimioterapia (QT) é 

eletrónica uma vez que os protocolos estão informatizados. No entanto, existem serviços que 

ainda fazem a prescrição manualmente.  

A validação das prescrições efetuada pelo farmacêutico tem em conta a adequabilidade do 

protocolo à patologia, dose prescrita (tendo em conta se é preciso ajuste à função renal) e 

compatibilidade dos produtos.  

Quanto à preparação dos CTX, ocorre da seguinte forma: diariamente, e de acordo com o 

agendamento, as prescrições médicas são separadas correspondente aos doentes que vão 

realizar tratamento nesse dia, no entanto, os CTX só são preparados após a confirmação do 

enfermeiro por via telefónica, no próprio dia. Esta chamada para a UPC ocorre quando os 

resultados analíticos do doente são compatíveis com a administração da QT e após o “OK” 

médico. A manipulação, per si, é executada por dois farmacêuticos, coadjuvados por um 

terceiro que está na antecâmara a preparar os tabuleiros e validar as prescrições. Após a 

preparação, validação e acondicionamento da QT, as preparações são colocadas numa mala 

térmica e é efetuado o registo das mesmas num impresso próprio, que o enfermeiro irá ter 

de assinar quando receber o produto.  

5 Ensaios clínicos 

É a Lei n.º 21/2014, de 16 de abril, que atualmente regula a nível nacional a realização de 

ensaios clínicos de medicamentos para uso humanos [7]. Os serviços farmacêuticos, mais 

especificamente farmacêuticos destacados, são responsáveis pela: 

 receção – sempre que chegam novos ensaios clínicos aos SF, é necessário proceder 

ao seu registo manualmente e num portal online destinado para esse efeito; 

 armazenamento – devem ser armazenados numa sala específica para esse efeito, 

junto com a respetiva documentação. Esta etapa também incluí o registo bi-diário, 

da temperatura e humidade do local onde são mantidos; 

 preparação e dispensa – em que é obrigatório o preenchimento de um formulário de 

dispensa e a prestação da informação ao doente relativa ao ensaio; 

 recolha e registo da medicação devolvida pelo doente (número do medicamento e 

quantidade). 
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Periodicamente, todos os centros que acolhem ensaios clínicos são visitados por monitores, 

que verificam se toda a documentação está em conformidade. Todos documentos de registo 

têm que ser arquivados durante pelo menos 5 anos. 

6 Farmácia Clínica  

 Reconciliação Terapêutica 

A reconciliação da terapêutica é reconhecida como uma solução importante para a segurança 

do doente, em especial para a prevenção de erros de medicação. É executada pelo 

farmacêutico aquando a admissão do hospital, transferências dentro do hospital e no 

momento da alta, de forma a evitar, por exemplo, sobreposições e interações de 

medicamentos resultantes de informações incompletas ou mal comunicadas aquando da 

transição de cuidados do doente. Atualmente, esta atividade ainda não é executada de forma 

sistemática no HPH, no entanto, as intervenções pontuais em doentes selecionados 

(polimedicados e/ou com múltiplas co-morbilidades) justificaram a apresentação de uma 

proposta de implementação da reconciliação terapêutica por parte dos SF ao Conselho de 

Administração, tendo sido aprovada com interesse. 

 Visita Clínica 

Os serviços, cirurgia B, cirurgia C, medicina M, serviço de medicina intensiva (SMI) e 

UCIP, são os únicos que possuem a visita clínica aos doentes internados. Esta visita é feita 

por grupo multidisciplinar de profissionais de saúde: o diretor de serviço, médicos seniores 

e internos, enfermeiro-chefe e enfermeiro de referência e nutricionista. Uma vez por semana, 

o farmacêutico responsável pelo serviço, integra a visita. Numa primeira fase é feita a 

apresentação dos casos clínicos pelos médicos internos, sendo discutidos alguns aspetos 

pontuais por todos profissionais presentes na enfermaria. Esta é uma oportunidade única para 

o farmacêutico intervir no ajuste da dose terapêutica (por exemplo, ajuste da dose de 

antibióticos à função renal), posologia, duração do tratamento e alertar para determinados 

efeitos secundários. Tem, ainda, um papel crucial no despiste de situações de Reações 

Adversas a Medicamentos (RAM). As situações de suspeitas de reações adversas são 

reportadas pela Enf.ª chefe ao farmacêutico responsável pelo serviço, que recolhe todos os 

dados necessários para fazer a notificação de reação adversa. 

7 Comissões Técnicas e Grupos Multidisciplinares 

Os SF integram a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) e a Comissão de Ética. Além 

disso, também fazem parte de grupos de trabalho ou comissões multidisciplinares: Comissão 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar – Hospital Pedro Hispano 
Maria Francisca de Castro e Dias 

 
 

17

de Controlo de Infeção e Antimicrobianos, Grupo de Nutrição, Grupo de Dor Crónica, Grupo 

de Tratamento de Úlceras de Pressão, Grupo de Trabalho para a Segurança do Circuito do 

Medicamento, Comissão de catástrofe e Comissão de Gestão de Risco e Grupo 

Multidisciplinar de Infeciologia. 

De seguida irei fazer uma abordagem breve sobre algumas destas comissões/ grupos de 

trabalho. 

 Comissão de Farmácia e Terapêutica: é composta apenas por médicos e 

farmacêuticos: o diretor clínico ou um médico substituto elegido por ele, médicos, o 

coordenador da comissão, a diretora dos SF, bem como três farmacêuticos adicionais. 

A CFT tem como função garantir a correta prescrição de medicamentos, segundo o 

FNM, assim como, a emissão de pareceres técnicos acerca da introdução de novos 

produtos no hospital. É também responsável por elaborar protocolos de prescrição e 

utilização de medicamentos e normas de utilização internas, bem como por 

estabelecer os fármacos que deverão estar disponíveis para consumo em cada 

unidade de saúde da ULSM. 

 Comissão de Controlo de Infeção e de Antimicrobianos, designada por CCIRA – 

Comissão de Controlo de Infeção e Resistência a Antimicrobianos. Esta comissão 

tem como objetivo principal “prevenir e controlar as Infeções associadas aos 

cuidados de saúde”. Hoje, mais do que nunca, esta comissão tem um papel 

importantíssimo atendendo ao aumento do aparecimento de resistências bacterianas 

devido ao uso indevido de antibióticos. Este grupo, é assim, responsável pela criação 

de protocolos: para o controlo da higienização; e prescrição antibiótica. 

 Grupo para a segurança do circuito do medicamento: é uma equipa multidisciplinar 

que inclui farmacêuticos, médicos, enfermeiros, TDT, entre outros profissionais. É 

um grupo responsável por implementar, em todo o Hospital, as medidas necessárias 

para que haja um uso seguro do medicamento. 

Segundo a norma orientadora da DGS, os medicamentos high alert ou medicamentos 

de alto risco são aqueles que possuem risco aumentado de provocar dano 

significativo ao doente em consequência de falhas no seu processo de utilização.” No 

sentido de minimizar os erros associados a estes medicamentos, os elementos deste 

grupo devem identificar destes medicamentos, com etiquetas, em todo o Hospital, 

com um símbolo “Medicamento de Alto Risco” [8]. 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar – Hospital Pedro Hispano 
Maria Francisca de Castro e Dias 

 
 

18

Os medicamentos LASA (Look Alike, Sound Alike) são aqueles com “nome 

ortográfico e/ou fonético e/ou aspeto semelhante que podem ser confundidos uns 

com os outros, originando troca de medicamentos”. Neste sentido, a norma aconselha 

à elaboração de uma lista com todos medicamentos LASA da instituição (que é 

atualizada anualmente ou sempre que se justifique) e à sua divulgação interna, 

garantindo que todos profissionais tenham conhecimento sobre a mesma [9]. Os 

membros integrantes desta equipa, são igualmente responsáveis pela identificação 

destes medicamentos através de sinaléticas desenvolvidas para o efeito, entre outras 

medidas, tais como sistemas de cores e método de letras maiúsculas (Tall Man 

Lettering).  
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