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Resumo 

 

Este relatório de estágio encontra-se dividido em duas partes, pelo que a parte I 

corresponde à descrição da organização física e funcional da Farmácia Comunitária, 

enquanto que a parte II corresponde aos trabalho teórico-práticos que desenvolvi ao 

longo do estágio no âmbito da atividade farmacêutica. 

O meu estágio em Farmácia Comunitária decorreu na Farmácia de Amarante, 

por um período de quatro meses, de novembro de 2016 a março de 2017, sob a 

orientação da Dr.ª Carla Sofia Clemente. Teve como propósito a oportunidade de ficar 

a conhecer a realidade da prática profissional do farmacêutico nesta área de atuação, 

para além de promover a aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas. A Farmácia de Amarante apresenta uma 

afluência bastante elevada, pelo que os utentes se deslocam a esta Farmácia, não só 

para o levantamento da sua prescrição ou para pedir aconselhamento, mas também 

para os mais variados serviços ou sessões. Durante o meu estágio, para além da 

dispensa e aconselhamento de medicamentos, atuei ativamente na medição de 

parâmetros bioquímicos, tensão arterial e em outras atividades que se desenvolveram 

durante este período.  

Na primeira parte será realizada uma apresentação da Farmácia de Amarante, 

onde serão relatadas as características do espaço, os recursos humanos, os métodos 

de trabalho, os produtos e serviços disponíveis, e todos os procedimentos relacionados 

com a gestão, aprovisionamento e faturação. Posteriormente, na segunda parte, serão 

abordados temas teórico-práticos desenvolvidos com base científica, pelo que estes 

foram escolhidos tendo em conta a realidade vivenciada durante o atendimento. 

O primeiro trabalho será um inquérito realizado para comemorar o Dia Mundial 

do Doente, o qual será intitulado de Estado da Saúde da População, onde se encontra 

um questionário com diversas patologias crónicas por zona anatomofisiológica, tendo 

assim como objetivo caracterizar uma amostra da população, com 15 anos ou mais, em 

relação ao seu estado de saúde. O segundo trabalho será um Rastreio Cardiovascular, 

realizado para celebrar o Dia Nacional do Doente Coronário, tendo este o objetivo se 

sensibilizar os utentes para a problemática das doenças cardiovasculares. O terceiro 

trabalho prender-se-á com uma pesquisa científica sobre a Obstipação, onde serão 

abordadas as causas, sintomas e possíveis tratamentos, realçando o papel crucial do 

aconselhamento farmacêutico nesta problemática. Para finalizar, ainda realizarei alguns 

panfletos e cartazes para a promoção de serviços ou outras atividades pontuais. 
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Introdução 

 

O culminar do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas implica a 

realização de um estágio, de forma a ser possível aplicar todos os conhecimentos 

teóricos e práticos adquiridos até então. A inexistência deste estágio levaria à obtenção 

de profissionais não preparados para embarcar no mercado de trabalho, pelo que é 

extremamente importante que este estágio faça parte da formação obrigatória.  

O estágio em Farmácia Comunitária fornece ao futuro farmacêutico as 

ferramentas necessárias para exercer a sua profissão com rigor e excelência. O meu 

estágio foi realizado na Farmácia de Amarante, durante o período de quatro meses, 

onde tive como orientadora a Dr.ª Carla Sofia Clemente. Ao longo do estágio tive a 

oportunidade de realizar ou participar em todas as tarefas da responsabilidade de um 

farmacêutico comunitário, desde o atendimento dos utentes, receção e elaboração de 

encomendas, aprovisionamento do stock e prestação de serviços, tanto de forma 

completamente autónoma, como com auxílio, em situações que me suscitavam dúvidas.  

A profissão farmacêutica tem um valor inestimável, pois ser farmacêutico implica 

perceber as necessidades de quem está à nossa frente e prestar o melhor 

aconselhamento possível, zelando assim pela saúde da comunidade. Esta intervenção 

faz com que as farmácias sejam o elo de ligação entre as unidades de saúde e o utente, 

contrariando a imagem da dispensa mecânica de medicamentos. 

Este relatório foi elaborado com o objetivo de demonstrar as atividades realizadas 

durante os quatro meses de estágio, embora muitas das experiências vivenciadas não 

sejam completamente transcritas para papel, mas fica desta forma registada a minha 

aprendizagem pessoal.  
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1. A Farmácia: Organização Física e Funcional 

 

1.1. A Farmácia de Amarante 

 A Farmácia de Amarante encontra-se situada na Avenida 1º de Maio, edifício Mirante 

n.º 1414, em Amarante, sob a direção técnica da Dr.ª Carla Sofia Clemente.  

Esta é uma Farmácia familiar com mais de 40 anos de existência, pelo que inicialmente se 

encontrava numas instalações mais antigas (anexo I), alguns metros ao lado do edifício 

atual (anexo II). A passagem para a localização atual ocorreu à cerca de 25 anos. A 

proprietária da farmácia é a Dr.ª Maria Olívia Alves, no entanto, já há vários anos, que os 

assuntos relacionados com a gestão da Farmácia são da responsabilidade do seu filho, o 

Eng. Miguel Matias.  

A variedade de serviços farmacêuticos disponibilizados e os diversos tipos de 

sessões fazem desta uma Farmácia de eleição, não só para os habitantes do centro da 

cidade, como também para os residentes das freguesias circundantes, que continuam a 

procurar esta Farmácia, mostrando a confiança e preferência na prestação de serviços. 

Embora se localize no centro da cidade de Amarante, o público alvo é de um meio 

relativamente pequeno, o que faz com que existam muitos utentes habituais. Isto permite 

um melhor acompanhamento dos mesmos e uma maior facilidade no contacto com outros 

profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros, em casos de erros de prescrição ou 

outras dúvidas que surjam. A Farmácia de Amarante apresenta ainda acordos com duas 

instituições: a Cercimarante, constituída por um um lar e pela ERPI (Estrutura Residencial 

Para Idosos), e a Santa Casa da Misericórdia de Amarante, constituída por um lar e pela 

estância, sendo a Farmácia responsável por fornecer praticamente toda a medicação 

necessária destes locais.  

 

1.2. Horário de Funcionamento 

A Farmácia de Amarante encontra-se aberta todos os dias da semana, pelo que de 

segunda a sábado funciona das 8:30h às 24h e aos domingos e feriados funciona das 

9.00h às 24h. Este horário alargado foi implementado à cerca de um ano e meio, pois 

anteriormente a Farmácia fechava todos os dias às 20:30h. A Farmácia faz serviço noturno 

uma vez por semana, sendo este dia rotativo juntamente com as outras 7 Farmácias 

pertencentes ao centro do concelho. 

 

1.3. Espaço Físico  

 A organização espacial é muito importante para garantir uma adequada prestação de 

serviços e para rentabilizar, ao máximo, os recursos humanos e económicos.  
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1.3.1.  Espaço Exterior 

A Farmácia de Amarante localiza-se num edifício que apresenta um parque de 

estacionamento em frente. Neste sentido, de forma a dar uma maior visibilidade à 

Farmácia, encontra-se posicionado no exterior um letreiro superior de grande dimensão, o 

que permite que esta não passe despercebida.  

Na parte exterior do prédio encontra-se localizada uma cruz verde luminosa, com 

indicação da temperatura e das horas. Já na parte interna do prédio, junto á entrada, 

encontra-se uma cruz verde com a indicação “Farmácias Portuguesas”.  

A Farmácia apresenta duas montras de vidro destinadas a publicidade, geralmente 

dos produtos sazonais, sendo estas alteradas periodicamente (anexo III). Na porta de 

entrada encontra-se indicado o horário de funcionamento. Ao lado existe uma placa onde 

consta o nome da Farmácia, da proprietária e da Dr.ª. Técnica (anexo IV), tal como previsto 

nos regimes jurídicos da Farmácia de oficina. [1] 

 

1.3.2. Espaço Interior 

A área interna da Farmácia de Amarante encontra-se dividida em dois andares.  

A área de atendimento ao público apresenta um espaço amplo, bem iluminado e de 

fácil acesso, onde se encontram seis balcões de atendimento (anexo V). Ao entrarmos pela 

Farmácia esta apresenta, logo junto á porta, um retirador de senhas, o que facilita muito o 

atendimento em alturas de grande afluência. Na montra do lado direito encontram-se 

expostos alguns produtos de ortopedia que a Farmácia comercializa, nomeadamente 

canadianas, cadeira ortopédica e andarilhos. Atrás desta montra encontram-se os produtos 

de dermocosmética, organizados por marca e gama (anexo VI). Ao deslocar-nos pelo lado 

esquerdo da farmácia existe uma zona para os utentes com sofás, e uma balança para 

determinação do peso, altura e índice de massa corporal (IMC) (anexo VII). A parede do 

lado esquerdo da Farmácia é o local onde se encontram todos os produtos de puericultura, 

alimentação e higiene infantil, estando este organizados por marca e indicação (anexo VIII). 

Atrás dos balcões de atendimento 1 a 4 encontram-se várias prateleiras com OTC´S 

(medicamentos de venda livre) sazonais, pelo que estes são alterados periodicamente, 

tendo em conta este período os produtos expostos são os mais vendáveis no inverno, como 

medicamentos para as constipações e tosse (anexo IX). Enquanto que atrás dos balcões 

5 e 6 se encontram os produtos de higiene oral e higiene íntima. Ao lado destes encontram-

se os suplementos alimentares. Na parte inferior interna dos balcões existem gavetas onde 

se encontra material auxiliar, cartões da Farmácia, vales de promoções, amostras, folhetos 

e revistas informativas entre outros. Na zona de atendimento podemos ainda encontrar 

expositores centrais destinados a produtos de suplementação para desportistas e outros 
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de áreas variadas, como de podologia. Durante o período de estágio fiz a reposição de 

stock dos produtos expostos na zona do atendimento, em função das necessidades diárias. 

Junto ao espaço de atendimento existem dois gabinetes, destinados ao atendimento 

personalizado. O primeiro gabinete é destinado a determinações de colesterolemia, 

trigliceridemia, glicemia, pressão arterial, administração de injetáveis e teste de gravidez 

(anexo X). O segundo gabinete é destinado a aconselhamentos faciais, sessões de 

nutrição ou rastreios de audiologia (anexo XI). Assim, estas salas privadas permitem um 

atendimento mais próximo ao doente, sendo espaços adequados para a resolução de 

situações específicas, como a prestação de aconselhamento farmacoterapêutico 

individualizado.  

Depois destes gabinetes existe um espaço onde se encontram as gavetas 

deslizantes, destinadas a armazenar a maioria dos medicamentos, ordenados por forma 

farmacêutica (anexo XII).  Os comprimidos e cápsulas de marca encontram-se dispostos 

por ordem alfabética do nome comercial. Os medicamentos genéricos encontram-se 

separados dos restantes e organizados por ordem alfabética de principio ativo. Os xaropes 

encontram-se armazenados separadamente por ordem alfabética do nome comercial, 

assim como as ampolas e gotas que também têm gavetas próprias. Os produtos 

termossensíveis encontram-se organizados por ordem alfabética segundo a marca, num 

frigorífico destinado para o efeito, no qual se faz um registo diário, de manhã e de tarde, 

das temperaturas atingidas no seu interior. Este frigorífico apresenta um alarme sonoro 

que é acionado automaticamente em caso de uma oscilação significativa nos valores de 

temperatura. Ainda nesta área existe uma zona destinada á colocação das banheiras, 

sendo este o local de receção das encomendas e onde ficam alojadas as banheiras que já 

se encontram vazias. Depois deste espaço existe um corredor que do lado direito 

apresenta uma zona, dividida em três partes: a primeira é destinada á colocação das 

encomendas que estão á espera de ser rececionadas (indicação de “não utilizar”)(anexo 

XIII), a segunda é destinada a produtos que já foram rececionados, mas que ainda não 

foram etiquetados ou que por outro motivo ainda não podem ser armazenados (indicação 

de “aguardar”)(anexo XIV) e a terceira zona destinada aos produtos prontos para serem 

armazenados (indicação de “aprovado”)(anexo XV). Na parte superior existem prateleiras 

destinadas ao armazenamento de produtos não medicamentosos, nomeadamente 

produtos dermocosméticos, shampoos, dispositivos médicos, suplementos alimentares, 

suplementos vitamínicos e chás (anexo XVI). Do lado esquerdo deste corredor existe uma 

bancada de trabalho onde se encontra um computador, utilizado para rececionar as 

encomendas, assim como outros equipamentos necessários. No final deste corredor existe 
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um outro computador, que geralmente é utilizado para fazer as encomendas, e junto a este 

existem umas instalações sanitárias destinadas aos utentes.   

No segundo andar existem outras instalações sanitárias, reservadas para os 

funcionários. Junto a estas existe uma sala utilizada para refeições, local onde existe um 

armário de arquivo, biblioteca, bem como um armário destinado a produtos fora de prazo 

e quebras. Os produtos são colocados neste último quando faltam cerca de 3 meses para 

terminar a sua validade, respeitando-se assim as normas “First-Expire, First-Out” (FEFO). 

Ainda existe um armário destinado aos estupefacientes e psicotrópicos.  

O escritório é um gabinete privado onde são realizadas tarefas que se prendem com 

a gestão e contabilidade da Farmácia, nomeadamente as reuniões com fornecedores, 

delegados de informação médica, representantes de laboratórios e outras entidades, assim 

como diferentes assuntos que digam respeito ao proprietário e à direção técnica da 

Farmácia. No segundo andar existe um laboratório destinado à preparação de 

medicamentos manipulados, fórmulas magistrais e oficinais e preparações extemporâneas 

que são solicitados na Farmácia. Para o efeito, neste espaço dispõe-se de todo o material 

associado a estas preparações, bem como as matérias-primas, sendo que as condições 

de iluminação, humidade e ventilação lhes proporcionam uma boa conservação. Um dos 

armários do laboratório destina-se ao arquivo de fichas de preparação dos manipulados 

elaborados, de boletins de análise das matérias-primas usadas na manipulação, bem como 

o Formulário Galénico Português (FGP) e a Farmacopeia Portuguesa (anexo XVII). Ao lado 

do laboratório localiza-se o armazém central, que facilita a arrumação dos produtos de 

grandes dimensões e dos produtos de menor rotatividade. Os produtos encontram-se 

separados conforme a forma farmacêutica ou conforme a indicação terapêutica (anexo 

XVIII). Ainda existe outra sala destinada a formações ou a sessões, sendo esta utilizada 

sempre que o gabinete do primeiro andar esteja ocupado (anexo XIX).  

A Farmácia encontra-se protegida por um sistema fechado de videovigilância que 

abrange todo o seu espaço. Junto à porta de entrada encontra-se um dispositivo de alarme 

que é automaticamente acionado quando um produto com alarme passa pela entrada. 

 

1.4. Recursos Humanos e Formação Contínua 

A direção técnica está a cargo da Dr.ª Carla Sofia Clemente, que como tal, é 

responsável por todos os atos farmacêuticos, pelo que na sua ausência, fica responsável 

por estas operações o Dr. Bruno Pinheiro, farmacêutico substituto. Os farmacêuticos 

podem ser coadjuvados por técnicos de diagnóstico e terapêutica (TDT) ou por outro 

pessoal devidamente habilitado, tal como consta em decreto-lei. [1] Isto permite que o 
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quadro técnico da Farmácia de Amarante seja dividido em quadro farmacêutico e quadro 

não farmacêutico (anexo XX).  

A equipa de trabalho é multidisciplinar, organizada e com funções bem definidas. 

Para cada função e responsabilidade é atribuída uma pessoa, com uma ou duas 

substituta(s), no caso de ausência da primeira. Segundo a legislação em vigor, todos os 

profissionais que prestem atendimento ao público devem usar um cartão de identificação 

com o respetivo título profissional, pelo que na Farmácia de Amarante esta recomendação 

é cumprida.   

A formação contínua é sem dúvida essencial para que os profissionais de saúde 

sejam capazes de responder prontamente às questões cada vez mais exigentes dos 

utentes. A constante atualização é um fator de diferenciação, desta forma, todos os 

colaboradores têm a oportunidade de frequentar formações em diferentes áreas. Sempre 

que um determinado fornecedor apresentava novos produtos ou atualizações dos já 

existentes, um delegado dirigia-se á Farmácia para dar formação sobre os mesmos. 

Durante o meu estágio realizei várias formações nas instalações da Farmácia. Para além 

destas tive a oportunidade de participar em algumas formações externas e, paralelamente, 

fui realizando formações em plataformas digitais (anexo XXI). 

 

1.5. Relação Estagiário-Equipa de Trabalho 

O convívio diário durante quatro meses permite a criação não só de relações 

profissionais, mas também de relações de amizade. De fato, desde o primeiro dia que me 

senti muito bem acolhida, pois todos os colaboradores, foram impecáveis na forma como 

me receberam. Esta excelente relação de amizade e de ajuda mutua, entre todos os 

membros da equipa, permite que o trabalho seja realizado com muito mais ânimo, e mais 

importante ainda, que se faça um trabalho produtivo, no sentido de prestar o melhor 

atendimento aos utentes. 

 

1.6. Sistema Informático  

A utilização de um sistema informático permite simplificar, automatizar e facilitar 

tarefas relacionadas com administração, gestão financeira, processamento de 

encomendas e todo o acompanhamento das vendas.  

A Farmácia de Amarante utiliza o Sifarma 2000®, desenvolvido pela Associação 

Nacional de Farmácias (ANF) e reconhecido pela Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos Saúde I.P. (INFARMED). Desde a sua implementação até á atualidade que este 

é o sistema presente na maioria das farmácias nacionais. Cada funcionário deve certificar-

se que está a realizar cada tarefa com o login na sua identificação, para que também o 
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valor em cada caixa seja o correto no final de cada dia. Este sistema informático dispõe de 

uma base de dados, onde constam todos os produtos existentes em stock na Farmácia, 

bem como todos aqueles que já existiram não estando disponíveis no momento da 

consulta. Além disso, é também possível consultar o dicionário que contém todos os 

produtos comercializados em Portugal. Através do correio eletrónico de fornecedores, é 

possível verificar a situação de um determinado produto, de forma a informar o utente da 

sua disponibilidade de forma quase imediata. Com a utilização do Sifarma 2000®, constata-

se a importância da existência de um sistema informático para permitir um atendimento 

mais eficaz, que visa a melhor opção terapêutica para o utente.  

 

1.7. Posto Farmacêutico 

A Farmácia de Amarante apresenta um posto farmacêutico, localizado na rua de 

Serra de Água e Leite nº1004, na freguesia de Mancelos, também pertencente ao conselho 

de Amarante. Este posto está aberto de segunda a sexta das 9h às 19h e ao sábado das 

9h às 13h, ficando a cargo da responsabilidade da Dr.ª Elsa. Quando a Dr.ª Elsa está de 

férias, ou ausente por outro motivo, um farmacêutico da Farmácia de Amarante é 

destacado para fazer serviço no posto.  

 

1.8. O programa Kaizen 

Na Farmácia de Amarante encontra-se implementado um programa de consultoria 

designado kaizen, sendo este resultante da parceria da Glintt® com a Kaizen Institute®.  

A filosofia Kaizen tem o seguinte lema: hoje melhor do que ontem, amanhã melhor 

do que hoje. Os cinco conceitos base deste modelo de gestão são a organização, 

produtividade, melhoria contínua, eficiência operacional e algoritmos. Este programa ajuda 

empresas nos mais variados setores, sempre com os mesmos objetivos: aumentar as 

vendas e a rentabilidade e racionalizar os investimentos.  

O acompanhamento do programa é realizado por consultoras da Gintt® que 

periodicamente vão à Farmácia para analisar possíveis situações que possam ser 

melhoradas. Desta forma, elaboram propostas de melhoria, iniciam a sua implementação 

e dão aos colaboradores da Farmácia a tarefa de concluir as mesmas até à sua próxima 

visita. Para a concretização do estipulado no programa existe um Quadro Kaizen (anexo 

XXII) usado para facilitar a comunicação entre toda a equipa, evitando a perda de 

informação. O objetivo é olhar para o quadro e ficar a par de todas as novidades ou 

alterações que possam ter ocorrido recentemente. As designadas Reuniões Kaizen são 

realizadas em pé, junto ao quadro, de forma a monitorizar os objetivos definidos. A grande 

mudança tem a ver com a motivação, comprometimento e envolvimento de todas as 
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pessoas, todos os dias e em todas as áreas: desde questões logísticas, passando pela 

organização do espaço de balcão, até à identificação e eliminação de desperdício, como 

por exemplo os erros de stock que são facilmente identificáveis e resolvidos. [2,3]   

Durante o meu estágio fui acompanhando a implementação deste programa, 

prestando auxilio na execução das tarefas delineadas, no sentido da Farmácia atingir os 

objetivos a que se propôs.  

 

2. Fontes de Informação 

 As fontes de informação, quer físicas quer digitais, são uma ajuda preciosa no 

exercício da profissão farmacêutica. Na Farmácia de Amarante estão disponíveis alguns 

manuais em suporte físico, numa pequena biblioteca presente no segundo andar, como já 

foi referenciado, cumprindo assim o que está indicado na legislação em vigor. Podemos 

encontrar na Farmácia a Legislação Farmacêutica Compilada, o Prontuário Terapêutico, o 

Índice Nacional Terapêutico (INP), o Simposium Terapêutico, o Direito Farmacêutico, o 

Formulário Galénico Português (FGP), a Farmacopeia Portuguesa 9, entre outras 

publicações. [1,4,5]  

 Por vezes, as fontes de informação em suporte físico revelam-se insuficientes para 

solucionar determinados problemas. Nestas situações recorremos, nomeadamente, ao 

Infomed, que corresponde à base de dados da responsabilidade do INFARMED, ao Centro 

de Informação do Medicamento (CIM) ou ao Centro de Documentação e Informação de 

Medicamentos (CEDIME). Estas são fontes de informação de acesso rápido, permitindo a 

obtenção de respostas credíveis e específicas num curto espaço de tempo. 

Durante o meu estágio a fonte de informação que usei com mais frequência foi o 

separador de informação científica do produto, disponível no programa Sifarma 2000®. 

Neste local é possível encontrar informações acerca de indicações terapêuticas, posologia, 

dosagem, interações medicamentosas, composição do produto e contraindicações com o 

respetivo nível de gravidade destas. O processo de consulta nesta fonte de informação é 

rápido, permitindo dar uma resposta imediata ao utente, sem necessidade de abandonar o 

utente. 

 

3. Encomendas e Aprovisionamento 

3.1. Gestão de “Stock” 

 A gestão dos stocks de medicamentos e produtos de saúde é uma prática 

fundamental numa Farmácia, de forma a permitir a sua sustentabilidade financeira bem 

como satisfazer as necessidades dos utentes. Casos de falhas em gestão podem originar 

duas situações distintas: por um lado, pode ocorrer rutura de stock, que traz como 
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consequência a insatisfação e possível perda da fidelização do cliente, por outro lado, a 

perda material e económica resultante de um excesso de stock pode ser um problema, 

sempre que se verifique uma baixa rotatividade nos produtos existentes em grande 

número, situação que também provoca ocupação de espaço e maior probabilidade de 

expiração do prazo de validade (PV). O Sifarma 2000® é uma importante ferramenta que 

auxilia na gestão dos stocks, tendo em conta as entradas e saídas dos vários produtos. No 

entanto, é necessária uma confirmação física das existências através de inventários 

periódicos. 

 Durante o meu estágio verifiquei que é importante ter em conta as campanhas 

promocionais e a sua publicidade, o perfil dos utentes habituais, histórico de compras e 

vendas ou o volume ocupado pelos produtos encomendados.  

 

3.2. Escolha de Fornecedores e Aquisição de Produtos  

 No momento da escolha de um fornecedor existem vários parâmetros que são tidos 

em conta, em função dos critérios exigidos por cada Farmácia em específico, mas de uma 

forma geral, a pontualidade e rapidez de entrega de uma encomenda são dois fatores 

preponderantes na hora da decisão. Além disso, é de realçar também, a facilidade de 

realização de devoluções, as condições de pagamento, a possibilidade de efetuar mais 

que uma encomenda no mesmo dia, as preferências dos utentes habituais, a generalidade 

do receituário, a sazonalidade e custo dos produtos, as campanhas e as promoções. 

 Na Farmácia de Amarante as encomendas são realizadas a distribuidores grossistas 

ou diretamente a certos laboratórios, sendo estes escolhidos tendo em conta os critérios 

mencionados anteriormente. Relativamente ao primeiro caso, são fornecedores a OCP 

Portugal, a Cooperativa dos Proprietários de Farmácia, C.R.L. (Cooprofar), a Alliance 

Healthcare e menos frequentemente a Medicamentos do Norte Lda. (Medicanorte). O 

fornecedor principal é a OCP, do qual se recebem três encomendas por dia, o que permite 

na maioria das situações satisfazer pedidos de utentes no próprio dia. O segundo caso, 

encomenda direta ao laboratório, ocorre através de delegados de informação médica, que 

se deslocam à Farmácia. Esta opção justifica-se muitas vezes devido aos descontos 

comerciais e/ou financeiros apresentados ou em casos de rutura de stock.  

 

3.3. Realização de Encomendas 

 O programa Sifarma 2000® permite, conforme a rotatividade de cada produto, o seu 

consumo médio na Farmácia, a época sazonal e o espaço disponível no armazém, definir 

o stock mínimo e máximo de cada produto e paralelamente manter um registo das vendas 

efetuadas. Em cada venda ocorre atualização do stock, sempre que um produto atinge um 
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valor igual ou inferior ao stock mínimo, é automaticamente incluído na proposta diária de 

encomenda num valor que é previamente estabelecido pelo farmacêutico responsável. A 

encomenda gerada automaticamente é revista, sendo possível acrescentar ou retirar 

produtos, ou modificar as quantidades a encomendar. Além das duas encomendas diárias, 

sempre que é solicitado um produto, é realizada uma encomenda isolada, quer via 

eletrónica (encomenda instantânea) quer por telefone. Esta situação acontece com 

frequência quando é necessária uma confirmação imediata da possibilidade de encomenda 

e hora prevista de chegada.  

 Durante o meu estágio, participei no processo de envio de encomendas diárias e de 

produtos esgotados, para além das encomendas isoladas no seguimento de pedidos 

específicos nos postos de atendimento. 

 

3.4. Receção e Verificação de Encomendas 

 Rececionar uma encomenda permite verificar que todos os produtos enviados 

correspondem aos pedidos, ou em caso de impossibilidade por parte do fornecedor, aos 

produtos faturados, e que todos os que foram faturados foram recebidos. Este 

procedimento exige concentração, de forma a detetar eventuais equívocos que podem 

levar a erros nos preços ou a erros de stock. Graças à minha anterior experiência em 

Farmácia Comunitária no estágio extracurricular, a realização desta tarefa esteve facilitada. 

Assim, estive alerta para a confirmação da identificação da Farmácia, do número de 

volumes recebidos, para a receção de produtos de frio e para a confirmação de receção 

de fatura ou guia de remessa em duplicado, entre outros aspetos práticos. Em cada fatura 

estão discriminadas algumas informações que devem ser confirmadas, destacando-se: a 

quantidade enviada e a quantidade faturada, o custo para a farmácia (sem Imposto de 

Valor Acrescentado (IVA)), a taxa de IVA, o preço de venda ao público (PVP), pelo que 

sempre que o preço for fixo e pré-definido na embalagem, o valor inserido no sistema 

informático tem de corresponder ao da fatura e ao preço impresso na cartonagem (PIC) e 

respeitar o valor máximo admissível (VMA), e o total líquido. É de referir que os produtos 

de venda livre dispõem de preços impostos pela farmácia, tendo em conta o preço de custo 

unitário e a margem de lucro pretendida pela Farmácia. Um pormenor a ter em conta é o 

preenchimento dos prazos de validade aquando da receção das encomendas. Com isto, é 

evitada a acumulação de produtos na Farmácia com prazo de validade expirado e 

consequentemente, é evitada a perda de capital adjacente. 

 No caso de, durante a verificação da encomenda a rececionar, se detetar algum 

desvio relativamente ao faturado, deve ser contactado o fornecedor, de forma a ser 

corrigida a situação. Assim, se um produto for faturado e não estiver presente fisicamente 
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na encomenda, o fornecedor emite uma nota de crédito à Farmácia. No caso de um produto 

estar presente na encomenda e não faturado, deve emitir-se uma devolução que seguirá 

com os produtos em excesso, de novo para o fornecedor. Ao terminar a receção de uma 

encomenda, deve ter-se em conta que os produtos que não foram enviados, devem ser 

transferidos para outra proposta de encomenda, para que o stock seja reposto. 

 

3.5. Marcação de Preços 

 O Decreto-Lei nº 176/2006 de 30 de agosto estipula que ‘’o regime de preços dos 

medicamentos sujeitos a receita médica e dos medicamentos não sujeitos a receita médica 

comparticipados é fixado por decreto-lei’’. [6] Além disso, o Decreto-Lei n.º 25/2011 de 16 

de junho estabelece ‘’obrigatoriedade da indicação PVP na rotulagem dos medicamentos”. 

[7]  Os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) não comparticipados, 

produtos de dermofarmácia, cosméticos e produtos dietéticos, chegam à Farmácia sem 

indicação do PVP na embalagem, sendo necessário proceder à sua marcação.   

 Durante o meu estágio procedi à marcação do preço dos produtos referidos, sendo 

esta tarefa facilitada pelo Sifarma 2000®. 

 

3.6. Armazenamento 

 Um acondicionamento intuitivo e prático dos produtos permite evitar perdas de tempo 

durante o atendimento, podendo o profissional de saúde dedicar-se mais à interação com 

o utente. Regra geral, os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) não estão 

acondicionados em local visível para o utente, mas antes em gavetas em espaço contíguo 

aos balcões de atendimento, ou em casos de medicamentos de alta rotação, são colocados 

em prateleiras de acesso restrito na parte posterior de cada balcão. Já os MNSRM são 

colocados em locais mais visíveis, de forma a captar a atenção do utente.  

 Durante o meu estágio procedi, de forma pró-ativa, à arrumação dos diversos 

produtos, tanto na zona de atendimento, como nos espaços internos da Farmácia.  

 

3.7. Controlo dos Prazos de Validade 

 Todos os dias, a par da receção de encomendas, são verificados e atualizados os 

prazos de validade dos produtos, tal como referido anteriormente, com vista à manutenção 

da qualidade, segurança e eficácia de cada medicamento dispensado. No início de cada 

mês é impressa uma lista dos produtos com prazo de validade em vias de expirar, pelo que 

são retirados os produtos cuja validade acaba em três meses (caso de caixas de 60 

comprimidos) ou em dois meses (no caso de caixas de 30 comprimidos).  
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3.8. Devolução de Produtos 

 Sempre que há um erro, como seja, a faturação de um produto que não foi pedido 

ou que foi pedido por engano, a troca de produtos por parte do fornecedor, a receção de 

produtos danificados, a retirada de um produto do mercado pelo INFARMED ou pelo 

detentor da autorização de introdução no mercado (AIM), a proximidade do fim do prazo 

de validade ou receção de um produto com prazo de validade reduzido, procede-se à sua 

devolução. Assim, o produto é identificado, bem como o número da fatura onde está 

referenciada a sua aquisição, é descrito o motivo da devolução, verificadas as quantidades 

e o PVP na fatura e procede-se à emissão de três cópias da nota de devolução. A 

regularização destas situações fica a cargo do fornecedor em causa, que poderá enviar 

uma nota de crédito que diga respeito ao produto referenciado, enviar o produto sem 

irregularidades, enviar outro produto ou rejeitar justificadamente a devolução.   

Durante o meu estágio assisti ao processo de algumas devoluções, nomeadamente em 

situações de envio de produto errado ou de produtos em falta.  

 

4. Dispensa de Medicamentos 

 Um farmacêutico, em farmácia comunitária, apresenta inúmeras funções, pelo que 

estas têm vindo a aumentar ao longo do tempo devido à crescente exigência desta área. 

De entre estas numerosas funções, a dispensa de medicamentos continua a ser a mais 

visível. O farmacêutico, pelo fato de ser o último e por vezes o único elo de ligação entre o 

utente e o sistema de saúde, deve através de um discurso adaptado ao nível 

socioeconómico e cultural de cada utente, de acordo com os princípios éticos e 

deontológicos da profissão, atender às necessidades dos utentes de forma exemplar. A 

cedência de medicação pode ocorrer mediante receita médica, ou por indicação 

farmacêutica, ou ainda, por regime de automedicação. Os medicamentos dispensados são 

classificados em MSRM e MNSRM, sendo que se caracterizam por diferentes parâmetros 

legais no que toca ao ato de dispensa. [6] 

Durante o meu estágio, iniciei o atendimento ao balcão a partir da segunda semana, pelo 

que inicialmente acompanhei a venda e aconselhamento junto da minha orientadora. Ao 

longo dos dias fui, gradualmente, realizando o atendimento com maior autonomia, pelo que 

quando necessário, os elementos da equipa se disponibilizavam para me esclarecer as 

dúvidas, principalmente nas situações que implicavam um aconselhamento farmacêutico 

mais rigoroso da minha parte.  
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4.1.   Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

 Tendo em conta o descrito no estatuto de medicamento, os MSRM são 

medicamentos que podem constituir um risco para a saúde do doente, mesmo quando 

usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica ou 

quando são utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daquele a que se destinam. De uma forma geral, estão incluídos nesta classe, todos 

aqueles que carecem no ato da sua dispensa da apresentação de uma receita médica 

válida, segundo indicações, modelo e formato aprovados pelo Ministério da Saúde. [6] 

 

4.1.1. Prescrição Médica  

 Segundo a legislação atual, a emissão das recetas médicas deve ser feita 

informaticamente. Apenas em casos excecionais, está contemplada a via manual, como 

em falência do sistema informático, inadaptação fundamentada do prescritor, prescrição 

ao domicílio e outras situações até um máximo de 40 receitas por mês. [8] 

 O sistema eletrónico de prescrição e faturação de receitas é uma iniciativa da Glintt® 

e das Farmácias Portuguesas, patrocinada pela Mylan®. Define-se como uma aplicação 

inovadora, segura e sustentável, com a qual o médico prescreve os medicamentos através 

do Cartão de Cidadão. O objetivo é simplificação, tanto para o médico no momento da 

prescrição, como para a Farmácia, no momento de dispensa do medicamento e posterior 

faturação das receitas. Para a utilização deste sistema de receituário é necessário ter em 

conta os seguintes pontos:  

 O doente tem consigo a guia de tratamento: documento onde se encontra o Código 

de Acesso e o Código Direito de Opção;  

 A Farmácia dispõe do dispositivo de leitura do Cartão do Cidadão: nesta fase inicial 

a apresentação do cartão é ainda opcional; 

 Os dados da guia de tratamento podem estar em papel ou então serem enviados ao 

utente por mensagem, sendo nos apresentados no telemóvel, neste caso são 

denominadas de Receitas sem papel. Tanto as receitas manuais como eletrónicas são 

válidas pelo prazo de 30 dias a contar da data da sua emissão, exceto nas situações em 

que as receitas podem ser renováveis, contendo até três vias, com o prazo de validade de 

6 meses para cada via. Apenas podem ser prescritos em receita renovável, os 

medicamentos que se destinem a tratamentos de longa duração e os produtos destinados 

ao autocontrolo da Diabetes Mellitus. A prescrição de medicamentos contendo uma 

substância classificada como estupefaciente e/ou psicotrópico compreendidas nas tabelas 

I e 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, não 
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pode constar de uma receita onde sejam prescritos outros medicamentos. Estes 

medicamentos têm que ser prescritos nas receitas eletrónicas identificadas com RE – 

receita especial. [9,10] 

 

4.1.2.  Validação da Receita Médica 

 As receitas médicas devem apresentar uma série de itens para serem consideradas 

válidas. Desta forma, quer receitas manuais quer eletrónicas devem conter número da 

receita, identificação do médico prescritor, nome e número de beneficiário do utente e 

subsistema de comparticipação (sempre que aplicável), designação do medicamento (por 

DCI da substância ativa (SA), forma farmacêutica, dosagem e apresentação, número de 

embalagens e posologia); data de prescrição e assinatura do prescritor. Saliente-se o 

direito de opção por parte do utente por qualquer medicamento que cumpra a prescrição 

médica, genérico (medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em 

substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o 

medicamento de referência tenha sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade 

adequados) ou de marca.   

Durante o meu estágio verifiquei frequentemente a receção de receitas médicas 

incompletamente preenchidas. A não discriminação de dosagem, tamanho ou quantidade 

de embalagens, obriga a que seja dispensada apenas a embalagem de dosagem mais 

baixa e de menor tamanho ou quantidade com Autorização de Introdução no Mercado 

(AIM) em Portugal. 

   

4.1.3.  Dispensa dos Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

 O farmacêutico, enquanto profissional de saúde, deve juntamente com a dispensa de 

MSRM, esclarecer o utente relativamente à posologia, via de administração, 

contraindicações, interações e ainda outras informações que sejam por eles requisitadas. 

Deve também confirmar que os medicamentos prescritos e respetivas quantidades 

correspondem aos que serão debitados no sistema informático, processo agora facilitado 

pelo Sifarma 2000® que antes de seguir para o painel de pagamento obriga a fazer uma 

validação. No caso das receitas manuais é necessária realizar a seleção do organismo 

responsável pela comparticipação e a introdução de eventuais portarias ou despachos. O 

registo da venda com a respetiva descrição, quantidades e códigos de barras dos 

medicamentos dispensados, bem como o organismo de comparticipação é impresso no 

verso da receita. A receita é depois carimbada e assinada pelo utente em local apropriado, 

como comprovativo de receção dos medicamentos. No caso das receitas eletrónicas fica 
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tudo automaticamente no sistema e quando esta não é totalmente dispensada, ocorre a 

emissão de um talão com a indicação do que ainda falta levantar com a respetiva validade.  

 Durante o meu estágio dispensei inúmeros MSRM, tanto em receitas manuais como 

eletrónicas, e como já referido, recorri diariamente ao sistema informático como 

complemento para responder com rigor a todas as questões que me foram colocadas.  

 

4.1.4.  Sistemas de Comparticipação e Preços de Referência 

 São inúmeros os organismos responsáveis pela comparticipação, sendo que esta 

pode ser partilhada, no caso de se verificar a complementaridade de dois organismos 

diferentes. 

 Durante o meu estágio, verifiquei que as entidades mais comuns são o Sistema 

Nacional de Saúde/Regime Geral (organismo 01) ou Sistema Nacional de 

Saúde/Pensionistas (organismo 48). Além destas principais, também contactei com 

alguma frequência, com o plano da Fidelidade – Companhia de seguros SA (FM) e com o 

SAVIDA MED. AP. SA – SNS (AA) ou pensionistas (AC). As receitas referentes ao 

protocolo da diabetes (organismo DS) não devem conter produtos ou medicamentos que 

não estejam por ele abrangidos. [11,12] 

 

4.2. Medicamentos Genéricos 

 O Estatuto do Medicamento define o medicamento genérico (MG) como “um 

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

a mesma forma farmacêutica, e cuja bioequivalência com o medicamento de referência 

haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados”. [6] O farmacêutico 

deve trabalhar ativamente no sentido da desmitificação gerada com os MG, explicando que 

apresentam a mesma eficácia e segurança dos medicamentos de referência. 

 

4.3. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes   

 Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são aqueles que atuam sobre o 

Sistema Nervoso Central (SNC), originando tolerância e dependência física e psíquica. 

Como tal, pela sua natureza aditiva, verifica-se frequentemente o seu uso ilícito, abuso e 

tráfico. Assim sendo, estes medicamentos estão sujeitos a legislação especial e 

fiscalização por parte do INFARMED, de forma a evitar o seu uso indevido. 

Estes produtos chegam à Farmácia acompanhados por uma "Requisição de 

Psicotrópicos", em duplicado, na qual consta, entre outras informações, a identificação da 

Farmácia, do fornecedor, o(s) fármaco(s) e quantidade requisitada e a data do pedido. O 

duplicado é carimbado e assinado pela diretora técnica ou farmacêutico substituto, e 
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enviado ao fornecedor. O original fica arquivado na Farmácia por um período mínimo de 3 

anos. Todos os meses, a Farmácia envia ao INFARMED, até ao oitavo dia do segundo 

mês a seguir à dispensa, a listagem de todas as receitas aviadas contendo estupefaciente 

e psicotrópicos das tabelas I, II-B e II-C. Também é necessário enviar ao INFARMED um 

mapa de balanço de estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas com periocidade 

anual, até 31 de janeiro do ano seguinte. Relativamente à receita, a sua validação exige 

especial cuidado, devendo esta estar em conformidade. O sistema informático 

automaticamente obriga no ato da dispensa à introdução de todos os dados referentes ao 

utente e ao adquirente. No final é feita a impressão, no verso da receita, dos dados relativos 

à venda, sendo a assinatura do adquirente de carácter obrigatório. A receita manual original 

segue para efeitos de faturação e uma cópia é arquivada na Farmácia, durante 3 anos, 

juntamente com um talão intitulado “Documento de Psicotrópicos”, que é emitido na venda. 

No caso das receitas eletrónicas, apenas fica arquivado o talão emitido, no qual se indica 

no verso que é relativo a uma Receita sem papel. [9,10]  

 

4.4. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Existem medicamentos que não apresentam nenhuma das condições necessárias 

para os MSRM, já descritas, e como tal, o utente pode adquiri-los sem prescrição médica. 

São designados por MNSRM e têm como objetivo aliviar, tratar ou prevenir problemas 

menores de saúde. Os MNSRM podem ser adquiridos em Farmácias ou noutros locais, 

desde que autorizados pelo INFARMED, sendo que a dispensa deve ser efetuada por um 

profissional de saúde habilitado. [8] 

A Farmácia de Amarante apresenta este tipo de medicamentos, podendo a sua 

dispensa ser realizada no âmbito da automedicação ou por aconselhamento farmacêutico, 

pelo que no meu estágio procedi a inúmeras dispensas de ambos os tipos.  

 

5. Processamento do Receituário e Faturação.  

Após impressão do documento de faturação no verso da receita e assinatura do 

utente, as receitas terão de ser conferidas antes de serem enviadas para faturação. Ao 

imprimir o documento de faturação, a receita fica identificada pelo número de receita, 

atribuído sequencialmente, o número de lote e o número de série. Na Farmácia de 

Amarante a conferência das receitas é realizada diariamente, de forma a não ocorrer uma 

acumulação elevada das mesmas. Durante a conferência do receituário, na primeira página 

da receita, verifica-se a identificação do utente e do médico prescritor, o regime de 

comparticipação, despachos e portarias, medicamentos prescritos (dose, forma 

farmacêutica, número de embalagens, número de unidades), assinatura do médico 
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prescritor e prazo de validade (30 dias ou 6 meses). Enquanto que no verso da receita se 

verificam os medicamentos dispensados, assinatura do utente, data, carimbo da farmácia 

e rubrica do profissional que aviou a receita. Depois de conferidas, as receitas são 

agrupadas em lotes de 30 e separadas pelos diferentes planos de comparticipação. No 

último dia de cada mês, procede-se à emissão de um verbete de identificação de lotes de 

cada organismo responsável pela comparticipação.  

Para as receitas do SNS, emite-se uma fatura original mais três vias e um resumo de 

relação de lotes para cada plano de comparticipação. Estas são enviadas para o Centro 

de Conferências de Faturas da Maia, através de um transportador, via CTT, que vem à 

Farmácia buscar os documentos. São enviadas as receitas originais em lotes com os 

respetivos verbetes de identificação de lotes, uma guia de fatura com uma relação de 

resumo de lotes e uma nota de crédito (original e duplicado). Anteriormente também se 

procedia ao envio da fatura, no entanto ocorreu uma recente alteração e esta deixou de 

ser enviada fisicamente, passando a ser emitida via eletrónica no final de cada mês. Para 

além dos documentos já referidos, também ocorre a emissão de uma guia CTT para o 

transporte de toda a documentação.   

As receitas comparticipadas pelas restantes entidades são enviadas para a ANF, via 

CTT, que procede ao envio das receitas para os respetivos organismos. Nesta situação 

são enviadas as receitas originais com os verbetes de identificação de lotes e a fatura com 

a relação de resumo de lotes (3 vias) para cada plano. Tal como na situação anterior, 

também ocorre a emissão de uma fatura eletrónica que é automaticamente enviada para 

a ANF. Mais tarde, as entidades pagam às farmácias o montante correspondente às 

comparticipações, exceto quando são detetadas irregularidades nas receitas, pelo que 

nesta situação as receitas são devolvidas à farmácia com a devida justificação. 

Durante o meu estágio acompanhei a realização da faturação no último dia do mês 

de novembro. Participei nas várias etapas no processo, ficando capacitada a realizar a 

mesma futuramente. Constatei que as causas que mais comummente levam à não 

validação de receitas são, por exemplo, expiração do prazo de validade, falta de vinheta 

ou assinatura do médico, dispensa de embalagem com capacidade diferente da descrita 

na receita ou a não ativação das exceções. 

 

6. Medicamentos e Produtos Manipulados 

Os medicamentos manipulados são medicamentos preparados em Farmácia de 

oficina ou nos serviços farmacêuticos hospitalares, para colmatar a falta de determinados 

produtos que a indústria farmacêutica não disponibiliza. Na receita médica de um 

medicamento manipulado deve constar a composição qualitativa e quantitativa do 
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medicamento, assim como a sigla f.s.a. (faça segundo a arte) ou a designação manipulado. 

Antes de iniciar a preparação, o farmacêutico deve confirmar a segurança do medicamento 

quanto à dosagem da substância ativa e à possibilidade de incompatibilidade e interações 

que ponham em causa a ação do medicamento ou a segurança do doente. Os 

medicamentos manipulados devem, após a sua preparação, ser devidamente rotulados 

com o nome do doente, nome do médico, composição do medicamento manipulado 

prescrito pelo médico, número do lote atribuído, condições de conservação, instruções 

especiais (por exemplo, uso externo), via de administração, posologia, identificação da 

Farmácia e identificação da diretora técnica. [13] 

Durante o meu estágio fiquei com pouca experiência na produção de produtos 

farmacêuticos manipulados, no entanto adquiri conhecimentos sobre as regras de 

segurança necessárias antes, durante e após a produção, a legislação que regula todos 

os processos, o cálculo de PVP do produto e as fichas de preparação. 

 

7. Automedicação e Aconselhamento Farmacêutico 

A automedicação é um ato em que o doente assume a responsabilidade pela 

melhoria do seu estado de saúde, através da toma de MNSRM, pelo que nestas situações 

o utente dirige-se à Farmácia com uma proposta de terapêutica para a resolução do seu 

problema de saúde. Geralmente a escolha pela automedicação deriva de bons resultados 

em experiências anteriores, da influência de experiências de terceiros ou então devido aos 

anúncios publicitários, que são cada vez em maior número e mais cativantes. No entanto, 

mesmo nestas situações, o farmacêutico deve assumir um papel ativo, devendo realizar 

todas as questões pertinentes no sentido de compreender os sintomas em questão e de 

verificar se o que está a dispensar é de facto o mais adequado para o problema. 

Semelhante ao que se passa no caso da automedicação, também na dispensa de MNSRM 

por aconselhamento farmacêutico, o farmacêutico recolhe, junto do utente, todas as 

informações indispensáveis para a avaliação do problema em questão. Esta função exige 

responsabilidade e dedicação, para se obter um aconselhamento farmacêutico de 

excelência.  

Durante o meu estágio foram várias as situações em que o aconselhamento se 

mostrou muito importante, não só em casos de automedicação como também em situações 

de polimedicação, duplicação de terapêutica ou de toma inadequada da mesma. Um 

exemplo em que o aconselhamento se mostrou muito importante decorreu de uma situação 

em que um utente se dirigiu à Farmácia para perguntar o porquê dos seus olhos 

continuarem vermelhos e inchados, depois do uso de uma pomada e de um gel oftálmico, 

prescritos pelo médico, para aplicar até à cirurgia que o utente tinha marcada. O senhor 
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trazia consigo os respetivos fármacos: o Visidic® gel (BAUSCH+LOMB) e a Predniftalmina® 

pomada (DAVI II). Visto que já fazia a aplicação de ambos à três dias, seria normal o senhor 

apresentar melhorias. Posteriormente quando lhe perguntei o modo como aplicava, tendo 

lhe pedido para exemplificar, é que me percebi que estava a fazer apenas aplicação 

externa, pois pensava que não podia colocar no globo ocular. Esta situação demonstra que 

é indispensável explicar o modo de administração/aplicação dos produtos dispensados, 

para evitar situações semelhantes.  

 

8. Outros Produtos Existentes na Farmácia 

 Para além dos MSRM e dos MNSRM já referidos, as Farmácias possuem atualmente 

uma grande variedade de outros produtos. Na Farmácia de Amarante existem produtos de 

cosmética, dermocosmética, higiene corporal, produtos fitoterapêuticos, produtos 

dietéticos, de emagrecimento e para alimentação especial, produtos de puericultura, 

produtos e medicamentos de uso veterinário e dispositivos médicos. 

 Durante o meu estágio, tive oportunidade de dispensar diversos produtos da lista 

acima referida. Assim, ao perceber as dúvidas mais frequentemente expostas por parte 

dos utentes, tentei aprofundar os meus conhecimentos relativamente aos produtos 

disponíveis na Farmácia e no mercado.  

 

8.1. Produtos de Cosmética, Dermocosmética e de Higiene Pessoal 

 Nesta gama de produtos estão incluídos os shampoos, gel de banho, desodorizantes 

e antitranspirantes, protetores solares, perfumes, produtos para barbear, produtos para 

maquilhagem, produtos de limpeza, cremes de dia, de noite entre outros. Na Farmácia de 

Amarante estão disponíveis várias marcas comerciais, pelo que as três principais são: 

Lierac®, Avène® e Eucerin®. Para além destas também apresenta a Uriage®, Ducray®, 

Roche-Posay®, ISDIN®, Bioderma®, Klorane® entre outras. 

 

8.2. Produtos Fitoterápicos 

Esta classe de produtos farmacêuticos compreende os medicamentos que tenham 

exclusivamente como princípios ativos uma ou mais substâncias derivadas de plantas, uma 

ou mais preparações à base de plantas ou uma associação destas. Na Farmácia de 

Amarante existem alguns produtos fitoterapêuticos indicados para situações como o 

excesso de peso, problemas gastrointestinais, problemas de bexiga ou próstata, 

ansiedade, entre outros. Estes produtos apresentam-se sob várias formas, nomeadamente 

comprimidos, cápsulas, e uma grande maioria em extratos secos para chás ou infusões.  
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8.3. Suplementos Alimentares 

 Este grupo de produtos é cada vez mais solicitado pelos utentes com o objetivo de 

suprir as necessidades alimentares que não conseguem obter através de um regime 

alimentar. O farmacêutico deve alertar o utente que, mesmo não sendo medicamentos, 

deve utilizar os suplementos alimentares com prudência. Na Farmácia de Amarante 

existem várias marcas deste grupo de produtos, pelo que os produtos da Farmodiética 

compõe o grosso do stock. Dentro da Farmodiética existem três marcas de suplementos:  

Absorvit®, Advancis® e Easy Slim®. Para além destas também é importante destacar 

algumas outras marcas como: Viterra®, Neurozan®, Bioativo®, Sargenor® ou Centrum®. 

 

8.4. Produtos Homeopáticos 

Um produto homeopático define-se como sendo constituído por uma substância 

extremamente diluída ficando na preparação apenas a memória dessa substância que, 

quando em doses mais elevadas, provocaria a doença que se destina a tratar. O princípio 

em que se baseia a homeopatia é semelhante cura semelhante. Na Farmácia de Amarante 

existem poucos medicamentos homeopáticos, os que existem são usados, para problemas 

melhores de sono ou para sintomas de gripes e constipações.  

 

8.5. Medicamentos de Uso Veterinário 

 O Decreto-Lei n.º 148/2008 de 29 de julho define medicamento de uso veterinário 

como “toda a substância, ou associação de substâncias, apresentada como possuindo 

propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou 

que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico 

médico-veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a 

restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”. [14]   

 Durante o meu estágio verifiquei que os produtos mais requisitados são os 

desparasitantes internos, nomeadamente para a coccidiose aviária ou de ruminantes, 

como gado bovino e caprino, e também os desparasitantes externos para o extermínio de 

pulgas e carraças.  

 

8.6. Dispositivos Médicos  

 A Farmácia disponibiliza uma vasta gama de dispositivos médicos, nomeadamente: 

material ortopédico (canadianas, andarilhos, pulsos e pés elásticos), cintas e faixas de 

contenção abdominal, testes de gravidez, preservativos, seringas, compressas, material 

de penso, produtos para incontinência entre outros.  
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 Durante o estágio tive a oportunidade de aconselhar muitos destes produtos, pelo 

que a minha atuação nesta área foi facilitada pelo fato de ter frequentado a Unidade 

Curricular Complementar de Dispositivos Médicos durante o percurso académico.  

 

9. Serviços Farmacêuticos 

 A prestação de serviços farmacêuticos contribui claramente para um maior controlo 

do estado de saúde e uma melhoria na qualidade de vida dos utentes. De seguida são 

descritos os diversos serviços farmacêuticos que a Farmácia de Amarante disponibiliza 

aos seus utentes.  

 

9.1. Pressão Arterial  

 A determinação da pressão arterial (PA) é realizada inúmeras vezes por dia na 

Farmácia de Amarante. Há utentes que realizam esta determinação diariamente, quer 

apenas por controlo preventivo quer por apresentarem antecedentes de doenças 

cardiovasculares. O gabinete da Farmácia de Amarante dispõe de um equipamento digital 

de medição da PA, sendo este um serviço prestado de forma gratuita.  

 Durante o meu estágio, a determinação da PA foi um serviço que prestei todos os 

dias, pelo que me apercebi que os utentes ficavam bastante agradados pela atenção 

disponibilizada e aconselhamento prestado.  

 

9.2. Parâmetros Bioquímicos 

 Na Farmácia de Amarante podem ser determinados os níveis de glicemia, colesterol 

total, LDL, HDL, triglicerídeos e ácido úrico. A determinação do perfil lipídico e do ácido 

úrico utiliza, tal como na determinação de glicemia, sangue capilar como matriz. Com estas 

determinações pude verificar a eficácia da terapêutica adotada nos doentes diagnosticados 

e perceber quando um utente apresenta sinais precoces que indiquem probabilidade de vir 

a desenvolver determinada doença. Este serviço é prestado maioritariamente no período 

da manhã, apresentando-se geralmente os utentes em jejum.  

 Durante o meu estágio efetuei inúmeras determinações destes parâmetros, pelo que 

os resultados obtidos permitiam-me realizar um aconselhamento direcionado, 

nomeadamente através da avaliação do risco cardiovascular dos utentes.  

 

9.3. Avaliação Corporal 

 A Farmácia de Amarante também realiza avaliação corporal, a qual implica 

determinação do peso, perímetro abdominal, IMC, índice de gordura, % massa muscular, 

nível de gordura visceral e metabolismo basal. Estas determinações são sempre 
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acompanhadas por um aconselhamento, de forma ao utente ficar informado sobre os 

valores considerados normais e sobre métodos/tratamentos para atingir esses mesmos 

valores. 

 

9.4. Teste de Gravidez 

O teste de gravidez consiste na determinação da hormona gonadotrofina coriónica 

humana (hCG) na urina, que é produzida pela placenta após a fixação do embrião na 

parede do útero.  

Durante o meu estágio tive a oportunidade de dispensar vários testes de gravidez, 

tendo sempre o cuidado de explicar, pormenorizadamente, o funcionamento, a 

interpretação do resultado, realçando que o teste deve ser realizado, preferencialmente, 

com a primeira urina da manhã, já que esta é mais concentrada em hCG. Procedi de igual 

modo à realização de testes de gravidez no gabinete de atendimento, prestando o devido 

aconselhamento aplicado a cada caso.   

 

9.5. Administração de Vacinas e Injetáveis  

 A Farmácia de Amarante disponibiliza a administração de vacinas e injetáveis. Os 

injetáveis mais frequentemente administrados são Voltaren®, Relmus®, Profenid®, Jaba 

B12®, Neurobion®, Rocephin® ou Lovenox®. Em relação às vacinas, a maioria das 

administrações corresponderam à vacina da gripe, pois o inicio de estágio coincidiu com o 

período da sua administração.  

 Embora tenha realizado o Curso de Administração de Vacinas e Injetáveis, durante 

o estágio não procedi à administração, pois são procedimentos rigorosos e de risco, devido 

à possibilidade de reação anafilática entre outras. Assim, estes procedimentos apenas 

eram realizados pelos farmacêuticos com mais experiência, no entanto assisti a algumas 

das administrações realizadas.   

 

9.6. Entrega de Medicamentos ao Domicilio 

 A Farmácia de Amarante procede à entrega da medicação de alguns utentes 

habituais, que não têm condições de se dirigirem à Farmácia com a regularidade 

necessária. Para tal, a Farmácia dispõe de uma viatura que frequentemente é utilizada 

para a entrega ao domicílio.  Para além destas entregas pontuais, a Farmácia também 

utiliza a viatura para a entrega da medicação às instituições com as quais tem acordo. 
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10. Outros Serviços  

10.1. Serviço de Enfermagem 

 A Farmácia de Amarante efetua marcações com uma enfermeira para os mais 

variados serviços, podendo estes ser realizados na Farmácia ou no domicílio. 

 Alguns exemplos são a algaliação, colocação de catéter, de soroterapia ou do 

dispositivo urinário externo, extração de pontos/agrafes, injeção endovenosa, 

intramuscular ou subcutânea, limpeza de ouvidos, colocação de penso, entre outros.  

 

10.2. Sessão de Nutrição 

 Na Farmácia de Amarante, à quarta-feira durante todo o dia, decorrem sessões de 

nutrição. O segundo gabinete de atendimento é ocupado por uma nutricionista, que 

acompanha um grande número de utentes com o objetivo de alcançar um peso adequado 

e de manter uma alimentação e estilos de vida saudáveis. Após a primeira sessão, grande 

parte dos utentes prossegue com as sessões, pois na maioria dos casos os resultados 

obtidos são satisfatórios, o que o leva os(as) pacientes a prosseguir com o plano definido.  

 

10.3. Rastreio de Audiologia 

 Uma vez por mês a Farmácia de Amarante recebe um audiologista especializado, 

para a realização de rastreios auditivos gratuitos. A saúde dos ouvidos é algo fundamental 

para o bem-estar das pessoas, no entanto grande parte da população é negligente em 

relação a este órgão, o que leva a que surjam lesões irreversíveis. A disponibilização 

gratuita deste serviço é crucial, principalmente para a população de mais idade.  

 Durante o meu estágio procedi á divulgação deste serviço sempre que me apercebia 

que o utente tinha algum problema auditivo ou meramente como uma ação preventiva. 

 

10.4. Rastreio Visual 

 A Farmácia de Amarante, em colaboração com uma ótica do centro da cidade, realiza 

pontualmente um rastreio visual para os seus utentes.  Este tipo de ações conjuntas são 

de elevada importância, dado que muitas pessoas não avaliam a saúde dos seus olhos 

com a devida regularidade, então em certas situações apenas através destes rastreios é 

que descobrem que apresentam algum problema ocular.  

 

10.5. Serviço Mamã e Bebé 

 A Farmácia de Amarante disponibiliza um serviço gratuito destinado ao 

acompanhamento do crescimento dos bebés desde o nascimento até aos 12 meses. Este 

serviço consiste em efetuar a pesagem do bebé mensalmente, sendo o valor registado 
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tanto no livro da mamã, que é entregue aos pais, como num dossiê que fica arquivado na 

Farmácia. Para além das pesagens também se tiram fotos, que depois são selecionadas 

pelos pais, para assim ficarem com uma recordação da evolução do seu bebé. Estes tipos 

de serviços são importantes para uma monitorização mais regular do bebé, de forma a 

garantirmos que este apresenta o peso ideal para a sua idade, permitindo assim o despiste 

de situações de carência ou excesso nutricional.  

 Durante o meu estágio procedi várias vezes à pesagem dos bebés e respetivo registo 

no dossiê e no sistema informático.  

 

10.6. Valormed  

 A recolha de medicamentos fora do prazo de validade ou que já não estão em uso 

por diversas razões é uma questão de saúde púbica e de proteção do meio ambiente, que 

deve por estes motivos ser relembrada aos utentes pelo farmacêutico. Esta recolha 

acontece durante todo o ano em contentores da Valormed, disponibilizados pelas 

entidades responsáveis e entregues pelos armazenistas. 

 

10.6.2. Missão Ambiente 

 A missão ambiente 16/17 decorre de setembro de 2016 a abril de 2017, sendo esta 

uma ação de sensibilização ambiental promovida pela Valormed. Destina-se a todos os 

agrupamentos do corpo nacional de escutas (CNE) localizados em Portugal Continental e 

ilhas, com inscrição validada pela instituição. O número de cada agrupamento é a sua 

identificação na missão ambiente. A Farmácia ao receber os resíduos, efetua a sua 

pesagem e o registo informático no número do agrupamento indicado pelo utente. O 

agrupamento que receber mais resíduos está habilitado a grandes prémios.  

 Durante o meu estágio procedi várias vezes a estas pesagens e respetivo registo. 

 

10.7. Farmacovigilância 

 A farmacovigilância consiste na determinação da incidência, gravidade e grau de 

causalidade de reações adversas a medicamentos (RAM’s) ou interações 

medicamentosas. Ao farmacêutico, assim com a outros profissionais de saúde, cabe 

reportar ao INFARMED qualquer RAM ou interação detetada junto dos utentes e que não 

estejam descritas nos seus folhetos informativos.   
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11. Outras atividades desenvolvidas  

 A Farmácia de Amarante disponibiliza inúmeros serviços que foram descritos 

anteriormente. Para além dos já referidos, durante o período do meu estágio, foram 

realizadas outras atividades pontuais, estando as mais relevantes descritas de seguida. 

 

11.1. Ecografia Emocional 

 No dia 28 de dezembro realizaram-se ecografias emocionais em 3D e 4D, em 

colaboração com a “bebé4D”. Este serviço permitiu aos pais verem o sorriso do seu bebé, 

sendo apenas válido para gestações de pelo menos 17 semanas. Também esteve presente 

um especialista em células estaminais. 

 

11.2. Aconselhamento de Dermocosmética 

 Nos dias 14 de dezembro e 30 de janeiro realizaram-se dois dermoaconselhamentos 

personalizados da Eucerin®. Posteriormente, no dia 15 de fevereiro, realizou-se outro 

dermosaconselhamento, mas da marca Lierac®. Nestas sessões, uma especialista 

representante da marca, deslocou-se à Farmácia para realizar aconselhamentos em 

função das características de cada tipo de pele. Estas sessões foram muito vantajosas, 

pois fiquei a conhecer melhor os produtos que tínhamos disponíveis, o que também 

permitiu aperfeiçoar o meu aconselhamento.  

 

11.3. Rastreio Capilar 

 No dia 1 de fevereiro realizou-se um rastreio capilar, no qual uma especialista da 

marca Bio-Extratus® fez aconselhamento aos utentes, em função das características do 

couro cabeludo. Esta sessão permitiu-me adquirir alguns conhecimentos desta área, que 

até então eram muito reduzidos, ficando mais capacitada a prestar um aconselhamento 

personalizado dos diversos produtos capilares que a Farmácia comercializa.  

 

11.4. Inquérito: Dia Mundial do Doente  

 De forma a celebrar o Dia Mundial do Doente, que se comemora no dia 11 de 

fevereiro, decidi realizar um inquérito sobre o estado de saúde da população. As 

informações sobre o mesmo encontram-se descritas na segunda parte deste relatório. 

 

11.5. Rastreio Cardiovascular 

 No dia 14 de fevereiro realizei um Rastreio Cardiovascular, com o intuito de 

comemorar o Dia Nacional do Doente Coronário. Os pormenores do mesmo serão 

abordados na segunda parte deste relatório.  
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1. Inquérito: Dia Mundial do Doente 

1.1. Objetivo 

 O Dia Mundial do Doente é celebrado a 11 de fevereiro e no sentido de comemorar 

este dia realizei um inquérito intitulado Estado de Saúde da População. Sendo este dia 

direcionado para o doente crónico, o inquérito engloba alguns dos grupos de doenças mais 

incidentes por zona anatomofisiológica, tendo assim como objetivo caracterizar uma 

amostra da população, com 15 anos ou mais, em relação ao seu estado de saúde.  

 

1.2. Desenvolvimento do Inquérito 

 Para o planeamento e desenvolvimento do inquérito recorri ao Inquérito Nacional de 

Saúde de 2014, que foi editado em junho 2016 pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). 

De acordo com este último inquérito, as doenças crónicas descritas com maior frequência, 

na população de 15 anos ou mais, são as dores crónicas, problemas cardiovasculares, 

diabetes, doenças respiratórias, problemas psiquiátricos, problemas reumáticos entre 

outros.  

 Inicialmente comecei por questionar se a pessoa apresentava algum tipo de doença 

crónica, e no caso de responder sim é que prosseguia e indicava a(s) que apresentava. De 

seguida selecionei alguns dos grupos de doenças referenciados e defini exemplos para 

cada. No caso das dores crónicas, as mais frequentes são as dores lombares ou outros 

problemas crónicos nas costas e as dores cervicais ou outros problemas crónicos no 

pescoço. No grupo das patologias cardiovasculares, algumas das mais comuns são a 

hipertensão arterial, a insuficiência cardíaca, o enfarte agudo do miocárdio (EAM) e o 

acidente vascular cerebral (AVC), com respetivas consequências crónicas. No grupo das 

doenças respiratórias incluí a asma, bronquite crónica, doença pulmonar obstrutiva crónica 

(DPOC) e a rinite ou sinusite crónica. Relativamente aos problemas de origem psiquiátrica 

selecionei a depressão, desordem de ansiedade generalizada (DAG), anorexia nervosa e 

transtorno bipolar. No campo dos problemas reumáticos escolhi como mais comuns a 

osteoporose, osteoartrose, artrite reumatóide e gota. Por fim decidi também incluir o grupo 

dos problemas gastrintestinais, onde fiz referência às patologias que me apercebi terem 

maior incidência ao longo dos atendimentos que fui realizando ao balcão da Farmácia, 

sendo estes obstipação, diarreia, úlcera gástrica ou duodenal e colite ulcerosa. [15, 16]  

 O inquérito foi partilhado na rede social facebook durante o período de 10 dias, pelo 

que durante esse tempo também foi respondido presencialmente pelos utentes da 

Farmácia de Amarante. O cabeçalho do inquérito online está representado no anexo XXIII, 

enquanto que a estrutura do inquérito completo se encontra representado no anexo XXIV.  
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 A resposta presencial foi sempre realizada com o meu auxílio, de forma a interagir 

com os utentes e perceber quais as patologias crónicas que estes apresentavam, em 

função dos sintomas ou medicação que tomavam. Um resumo dos resultados obtidos foi 

partilhado na página de facebook da Farmácia de Amarante no dia 11 de fevereiro.  

 

1.3. Análise dos Resultados Obtidos 

 No total responderam ao inquérito 150 pessoas (anexo XXV). Importante realçar que 

a distribuição dos participantes, pelas várias faixas etárias (anexo XXVI), foi uniforme, 

verificando-se uma ligeira predominância da população com 65 anos ou mais, que 

corresponderam a 23,3% dos inquiridos. Relativamente ao sexo verificou-se um 

predomínio do sexo feminino (anexo XXVII), dado que corresponderam a 73,3% das 

respostas. De seguida estão representados os resultados obtidos para cada grupo de 

perguntas relativas às patologias crónicas. 

 

Problema de Saúde Crónico 

 Como é possível observar na figura 1, do total de inquiridos (150 pessoas), 74,7% (112 

pessoas) referiram apresentar algum tipo de doença crónica. 

 Considerando os inquiridos da faixa etária dos 15 aos 24 e dos 25 aos 34 anos, 25,5% 

(12 dos 47 inquiridos) indicaram apresentar alguma patologia crónica. 

 70% dos inquiridos (14 dos 20 inquiridos) com idades entre os 35 e 44 anos, referiram 

apresentar alguma patologia crónica. 

 A partir dos 45 anos todos indicaram apresentar pelo menos uma determinada doença 

crónica. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Respostas da questão: “Apresenta algum problema de saúde crónico?” 

 

Dor Crónica 

 Considerando a totalidade dos inquiridos, verifica-se que 42% (63 pessoas) referiram 

apresentar algum tipo de dor crónica. 

74,7

25,3
Sim Não
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 Por análise da figura 2, verifica-se que dos que responderam sim: 76,2% referiram 

apresentar dor lombar ou outros problemas crónicos nas costas, 20,6% indicaram ter 

dor cervical ou outros problemas crónicos no pescoço e 25,4 % ainda referiram 

apresentar outros tipos de dores, na sua maioria dores articulares nos joelhos e/ou 

ombros.  

Figura 2: Respostas da questão: “Dor Crónica (duração superior a 6 meses)”.  

 

Problemas Cardiovasculares 

 Do total dos inquiridos, 46,7% (70 pessoas) referiram apresentar algum tipo de problema 

cardiovascular. 

 Por análise da figura 3, verifica-se que destes: 82,9 % referiram apresentar hipertensão 

arterial, 27,1% indicaram ter insuficiência cardíaca, 14,3% já tiveram pelo menos um 

acidente vascular cerebral (AVC) enquanto que 7,1% tiveram pelo menos um enfarte 

agudo do miocárdio (EAM).  

 

Figura 3: Respostas da questão: “Problemas Cardiovasculares”.  

 

Diabetes Mellitus 

 Por observação da figura 4, verifica-se que 16% dos participantes (24 pessoas) 

indicaram apresentar Diabetes Mellitus, pelo que destes, 88% correspondem a Diabetes 

Mellitus tipo II e apenas 12% correspondem a Diabetes Mellitus tipo I.  
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Figura 4: Respostas da questão: “Diabetes Mellitus? Se respondeu sim, indique o tipo.” 

Doenças Respiratórias 

 Do total de inquiridos, 26,7% (40 pessoas) referiram apresentar algum tipo de problema 

das vias respiratórias.   

 Por análise da figura 5, verifica-se que destes: 67,5% apresentavam sinusite ou rinite 

alérgica, 32,5% apresentavam bronquite crónica, ao passo que 12,5% afirmaram ter 

asma/bronquite asmática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Respostas da questão:” Doenças respiratórias”. 

 

Doenças Psiquiátricas 

 Do total dos inquiridos, 32% (48 pessoas) indicaram que apresentam ou já 

apresentaram algum problema de origem psiquiátrica. 

 Pelo que destes, por análise da figura 6, verifica-se que: 68,8% referiram sofrer de 

desordem de ansiedade generalizada (DAG) e 45,8% de depressão.  

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Respostas da questão: “Doenças Psiquiátricas”.  

 

16%

84%

Sim

Não

12%

88%

Diabetes Mellitus tipo I

Diabetes Mellitus tipo II
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Doenças Reumáticas 

 Do total dos inquiridos, 34% (51 pessoas) referiram apresentam algum problema do foro 

reumático.  

 Pelo que destes, por análise da figura 7, verifica-se que: 64,7% indicou apresentar 

osteoporose, 58,8% referiu apresentar osteoartroses, 5,9% tinham artrite reumatóide e 

outros 5,9% tinham gota.  

Figura 7: Respostas da questão: “Doenças Reumáticas”.  

 

Problemas Gastrointestinais 

 Do total de inquiridos, 34,7% (52 pessoas) indicaram apresentar algum tipo de problema 

de saúde no trato gastrointestinal. 

 Pelo que destes, por análise da figura 8, verifica-se que: 38,5% referiram apresentar 

uma úlcera gástrica ou duodenal, 26,9% obstipação, 13,5% colite ulcerosa e 9,6 % 

diarreia. Além destas patologias, 30,8% ainda mencionaram apresentar outras 

patologias nesta área, pelo que uma das mais incidentes foi a doença do refluxo 

gastroesofágico.  

Figura 8: Respostas da questão: “Problemas Gastrointestinais”.  

 

 Após a análise das várias patologias crónicas incluídas no inquérito, pode se verificar 

que os problemas cardiovasculares são aqueles que afetam um maior número de pessoas, 

pois 46,7% dos inquiridos referiram apresentar um problema de saúde deste grupo. Neste 

campo a hipertensão arterial representa o grosso das respostas, pois considerando apenas 
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as pessoas que têm problemas cardiovasculares, 82,9% referiram apresentar hipertensão, 

por outro lado se considerarmos o total de inquiridos, 32% indicaram ser hipertensos. Do 

total de hipertensos (58 pessoas), 79% (46 pessoas) apresentam 55 anos ou mais. Em 

Portugal existem cerca de dois milhões de hipertensos, no entanto apenas 50% sabe que 

sofre desta patologia, o que faz com que os valores obtidos sejam inferiores à realidade. O 

fato da HTA não ser controlada ou corrigida, faz com que esta seja um dos principais 

fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. [17]  

 A dor crónica ocupa o segundo lugar, uma vez que 42% referiram apresentam algum 

tipo de dor crónica, com duração superior a 6 meses. Este é um campo que desperta 

grande preocupação, pois existem patologias que embora graves são silenciosas, 

enquanto que a dor é incapacitante e reduz drasticamente a qualidade de vida das 

pessoas, sendo por isso uma área de elevada importância em que o farmacêutico pode e 

deve intervir, para melhorar ao máximo o bem-estar do doente.  

 De realçar também que, nas patologias do foro psiquiátrico, a desordem de 

ansiedade generalizada (DAG) afeta 22% do total de inquiridos (33 pessoas), pelo que 

através da resposta presencial consegui compreender melhor esta patologia, tanto pelos 

sintomas descritos, como fadiga, inquietação, irritabilidade, perturbação no sono, como 

também através da medicação que traziam prescrita.  

 Além das perguntas já indicadas, ainda questionei em relação à frequência da visita 

ao médico (anexo XXVIII), onde a maioria indicou mais de duas vezes ao ano, 

correspondendo a 38,7% das respostas (58 pessoas). Dos inquiridos que deram esta 

resposta, 96,5% (56 pessoas) apresentavam pelo menos uma doença crónica. Este 

resultado é bastante satisfatório, pois demonstra que os doentes crónicos inquiridos são 

devidamente acompanhados pelo médico, de forma a monitorizar a evolução da sua 

patologia.  

 

1.4. Discussão 

Após a análise dos dados obtidos é possível verificar que a grande maioria dos 

inquiridos apresenta pelo menos um tipo de doença crónica. Estas patologias estão a 

crescer a um ritmo bastante acelerado por todo o mundo, principalmente devido ao 

aumento da esperança média de vida, mas também devido aos comportamentos e fatores 

de risco crescentes, o que tem um grande impacto na morbilidade e mortalidade da 

população.  

Para finalizar, pretendo só realçar que a resposta presencial ao inquérito foi uma mais 

valia, pois permitiu uma grande interação com os utentes. O diálogo sobre as várias 

patologias permitiu ao utente ficar a perceber ainda mais sobre o seu problema de saúde 
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e por outro lado permitiu-me aprofundar os conhecimentos que já detinha sobre as demais 

fisiopatologias referenciadas. Este diálogo desencadeou um aconselhamento ainda mais 

personalizado por parte do farmacêutico, no sentido de promover a adesão á terapêutica 

e de melhorar a qualidade de vida do doente crónico.  

Estes resultados não devem ser inferidos para a população portuguesa, no entanto 

podem constituir valores de referência, úteis na fundamentação de programas de 

prevenção/intervenção. 

 

2. Rastreio Cardiovascular 

2.1. Objetivo 

 No dia 14 de fevereiro celebra-se o Dia Nacional do Doente Coronário e de forma a 

comemorar este dia realizei, nas instalações da Farmácia de Amarante, um Rastreio 

Cardiovascular. 

 A atual sociedade tem adotado uma alimentação e estilos de vida cada vez menos 

saudáveis, razão pela qual é importante fazer a monitorização dos parâmetros 

antropométricos e bioquímicos, pois estes podem indicar a presença de determinados 

fatores de risco para a saúde. Desta forma, como futura profissional de saúde, considero 

de extrema importância a realização de rastreios ou outras ações que tenham como 

finalidade a promoção da saúde pública. Assim, o objetivo principal deste rastreio foi 

reforçar a importância de uma alimentação e estilos de vida saudáveis no combate aos 

problemas cardiovasculares, realçando a importância dos valores das medições realizadas 

e a sua monitorização frequente.  

 

2.2. Doenças Cardiovasculares 

 De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) as doenças 

cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo e estima-se que em 2012 cerca 

de 18 milhões de pessoas morreram devido a estas doenças. Destas mortes estima-se que 

7,4 milhões foram devidas a doença coronária e que 6,7 milhões resultaram de acidente 

vascular cerebral. A OMS define as doenças cardiovasculares como um grande grupo de 

doenças que se relacionam com alterações patológicas no coração e na circulação em 

geral, onde se encontram incluídas as seguintes doenças: doença coronária, acidente 

vascular cerebral, doenças vasculares periféricas, doenças do coração congénitas, 

tromboses e embolismo pulmonar. [18] 

 Os fatores de risco que estão diretamente associados ao desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares são:  Hipertensão Arterial; Sedentarismo; Obesidade (Índice 

massa corporal > 30Kg/m2 e Perímetro abdominal >102 cm H, >88cm M); Dislipidemia 
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(Hipercolesterolemia ou Hipertrigliceridemia); Tabagismo; Diabetes Mellitus; Idade 

(Homens >55 e nas Mulheres >65); Taxa de Filtração Glomerular (TFG) estimada < 60 

ml/min;  Proteína C reativa > 1mg/dl; Microalbuminúria. Os fatores de risco cardiovascular 

de maior relevância para a prevenção de novos episódios e que são modificáveis são: a 

hipertensão arterial, a dislipidemia, o tabagismo, a diabetes, a obesidade, o sedentarismo 

e os maus hábitos alimentares, incluindo o consumo exagerado de álcool. A idade, o 

género masculino, o historial familiar com doenças coronárias prematuras (homens com 

menos de 55 anos e mulheres com menos de 65 anos) são considerados fatores de risco 

não modificáveis.  

 A incidência das patologias cardiovasculares pode ser reduzida através do controlo 

destes fatores de risco, nomeadamente através do controlo da pressão arterial, da diabetes 

e redução do consumo de tabaco. No caso de a patologia já estar instalada é necessário 

implementar algumas medidas farmacológicas, como o ácido acetilsalicílico, bloqueadores 

β-adrenérgicos, antagonistas dos recetores da angiotensina entre outros. 

Simultaneamente, devem ser aplicadas medidas não farmacológicas como a prática de 

exercício e alimentação saudável, de forma a tratar, mas também melhorar a qualidade de 

vida dos doentes.  [17, 18] 

 

2.3. Determinação dos Parâmetros Antropométricos e Bioquímicos 

 No rastreio efetuei a determinação do perímetro abdominal, peso e altura, para o 

cálculo do índice de massa corporal (IMC), de seguida procedi à medição da pressão 

arterial (PA), pulsação e por fim determinei a glicose sanguínea. O equipamento requerido 

para as determinações foi o seguinte: uma fita métrica, balança, um tensiómetro de braço 

Omron®, testes de glicose callegari®, capilares e o sistema callegari® CR3000, que se 

baseia em espectrofotometria, sendo por isso os resultados obtidos de maior rigor.  

 Ao abordar os utentes, explicava-lhes em primeiro lugar em que consistia o rastreio 

e quais as determinações que realizava, no caso destes concordarem em participar 

começava a colocar as seguintes questões: nome, idade, é ou já foi fumador (no caso de 

ser quantos fumava, em média, por dia), se estava em jejum e caso não estivesse há 

quanto tempo tinha comido e outras questões que pudessem surgir pontualmente. Após 

estas perguntas iniciava a determinação dos parâmetros antropométricos e bioquímicos 

referidos anteriormente.   

 

2.3.1. Perímetro Abdominal 

 Um aspeto essencial a considerar ao avaliar a obesidade num adulto é a distribuição 

da sua gordura corporal. Assim, quando o tecido adiposo acumula na metade superior do 
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corpo, na zona abdominal trata-se de uma obesidade andróide ou visceral, mais comum 

no homem obeso. Uma distribuição da gordura na região glútea e coxas, trata-se de uma 

obesidade ginóide, sendo esta mais comum na mulher obesa. A distinção entre estes dois 

tipos de morfologia é importante, uma vez que vários estudos mostram que a gordura 

abdominal está associada a dislipidémias, Diabetes Mellitus tipo II, hipertensão arterial e 

doença vascular cerebral. O perímetro abdominal é ainda um critério de diagnóstico na 

síndrome metabólica. Na pessoa idosa, o perímetro abdominal é uma medida 

antropométrica mais importante do que o IMC, para avaliar o risco de mortalidade. Os 

valores de referência devem ser consultados para se poder avaliar o risco de 

comorbilidades (anexo XXIX). 

 Para a determinação do perímetro abdominal a pessoa deve estar em pé, com 

abdómen relaxado, braços estendidos e peso igualmente distribuído entre as pernas, e 

com os pés próximos e paralelos. A medida deve ser realizada ao final da expiração 

tomando-se o cuidado para não comprimir a pele, no ponto médio entre a última costela e 

a crista ilíaca. [19,20] 

 

2.3.2. O Peso e o Índice de Massa Corporal 

 Uma dieta hiperenergética, com excesso de lípidos, de hidratos de carbono e de 

álcool, assim como sedentarismo, leva à acumulação de excesso de massa gorda, o que 

predispõe ao excesso de peso. 

 O diagnóstico de pré-obesidade e de obesidade é realizado através da determinação 

do IMC. O IMC é uma grandeza obtida dividindo o peso em kilos (Kg) pelo quadrado da 

altura em metros (m). A classificação da OMS em relação ao IMC considera que: o 

individuo apresenta o peso recomendável se o IMC se encontra entre 18,5-24,9 e que 

apresenta um peso abaixo do normal para valores inferiores a este intervalo, por outro lado 

considera pré-obesidade para valores entre 25-29,9 e obesidade quando o IMC é ≥ 30, 

sendo a obesidade ainda divida em três classes (anexo XXX). Valores crescentes de IMC 

levam a um risco aumentado de comorbilidades, nomeadamente as consequências 

cardiovasculares. [20,21] 

 

2.3.3. Pressão Arterial  

 Quando se mede a pressão arterial são determinadas duas medidas, a pressão 

arterial diastólica e a pressão arterial sistólica, caraterizadas pelo valor mais baixo e pelo 

valor mais elevado respetivamente, sendo a sua representação geralmente em centímetros 

ou milímetros de mercúrio (mmHg).  Quando se verificam valores de tensão arterial 

aumentados (a partir de 140/90 mmHg) podemos estar perante um caso de hipertensão 
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arterial (HTA). Nos primeiros anos, por norma esta patologia é assintomática, podendo, no 

entanto, manifestar-se com a ocorrência de cefaleias, tonturas e mal-estar vago e difuso.  

 Os valores de referência (anexo XXXI) devem ser consultados, para que em situação 

de pressão arterial alterada se possa prestar um aconselhamento direcionado a cada caso. 

[17, 22, 23] 

 

2.3.4. Glicose Sanguínea 

 A glicose que ingerimos é transformada em energia para a nossa atividade diária, no 

entanto uma parte acumula-se no sangue podendo originar hiperglicemia. A hiperglicemia 

persistente ou diabetes pode ser de dois tipos, sendo que a Diabetes Mellitus tipo II é a 

mais prevalente, surgindo maioritariamente em pessoas com excesso de peso e com 

obesidade central ou visceral. Esta é uma doença silenciosa e que tem maior prevalência 

no grupo etário acima dos 45 anos. 

 A determinação da glicemia é extremamente importante para acompanhar o 

tratamento e prevenir complicações na pessoa diabética, mas também é muito importante 

a sua monitorização regular na população em geral, principalmente naqueles que 

apresentem fatores de risco, como o excesso de peso, o que pode permitir a deteção da 

doença de forma mais precoce. [24]  

 

2.4. Análise dos Resultados Obtidos 

 No rastreio, que decorreu durante o dia 14 de fevereiro das 8:30h às 17h, foram 

determinados os parâmetros bioquímicos e antropométricos, referenciados anteriormente, 

a um total de 30 pessoas (anexo XXXII).  

 Dos participantes da atividade, 70% eram do sexo feminino (21 pessoas) e 30% eram 

do sexo masculino (9 pessoas). As idades estavam compreendidas entre os 34 e os 76 

anos, com uma média de idades de 62 anos.  

 Dos inquiridos apenas 7% (2 pessoas) indicaram que eram fumadores ativos, pelo 

que um fumava, em média, 20 cigarros por dia e o outro fumava 15. 

 Relativamente ao perímetro abdominal, agrupei os participantes por género, uma vez 

que os valores de referência são diferentes, os resultados estão representados na figura 

9. Por análise da figura pode se verificar que, no caso do sexo feminino, apenas 9,5% das 

mulheres (2 mulheres) apresentavam um perímetro abdominal normal e 4,8% (1 mulher) 

apresentava o perímetro aumentado, enquanto que 85,7% (18 mulheres) apresentavam 

um perímetro muito aumentado. No caso do sexo masculino verifica-se uma distribuição 

mais uniforme, pelo que 33.3% (3 homens) apresentavam um perímetro normal, 22.2% (2 
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homens) apresentavam um perímetro aumentado e 44.4% (4 homens) apresentavam um 

perímetro muito aumentado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Dados obtidos do perímetro abdominal dos participantes.  

 

 Os resultados obtidos relativos ao índice de massa corporal podem ser observados 

na figura 10. Verificou-se que 20% dos participantes (6 pessoas) apresentavam um IMC 

correspondente ao peso recomendável, 40% (12 pessoas) apresentavam pré-obesidade, 

27% (8 pessoas) tinham obesidade classe I e que ainda 13% (4 pessoas) apresentavam 

obesidade classe II. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Dados obtidos em relação ao índice de massa corporal dos participantes. 

 

 Em relação à pressão arterial, os dados obtidos encontram-se representados na 

figura 11. Após a análise dos valores determinados, verificou-se que, do total de 

participantes, 67% (20 pessoas) apresentavam uma pressão arterial normal a normal alta, 

ou seja, igual ou inferior a 139-89 mmHg. Os restantes participantes, que correspondem a 

33% da população, apresentavam algum valor da pressão arterial superior ao 

recomendado.  

 A HTA grau 1 (>140- 90 mmHg) apenas foi verificada num individuo, ao passo que a 

HTA grau 2 foi detetada em duas pessoas do sexo feminino, em que num caso existia 

elevação da pressão sistólica (168-91 mmHg) e no outro caso se verificou elevação da 

pressão diastólica (147-104 mmHg), considerando que a categoria de PA é definida pelo 

nível mais levado de PA, sistólica ou diastólica.  
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 Ainda se verificaram situações de hipertensão sistólica isolada, que ocorre quando a 

pressão arterial diastólica se encontra normal (<90 mmHg), mas a diastólica se encontra 

elevada, sendo o grau de hipertensão classificado em função dos valores de PA sistólica 

nos intervalos de referência. Desta forma, verificaram-se no total seis participantes com 

hipertensão sistólica isolada grau 1 (>140 e <90 mmHg) e ainda um participante do sexo 

masculino com hipertensão sistólica isolada grau 3 (>180 e <90 mmHg). [22]  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Dados obtidos relativos aos valores de pressão arterial dos participantes. 

 

 Os valores da pulsação obtidos originam uma média de 69 bpm (batimentos por 

minuto), pelo que de uma forma geral os participantes apresentavam uma pulsação dentro 

do intervalo recomendável (60-100 bpm), considerando que se encontravam numa 

situação de repouso. Contudo existiram quatro pessoas que apresentavam valores 

inferiores a 60 bpm, situação que poderia indicar bradicardia, no entanto estes não 

apresentavam quaisquer sintomas e, pelo que me reportaram, os valores obtidos 

correspondiam à sua pulsação habitual.  

 No rastreio ainda foi determinada a glicose sanguínea, pelo que os participantes 

foram divididos em dois grupos: os que estavam em jejum (glicose em jejum) e os que 

tinham comido nas últimas quatro horas (glicose ocasional ou pós-prandial). Relativamente 

aos participantes em jejum (5 pessoas), todos apresentaram um valor de glicose inferior a 

110 mg/dl, ou seja, tinham um valor considerado normal. Os dados obtidos dos restantes 

participantes encontram-se representados na figura 12. Por análise dos dados, verificou-

se que 77% do total de participantes (5 em jejum e 18 em ocasional) apresentavam valores 

de glicose normais. Considerando apenas os participantes que não estavam em jejum, 

20% (5 pessoas) apresentavam tolerância diminuída á glicose (140-199 mg/dl) e 8% (2 

pessoas) apresentava diabetes (≥ 200 mg/dl). [25] 
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Figura 12: Dados obtidos em relação á glicose ocasional dos participantes.  

 

2.5. Discussão 

 Após a análise direta dos resultados obtidos passo a avaliar o risco cardiovascular 

dos utentes que participaram no rastreio, utilizando o modelo de Avaliação do Risco 

Coronário Sistemático (SCORE). Este modelo calcula o risco de morte por doença 

cardiovascular, num espaço de 10 anos, baseando-se na idade, sexo, hábitos tabágicos e 

pressão arterial. O fator de risco calculado pode nem sempre corresponder ao real se a 

pessoa tiver ainda acrescido os seguintes fatores: sedentarismo com obesidade central; 

socialmente desfavorecidos; elevada glicemia; aumento dos triglicerídeos, fibrinogénio, 

apolipoproteína B, níveis de lipoproteína(a) e proteína C-reativa de alta sensibilidade; 

história familiar de doença cardiovascular prematura (Homens <55 anos e Mulheres <65) 

(anexo XXXIII). [26]  

  Como já referido anteriormente, as idades dos participantes estavam compreendidas 

entre os 34 e os 76 anos, com uma média de idades de 62 anos. Pelo que de uma forma 

geral, tanto no sexo masculino, como no sexo feminino já nos encontramos num patamar 

de idade em que é considerado um fator de risco cardiovascular (Homem >55 e Mulher > 

65). Quanto ao consumo de tabaco este revelou-se bastante reduzido, pois apenas 7% 

indicaram ser fumadores ativos, estando este valor abaixo da média nacional, que se situa 

nos 16,8%. [27] 

 Na determinação do perímetro abdominal verificaram-se valores muito preocupantes, 

principalmente no sexo feminino, dado que 85,7% das mulheres apresentava um perímetro 

abdominal muito aumentado, ou seja, superior a 88 centímetros. Enquanto que no sexo 

masculino, 44,4% apresentou um perímetro muito aumentado, ou seja, superior a 102 

centímetros. Em relação ao IMC verificou-se que 40% apresentava pré-obesidade, 26% 

apresentava obesidade classe I e 13% apresentava obesidade classe II, pelo que este 

último grupo era constituído apenas por mulheres. Desta forma constata-se que 80% dos 

inquiridos apresentavam excesso de peso ou obesidade, pelo que apenas 20% 

apresentava um peso recomendável. Estes valores encontram-se acima da média 
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nacional, que indica que 52,8% da população com 15 anos ou mais apresenta excesso de 

peso ou obesidade. [28] 

 Quanto à pressão arterial, os resultados obtidos foram satisfatórios, considerando a 

média de idades em causa, dado que 67% apresentavam uma pressão arterial dentro dos 

valores considerados normais, ou seja, igual ou inferior a 139-89 mmHg. Das patologias 

analisadas, a hipertensão sistólica isolado grau 1 (>140 e <90 mmHg) foi a mais comum, 

pois afetava 20% dos participantes. Relativamente à glicemia os resultados também foram 

promissores, pois de forma geral apresentaram níveis de glicose dentro dos valores de 

referência, apenas duas pessoas apresentaram valores superiores a 200 mg/dl.  

 Nos pacientes em que se verificaram divergências em relação aos valores 

desejáveis, mesmo estando a ser medicados, tentei perceber qual a razão desses valores 

e prestei o melhor aconselhamento possível, em função de cada caso em particular. Por 

vezes o aconselhamento de um estilo de vida saudável, de uma alimentação variada e da 

prática de exercício já não é suficiente, sendo necessário adotar outros métodos para 

consciencializar os utentes. Um exemplo é comparar os valores obtidos com os valores 

desejáveis, pois verifiquei que as pessoas ficavam mais recetivas aos conselhos quando 

viam as discrepâncias. 

 Para finalizar a discussão dos resultados, queria apenas realçar que a maioria dos 

utentes que participaram no rastreio apresentaram valores normais relativamente à 

glicemia e à pressão arterial, a preocupação surge quando se observa o índice de massa 

corporal e o perímetro abdominal, onde os valores registados são bastante problemáticos, 

principalmente para o sexo feminino. Foi neste sentido que aproveitei o rastreio para 

aconselhar os participantes a adotarem um estilo de vida mais saudável, bem como 

referenciar alguns tipos de deportos adequados a cada caso. Para além disso também os 

aconselhei a pedirem um esclarecimento mais dirigido à nutricionista, que em função das 

características individuais, consegue fazer um plano mais específico.  

 O rastreio cardiovascular realizado teve um balanço bastante positivo, pois considero 

que consegui abranger um número significativo de utentes, dado que a atividade durou 

apenas um dia. Todos os utentes da Farmácia se mostraram satisfeitos e incentivaram 

para que mais atividades deste género fossem desenvolvidas. A realização de rastreios e 

ações de formação aproxima o utente do seu farmacêutico, sendo que estes momentos 

são mais propícios a um aconselhamento adequado comparativamente ao momento de 

atendimento ao balcão. Neste sentido parte do farmacêutico implementar estratégias para 

a promoção e preservação da saúde, sendo o campo das doenças cardiovasculares uma 

área da máxima importância e emergência.  
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3. Obstipação 

3.1. Objetivo  

No seguimento dos atendimentos ao balcão apercebi-me que a obstipação é um 

problema de saúde que afeta uma percentagem significativa da população. Como tal, foi 

me pedido várias vezes aconselhamento farmacêutico para esta patologia, o que me levou 

a realizar um estudo mais aprofundado sobre as suas causas, sintomas, tratamento e 

prevenção. Um dos problemas reside no fato de certos pacientes realizarem tratamento à 

um tempo muito prolongado com o mesmo fármaco, o que faz com que por vezes recorram 

à Farmácia à procura de outra opção, pois aquele deixou de fazer o efeito pretendido.   

 Desta forma, o objetivo é aprofundar os conhecimentos já adquiridos e ficar a 

conhecer um pouco mais sobre esta patologia, de modo a poder prestar um 

aconselhamento farmacêutico personalizado. 

 

3.2. Definição 

A obstipação ou mais vulgarmente chamada prisão de ventre, define-se como uma 

disfunção intestinal caracterizada pela presença de defeções incompletas, pelo aumento 

da dificuldade de defecar e do espaçamento entre as mesmas. Geralmente é definida pela 

existência de três ou menos evacuações por semana.  Esta pode seguir de forma aguda, 

intermitente ou ainda de forma crónica, pelo que neste caso os sintomas permanecem 

durante mais de 6 meses.  

A obstipação é um dos problemas gastrointestinais crónicos mais comuns, tal como 

se constatou no inquérito realizado que está descrito neste relatório, onde se verificou que: 

9% do total de inquiridos apresentavam obstipação e 26,9% dos que tinham problemas 

gastrointestinais referiram apresentar esta patologia. Estes valores encontram-se próximos 

da realidade, visto que se estima que atinja entre 12-19% da população, sendo mais 

prevalente nas mulheres e idosos. Esta patologia compromete a qualidade de vida, a 

interação social e a capacidade de realizar astarefas diárias, para além de aumentar 

significativamente os custos diretos e indiretos para o Sistema Nacional de Saúde (SNS).[29] 

 

3.3. Etiologia e Fisiopatologia  

Devido ao aumento de casos clínicos realizados nesta área, tem também aumentado 

o conhecimento da etiologia e fisiopatologia da obstipação.  

Existem duas fisiopatologias, que diferem, mas que se superpõem: os transtornos do 

trânsito e os transtornos da evacuação. Em função da origem ou causa podemos ter a 

obstipação primária (funcional) ou a obstipação secundária. A obstipação primária não 

apresenta causa patológica, podendo surgir pontualmente devido a uma alteração do ritmo 
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de vida ou da alimentação, desidratação, gravidez ou até devido a disfunções motoras 

primárias. Esta forma de obstipação pode ainda ser dividida em 3 tipos: obstipação de 

transito normal, obstipação de transito lento ou disfunção anoretal. A primeira é definida 

como um movimento normal das fezes em todo o colón, no entanto o individuo tem a 

perceção de constipação, pois descreve inchaço e dor abdominal, sendo geralmente 

causada por um aumento do stress psicossocial. O segundo caso caracteriza-se por um 

tempo de transito prolongado através do cólon, podendo ser causado, por exemplo, pela 

redução da frequência de contrações propulsoras, perda de coordenação entre a atividade 

contrátil no reto e no cólon ou variação na motilidade do estômago e do jejuno. Por último, 

a disfunção anoretal, caracteriza-se por uma disfunção na musculatura do assoalho 

pélvico, sendo os músculos desta região responsáveis por apoiar vários órgãos localizados 

na cavidade pélvica, nomeadamente o reto, daí que alterações nesta musculatura possam 

resultar em disfunções urinárias e intestinais. Quando se fala em obstipação crónica esta 

engloba a obstipação funcional e a síndrome do intestino irritável com obstipação, no 

entanto em termos de tratamento a distinção entre eles tem uma importância limitada. [29, 30] 

A obstipação secundária pode ser provocada por problemas de saúde coexistentes 

ou pelo uso de medicamentos. Associa ‑se com frequência a doenças do sistema nervoso 

central, como doença de Parkinson, depressão ou esclerose múltipla, também se relaciona 

com lesão medular, acidente vascular cerebral e tumores, na diabetes e noutros problemas 

metabólicos ou endócrinos, como hipocaliémia, hipercalcémia, hiperparatiroidismo ou 

hipotiroidismo. Relativamente aos medicamentos, existem muitos grupos 

farmocoterapêuticos que induzem ou agravam a obstipação, estando de seguindo 

representados alguns exemplos: os analgésicos opiáceos e seus substitutos (fentanilo, 

morfina, buprenorfina, metadona), os antidepressivos (tricíclicos), os anti-infeciosos 

(enfuvirtida, isoniazida, metronizadol), os antiparkinsónicos (biperideno ou tri ‑hexifenidilo), 

antineoplásicos (alcalóides da vinca: vinblastina e vincristina), os antipsicóticos 

(levomepromazina, quetiapina, olanzapina ou risperidona), os medicamentos captadores 

de iões (poliestireno sulfonato de sódio ou de cálcio), medicamentos cardiovasculares 

(clonidina ou bloqueadores da entrada do cálcio como a amlodipina, diltiazem ou 

verapamilo), medicamentos para o aparelho digestivo (ondansetrom, dimenidrinato, 

papaverina, antiácidos, como os sais de alumínio e de cálcio, sucralfato), broncodilatadores 

(brometo de tiotrópio), o ferro oral, hipoglicemiantes orais (acarbose), entre outros. [30, 31] 

 

3.4. Diagnóstico 

Para uma caraterização mais completa e reprodutível da obstipação funcional foi 

elaborada uma tabela de critérios uniformes para ajudar no diagnóstico, não só deste 
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problema, mas também de outros distúrbios gastrointestinais – os critérios de Roma, sendo 

estes desenvolvidos pela Fundação de Roma. [32] 

Nos últimos 10 anos foram utilizados os critérios de Roma III (anexo XXXIV), no entanto 

durante este período foi ocorrendo uma evolução bastante marcada na ciência dos 

distúrbios gastrointestinais funcionais, o que levou a melhor compreensão da obstipação e 

consequentemente a melhores tratamentos. Desta forma, recentemente, em maio de 2016, 

ocorreu uma atualização destes critérios, passando assim a designar-se de critérios de 

Roma IV. Estes critérios passam a definir as patologias gastrointestinais funcionais como 

doenças estruturais, atingindo-se uma abordagem significativamente mais científica, 

através da caracterização destas como distúrbios na interação do eixo gut – brain. Esta 

atualização inclui uma redefinição dos distúrbios gastrointestinais funcionais e critérios 

diagnósticos, a adição de novos distúrbios reconhecidos e alterações importantes nos 

critérios para distúrbios existentes. Na área da obstipação surgiu um novo grupo, a 

obstipação induzida por opióides (OIC), que se relaciona com os efeitos periféricos dos 

opióides na produção de constipação, passou assim a ser incluído nos critérios devido á 

elevada frequência nos EUA. Relativamente aos sintomas estes não sofreram alterações, 

sendo por isso usados os mesmos critérios. [32-34] 

Um instrumento de avaliação útil é a Escala de Bristol (anexo XXXV), uma vez que 

caracteriza as fezes em vários tipos, desde o tipo 1(caroços duros) ao tipo 7 (diarreia 

aquosa), ajudando assim os pacientes a descrever a consistência do bolo fecal.  Esta 

escala é amplamente utilizada na prática clínica, em diversos distúrbios gastrointestinais, 

uma vez que é bastante objetiva, simples, permite evitar conversas constrangedoras e 

como é de fácil perceção pode ser utilizado num publico alvo bastante alargado. [29] Embora 

esta tenha sido validada como uma medida do transito intestinal, a sua reprodutibilidade 

ainda não é bem conhecida. Estudos demonstram que esta tem elevada confiabilidade e 

concordância, no entanto ao categorizar os tipos de fezes em categorias clinicamente 

significativas em obstipação, normal ou diarreia pelos critérios de Roma III, a sua 

confiabilidade e concordância diminuem. Estes decrementos ocorrem principalmente 

quando os avaliadores tentaram diferenciar o tipo 2 do tipo 3 ou do tipo 5 das fezes do tipo 

6, que representam os limites do normal versus constipação ou diarreia, respetivamente. 

[35]  

Assim, a avaliação dos doentes, tendo em conta o histórico médico e o exame físico, 

deve focar- se na identificação das possíveis causas e sintomas. Passa pela avaliação da 

consistência das fezes, utilizando para isso a Escala de Bristol, seguindo para a descrição 

dos sintomas diários do paciente como distensão abdominal, desconforto, dor, movimentos 

intestinais, esforço defecatório prolongado, defecação insatisfatória, uso ou não de 
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laxantes e qual a dose e frequência, para além da análise do histórico médico, estilo de 

vida do paciente, nomeadamente se tem fibra na dieta e se ingere líquidos. Em relação aos 

sintomas de alarme estes incluem alteração no calibre das fezes, hemorragia retal, anemia 

ferropénica, sintomas obstrutivos, pacientes maiores de 50 anos não submetidos a triagem 

prévia para cancro de cólon, constipação de recente instalação, sangramento retal, 

prolapso retal e emagrecimento. Para pacientes com estes sintomas é recomendável a 

realização de uma colonoscopia. [30] 

 

3.5. Tratamento 

 O tratamento da obstipação implica inicialmente a determinação do tipo de 

obstipação do paciente, ou seja, se é primária/funcional ou secundária. Caso seja 

secundária é necessário começar por controlar a doença causal ou, no caso de ser 

derivada da terapia medicamentosa, suspender ou trocar o fármaco. Em ambas as 

situações se deve iniciar uma abordagem não farmacológica, que implica educar o doente 

a criar hábitos de defecação (após as refeições), promover a alteração da dieta (aumento 

do aporte de fibras e água; aporte adequado de calorias) e promover a prática de exercício 

físico, só depois se deve iniciar uma abordagem farmacológica especializada. [30] 

 Nas medidas não farmacológicas, o ajuste da dieta é o item mais importante. Deve 

se promover um aumento progressivo do teor de fibras, seja por suplementos padronizados 

ou por incorporação nas refeições, pelo que esta introdução deve ser gradual, cerca de 5 

gramas a cada 10 dias. As fibras podem causar flatulência e dor abdominal, quando 

adicionadas em altas doses, e o resultado obtido não é imediato como nos laxantes, o que 

pode comprometer a adesão do paciente, mas é necessário incentivar a não desistir pois 

está comprovada a sua eficácia. Cada individuo tem uma dose adequada, mas em média 

a dose diária recomendada é de 20 a 25 gramas por dia. O aumento do consumo de água 

e a prática de exercício físico, como medidas para o tratamento da obstipação, não 

apresentam evidências de suporte suficientes, sendo importantes em situações específicas 

como: em idosos, pessoas hospitalizadas, pessoas desidratadas ou que consomem menos 

de 500 ml de água por dia. [36] Outro tipo de terapia não farmacológica consiste na chamada 

terapia de biofeedback, pelo que esta fornece aos pacientes as ferramentas necessárias 

para desenvolveram um mecanismo de auto-regulação, sendo especialmente importante 

para os pacientes com disfunção do pavimento pélvico, pois permite a correção da 

contração inapropriada dos músculos do pavimento pélvico e do esfíncter anal externo 

durante a defecação.  

 Quanto à abordagem farmacológica, esta passa pela utilização de laxantes, sendo 

estes classificados em quatro grupos principais em função do mecanismo de ação: os 
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emolientes, os laxantes de contato/estimulantes, os osmóticos e os expansores de volume 

fecal. Os fármacos emolientes promovem o amolecimento das fezes e a redução da tensão 

superficial, como exemplos temos os docusatos, a parafina líquida e a glicerina. Os 

laxantes de contato ou estimulantes alteram o transporte iónico através da mucosa, 

provocando um efeito direto nas células epiteliais, nervosas e musculares, como exemplos 

temos o bisacodilo, a fenolftaleína, a cáscara sagrada e o sene. Ao passo que os laxantes 

osmóticos promovem a secreção de água para o intestino, para assim manter a 

isotonicidade, sendo exemplos destes a lactulose, o sorbitol, os catárticos salinos como o 

sulfato/hidróxido/citrato de magnésio ou fosfato de sódio/potássio e o macrogol. Por último, 

os expansores do volume fecal, absorvem água e aumentam o conteúdo fecal, sendo 

exemplos a metilcelulose, a carboximetilcelulose, os preparados do psilium, as gomas, 

farelo e bassorina. A escolha da linha de tratamento deve ter em consideração as 

guidelines atualmente aceites (anexo XXXVI). [30, 37] 

 O inicio da abordagem farmacológica passa pela utilização de expansores do volume 

fecal seguido de laxantes osmóticos. A melhor evidência é utilizar polietilenoglicol (PEG), 

mas também existe boa evidência para a lactulose. Existem dois fármacos mais recentes, 

o lubiprostone e a linaclotide, que atuam estimulando a secreção ileal, aumentando assim 

a água fecal. Depois, em situação de falha das opções anteriores, utilizam-se laxantes 

estimulantes, enemas e fármacos procinéticos (metoclopramida, domperidona). Os 

laxantes estimulantes podem ser administrados por via oral ou retal para estimular a 

atividade motriz colorretal. Os fármacos procinéticos são outra opção, tendo uma ação 

semelhante aos laxantes estimulantes, mas enquanto que os procinéticos foram 

desenvolvidos para ser administrados diariamente, os laxantes estimulantes devem ser 

tomados de forma ocasional (anexo XXXVII). [30] Existem situações especiais que requerem 

uma abordagem mais cuidada, nomeadamente no idoso, em certas patologias, na criança 

e na gravidez ou aleitamento. No caso do idoso, que geralmente apresenta mobilidade 

reduzida e polimedicação, torna-se necessário reforçar a importância da alteração da dieta 

e do estilo de vida, para além de equacionar suspender fármacos potencialmente 

obstipantes. Em casos de imobilidade, os laxantes osmóticos ou de contacto são melhor 

opção do que laxantes expansores do volume fecal. No caso de doentes terminais a 

prevenção é fundamental, podendo usar-se laxantes para profilaxia. Numa pessoa 

diabética os laxantes expansores do volume fecal são seguros e úteis em doentes que não 

devem ou não querem aumentar o aporte de fibra da dieta. Nestes pacientes a lactulose e 

o sorbitol devem ser evitados, porque os seus metabolitos podem influenciar a glicemia.  

Nas crianças deve igualmente se promover o aumento do aporte de fibra e fluídos na dieta 

e evitar consumo excessivo de leite. A prescrição de um laxante emoliente é frequente para 
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prevenir situações de impacto fecal, sendo importante que este seja usado regularmente, 

uma vez que o uso intermitente está associado a recaídas. No caso da gravidez e 

aleitamento também se deve estimular o aumento do aporte de fibra e fluídos na dieta, 

para além do exercício físico. Os Laxantes expansores do volume parecem ser mais 

seguros que laxantes estimulantes, pelo que o sene é considerado seguro em doses 

normais, mas é necessário cuidado no final da gravidez e em gravidez de risco. Os laxantes 

expansores do volume fecal e a lactulose não são excretados no leite materno, ao contrário 

do sene (doses elevadas). [30] 

 Relativamente aos produtos comerciais disponíveis na Farmácia de Amarante, os 

que verifiquei que foram requisitados ou aconselhados com maior frequência, durante o 

período de estágio, foram os produtos contendo sene, cáscara sagrada ou bisacodilo, ou 

seja, laxantes de contato ou estimulantes. Como exemplos de produtos com sene temos o 

Advancis® Easylax® Forte ou o Pursennide® para além dos chás como Bekunis®, Midro® ou 

Fitos®. Como exemplo de um produto com cáscara sagrada, para além de outros 

componentes, é o Advancis® Easylax®, indicado para situações ocasionais. Os produtos 

dispensados contendo bisacodilo são o Dulcolax® , em comprimidos ou supositórios, e o 

Normalax®, pelo que estes devem ser usados por curtos períodos devido ao risco de 

habituação e toxicidade. Para além destes também são muito utilizados os laxantes 

osmóticos, como a lactose ou macrogol. Um exemplo de um produto contendo lactose é  

Laevolac®, ao passo que o macrogol está presente no Dulcosoft® ou Casenlax®. Para 

crianças, um dos produtos dispensados é o xarope da Advancis® Easylax® infantil, 

apresentando este uma combinação de plantas, como a goma arábica, entre outras, sendo 

efetivo para crianças a partir dos 3 anos.  

 Se nos pacientes com obstipação de transito lento o tratamento farmacológico falhar 

consecutivamente, então estes pacientes, após devidamente avaliados e informados, 

podem beneficiar de uma colectomia total com anastomose ileorretal. Quanto aos 

resultados, estes podem ser dececionantes, pois o paciente pode ficar com incontinência 

fecal e obstipação recorrente após a cirurgia. [30] 

 

3.6. Discussão 

 A obstipação é de fato um problema de saúde pública e o farmacêutico, enquanto 

prestador de serviços de saúde, deve ajudar a combater esta patologia em prol do bem-

estar e qualidade de vida dos utentes. Sendo esta uma patologia cujo tratamento parte 

grandemente do aconselhamento do farmacêutico, através do uso de MNSRM, então esta 

é uma área onde o farmacêutico deve estar completamente à vontade para aconselhar. O 
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primeiro passo consiste em definir quais as causas e qual o tipo de obstipação, para assim 

se poder optar pela linha de tratamento mais adequada a cada caso.  

 No tratamento, verificamos que é necessário, em primeiro lugar, promover as 

medidas não-farmacológicas de regularização da atividade intestinal e que, só no caso de 

falha, se deve iniciar a terapia farmacológica, geralmente com administração de laxantes. 

Embora existam estudos que demonstram a segurança dos laxantes, estes devem ser 

usados de forma temporária, pois uma vez recuperada a motilidade intestinal deve se 

suspender o fármaco. Nos casos em que ao fim de uma semana não se tiver observado 

eficácia do laxante, o doente deve ser reencaminhado para o médico. 

 

4. Cartazes e Panfletos 

 Durante o meu estágio elaborei diversos panfletos e cartazes, tanto para a promoção 

de serviços, como para outras situações pontuais. 

 Nas primeiras semanas de estágio apercebi-me que, dos variados serviços que a 

Farmácia disponibiliza, o rastreio auditivo era um serviço com pouca divulgação que desta 

forma se refletia numa pouca adesão por parte dos utentes. Assim, de forma a aumentar a 

projeção deste rastreio, realizei um panfleto de divulgação, no qual incluí alguma 

informação sobre cuidados a ter com o ouvido e outras informações que considerei 

relevantes sobre esta problemática (anexo XXXVIII). [38, 39] Ao distribuir este panfleto pelos 

utentes, verifiquei que, de forma geral, demonstraram grande interesse no serviço, pelo 

que nas sessões seguintes verificou-se um aumento significativo de adesão.  

 O rastreio visual ocorre pontualmente, e não com a mesma frequência dos outros 

serviços, que são diários, semanais ou mensais. Neste sentido, elaborei um panfleto para 

a divulgação do rastreio visual, de forma a dar conhecimento do mesmo aos utentes. Para 

além da função divulgativa o panfleto também tem função informativa, uma vez que incluí 

dados sobre algumas das patologias visuais mais comuns (anexo XXXIX). [40] 

 Para a comemoração do Dia Internacional do Riso, que se celebrou no dia 18 de 

janeiro, procedi à realização de um panfleto sobre alguns dos benefícios que rir traz à 

saúde, e também selecionei diversas anedotas para entregarmos aos utentes, juntamente 

com o panfleto (anexo XXXX). Este tipo de ações permite uma maior aproximação ao 

utente, pois ficam agradados com estes pequenos gestos, o que promove a fidelização de 

clientes. [41] 

 No seguimento do Rastreio Cardiovascular já referido, elaborei um cartaz publicitário 

(anexo XXXXI) que foi afixado na Farmácia e partilhado na página de facebook da mesma. 

Além deste, também fiz um panfleto sobre a Doença Coronária e Fatores de Risco 

Cardiovasculares (XXXXII) que foi entregue aos participantes do rastreio. [22]  
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Conclusão 

 

 Com a finalização destes quatro meses de estágio, posso constatar que o balanço 

foi mais que positivo, pois para além de aprofundar e aumentar alguns dos conhecimentos 

técnicos e científicos que já detinha, permitiu experimentar o exercício da profissão de um 

Farmacêutico Comunitário. Desta forma, posso afirmar que o estágio me forneceu as 

valências que faltavam para encarar o mercado de trabalho mais facilmente.  

 O aconselhamento farmacêutico é realmente onde o farmacêutico comunitário mais 

se destaca, pois é nesse momento que é possível aplicar todos os conhecimentos que 

adquirimos durante a formação académica. Realço também os serviços farmacêuticos 

prestados, uma vez que a Farmácia de Amarante tem uma vasta lista ao dispor dos utentes 

e considero-os de máxima importância para a sensibilização de certos problemas de 

saúde.  

 Em cada dia surgem novos desafios e obstáculos a ultrapassar, enquanto 

profissionais de saúde compete-nos estar sempre a par das mais recentes informações, 

para isso a formação contínua e polivalente é fulcral, de forma a podermos responder às 

necessidades cada vez mais exigentes dos utentes.  

 Verificamos que fomos profissionais e que atingimos as metas pretendidas quando 

tanto os utentes como os colaboradores da Farmácia nos transmitem um feedback positivo, 

que pode ou não ser expresso verbalmente, mas que é sentido, no dia-a-dia, demonstrando 

que de alguma forma o meu trabalho marcou as pessoas com quem contactei.  
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Anexos 

Anexo I 

Localização inicial da Farmácia de Amarante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II 

Localização atual da Farmácia de Amarante. 
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Anexo III 

Montras da Farmácia de Amarante. 
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Anexo IV 

Placa identificativa exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V 

Área de atendimento ao público. 
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Anexo VI 

Zona dos produtos de dermocosmética. 

 

Anexo VII 

Zona destinada ao utente e balança de determinação de peso, altura e IMC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

 

  

RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA 55 

 

Anexo VIII 

Zona dos produtos de puericultura, alimentação e higiene infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IX 

OTC´s sazonais – Medicamentos de venda livre. 
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Anexo X 

Gabinete 1 -  gabinete dos serviços farmacêuticos. 

 

Anexo XI 

Gabinete 2 -  gabinete dos aconselhamentos e sessões. 
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Anexo XII 

Armazenamento dos medicamentos - gavetas deslizantes. 

 

 

Anexo XIII 

Zona das encomendas à espera de ser rececionadas.  
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Anexo XIV 

Zona das encomendas rececionadas, mas que ainda não podem ser armazenadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XV 

Zona das encomendas prontas para serem armazenadas.  
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Anexo XVI 

Prateleiras de produtos não medicamentosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XVII 

Laboratório da Farmácia de Amarante. 

 

 

 

 

 

 



Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

 

  

RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA 60 

 

Anexo XVIII 

Armazém Central. 
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Anexo XIX 

Gabinete 3 - gabinete dos aconselhamentos e sessões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XX 

Recursos Humanos da Farmácia de Amarante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro Farmacêutico Quadro Não Farmacêutico 

Drª. Carla Clemente Patrícia Teixeira (TDT) 

Dr. Bruno Pinheiro Diogo Castro (TDT) 

Drª. Tânia Babo Vera Silva (TDT) 

Drª. Sara Ribeiro Luís Dinis (auxiliar) 

Drª. Elsa Monteiro João Silveira (auxiliar) 
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Anexo XXI 

Formação Contínua. 

 

Data Entidade 

Responsável 

Formação Duração Local 

10/10/2016 GesQaf - Consultoria, 

Auditoria e Formação 

Administração 

de Vacinas e 

Injetáveis 

8h Porto 

10/11/2016 Glintt Sifarma Gest 3h ANF, 

Porto 

08/12/2016 Academia Omega 

Pharma 

Higiene íntima 4h Plataforma 

Digital 

 

09/12/2016 Farmodiética Advancis e 
Absorvit 

1h Farmácia de 
Amarante 

13/12/2016 Academia Omega 

Pharma 

Dores 

Musculares 

4h Plataforma 

Digital 

 

18/12/2016 Academia Omega 

Pharma 

Tosse 4h Plataforma 

Digital 

 

20/12/2016 Academia Omega 

Pharma 

Prevenção de 

Gripes e 

Constipações 

4h Plataforma 

Digital 

 

5/01/2016 Farcom BSN medical 2h Farmácia de 

Amarante 

09/01/2016 Boehringer Ingelheim Bisolvon e 

Bisoltussin 

1h Farmácia de 

Amarante 

16/01/2017 Liga Portuguesa 

Contra as Doenças 

Reumáticas 

Biológicos e 

Biossimilares na 

Artrite 

Reumatóide 

4h ANF, 

Porto 

19/01/2017 Laboratórios Vitória Vitis 1h Farmácia de 

Amarante 

8/03/2017 Nestlé Workshop de 

Farmácia 

4h ANF,  

Porto 
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Anexo XXII 

Quadro Kaizen. 
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Anexo XXIII 

Cabeçalho do Inquérito: Dia Mundial do Doente, publicado online.  
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Anexo XXIV 

Inquérito: Dia Mundial do Doente.  
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Anexo XXV 
Resultados do inquérito: respostas das questões 1 a 5.  

Nota: as linhas sombreadas a verde representam os inquéritos cujos inquiridos 

apresentam pelo menos uma doença crónica. 

Nº 
inquérito 

Idade Sexo Situação 
profissional 

Com que 
frequência 
recorre ao 
médico? 

Apresenta 
algum 

problema 
de saúde 
crónico? 

1 25 - 34 anos Feminino Trabalhador Raramente Não 

2 15 - 24 anos Feminino Estudante uma vez por ano Não 

3 15 - 24 anos Feminino Estudante mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

4 25 - 34 anos Masculino Trabalhador uma vez por ano Não 

5 25 - 34 anos Feminino Trabalhador Raramente Não 

6 15 - 24 anos Masculino Estudante Raramente Não 

7 15 - 24 anos Feminino Estudante Raramente Sim 

8 35 - 44 anos Masculino Trabalhador mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

9 25 - 34 anos Feminino Trabalhador Raramente Não 

10 25 - 34 anos Feminino Trabalhador Raramente Sim 

11 15 - 24 anos Feminino Trabalhador duas vezes por ano Sim 

12 15 - 24 anos Feminino Estudante Raramente Não 

13 25 - 34 anos Feminino Trabalhador uma vez por ano Sim 

14 25 - 34 anos Masculino Desempregado Raramente Não 

15 15 - 24 anos Feminino Trabalhador Raramente Sim 

16 25 - 34 anos Feminino Trabalhador Raramente Não 

17 45 - 54 anos Feminino Trabalhador uma vez por ano Sim 

18 15 - 24 anos Masculino Estudante Raramente Não 

19 15 - 24 anos Feminino Trabalhador Raramente Não 

20 45 - 54 anos Feminino Trabalhador mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

21 15 - 24 anos Feminino Estudante Raramente Não 

22 15 - 24 anos Masculino Estudante uma vez por ano Não 

23 15 - 24 anos Feminino Estudante duas vezes por ano Não 

24 35 - 44 anos Feminino Trabalhador mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

25 25 - 34 anos Masculino Estudante uma vez por ano Não 

26 15 - 24 anos Feminino Estudante duas vezes por ano Não 

27 25 - 34 anos Masculino Estudante uma vez por ano Não 

28 25 - 34 anos Masculino Trabalhador Raramente Não 

29 25 - 34 anos Feminino Trabalhador uma vez por ano Não 

30 15 - 24 anos Feminino Trabalhador Raramente Sim 

31 15 - 24 anos Feminino Estudante Raramente Não 

32 15 - 24 anos Feminino Estudante uma vez por ano Sim 

33 25 - 34 anos Feminino Estudante Raramente Não 

34 25 - 34 anos Feminino Trabalhador Raramente Não 

35 35 - 44 anos Feminino Trabalhador raramente Não 
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36 mais de 65 
anos 

Feminino Reformado mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

37 mais de 65 
anos 

Masculino Reformado mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

38 35 - 44 anos Feminino Desempregado mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

39 55- 64 anos Feminino Reformado uma vez por ano Sim 

40 55- 64 anos Feminino Trabalhador mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

41 mais de 65 
anos 

Masculino Reformado uma vez por ano Sim 

42 55- 64 anos Feminino Trabalhador mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

43 mais de 65 
anos 

Feminino Reformado mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

44 45 - 54 anos Feminino Trabalhador mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

45 45 - 54 anos Masculino Reformado raramente Sim 

46 mais de 65 
anos 

Feminino Reformado mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

47 mais de 65 
anos 

Masculino Reformado duas vezes por ano Sim 

48 15 - 24 anos Feminino Desempregado duas vezes por ano Não 

49 15 - 24 anos Feminino Estudante raramente Não 

50 45 - 54 anos Feminino Trabalhador duas vezes por ano Sim 

51 15 - 24 anos Feminino Estudante duas vezes por ano Não 

52 25 - 34 anos Masculino Trabalhador raramente Sim 

53 15 - 24 anos Feminino Estudante duas vezes por ano Sim 

54 25 - 34 anos Masculino Trabalhador raramente Não 

55 25 - 34 anos Masculino Desempregado raramente Não 

56 25 - 34 anos Masculino Trabalhador raramente Não 

57 35 - 44 anos Masculino Trabalhador uma vez por ano Sim 

58 25 - 34 anos Feminino Estudante mais de duas vezes 
por ano 

Não 

59 15 - 24 anos Feminino Trabalhador duas vezes por ano Não 

60 mais de 65 
anos 

Feminino Reformado mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

61 mais de 65 
anos 

Feminino Reformado mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

62 35 - 44 anos Feminino Trabalhador uma vez por ano Não 

63 mais de 65 
anos 

Feminino Reformado duas vezes por ano Sim 

64 45 - 54 anos Feminino Trabalhador mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

65 55- 64 anos Feminino Trabalhador mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

66 55- 64 anos Masculino Trabalhador duas vezes por ano Sim 

67 45 - 54 anos Feminino Trabalhador uma vez por ano Sim 

68 mais de 65 
anos 

Feminino Reformado mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

69 25 - 34 anos Feminino Trabalhador uma vez por ano Sim 

70 mais de 65 
anos 

Feminino Reformado mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

71 mais de 65 
anos 

Feminino Reformado mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

72 35 - 44 anos Feminino Trabalhador raramente Sim 

73 mais de 65 
anos 

Feminino Reformado duas vezes por ano Sim 

74 mais de 65 
anos 

Masculino Reformado duas vezes por ano Sim 
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75 mais de 65 
anos 

Masculino Reformado mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

76 55- 64 anos Masculino Trabalhador duas vezes por ano Sim 

77 55- 64 anos Feminino Desempregado duas vezes por ano Sim 

78 45 - 54 anos Feminino Trabalhador mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

79 55- 64 anos Masculino Reformado uma vez por ano Sim 

80 45 - 54 anos Feminino Desempregado mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

81 35 - 44 anos Feminino Desempregado duas vezes por ano Sim 

82 35 - 44 anos Feminino Trabalhador raramente Sim 

83 35 - 44 anos Masculino Desempregado uma vez por ano Sim 

84 55- 64 anos Feminino Trabalhador duas vezes por ano Sim 

85 55- 64 anos Feminino Desempregado mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

86 55- 64 anos Feminino Reformado mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

87 55- 64 anos Masculino Trabalhador mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

88 15 - 24 anos Feminino Trabalhador raramente Não 

89 45 - 54 anos Masculino Reformado mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

90 35 - 44 anos Masculino Trabalhador raramente Não 

91 25 - 34 anos Feminino Trabalhador raramente Não 

92 35 - 44 anos Masculino Trabalhador mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

93 55- 64 anos Feminino Desempregado mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

94 25 - 34 anos Feminino Trabalhador raramente Não 

95 mais de 65 
anos 

Feminino Reformado mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

96 55- 64 anos Masculino Reformado mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

97 55- 64 anos Feminino Reformado uma vez por ano Sim 

98 mais de 65 
anos 

Feminino Reformado mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

99 mais de 65 
anos 

Feminino Trabalhador mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

100 45 - 54 anos Feminino Trabalhador mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

101 25 - 34 anos Feminino Estudante Raramente Não 

102 mais de 65 
anos 

Feminino Reformado duas vezes por ano Sim 

103 45 - 54 anos Feminino Trabalhador mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

104 45 - 54 anos Feminino Trabalhador duas vezes por ano Sim 

105 55- 64 anos Feminino Trabalhador mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

106 55- 64 anos Feminino Reformado duas vezes por ano Sim 

107 mais de 65 
anos 

Feminino Reformado mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

108 45 - 54 anos Feminino Desempregado uma vez por ano Sim 

109 55- 64 anos Feminino Desempregado duas vezes por ano Sim 

110 55- 64 anos Feminino Trabalhador mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

111 55- 64 anos Masculino Trabalhador mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

112 55- 64 anos Feminino Desempregado mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

113 mais de 65 
anos 

Feminino Reformado duas vezes por ano Sim 
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114 45 - 54 anos Feminino Trabalhador Raramente Sim 

115 35 - 44 anos Masculino Trabalhador duas vezes por ano Sim 

116 25 - 34 anos Feminino Trabalhador Raramente Sim 

117 55- 64 anos Masculino Trabalhador duas vezes por ano Sim 

118 55- 64 anos Feminino Reformado mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

119 mais de 65 
anos 

Masculino Reformado mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

120 mais de 65 
anos 

Masculino Reformado duas vezes por ano Sim 

121 35 - 44 anos Feminino Trabalhador Raramente Sim 

122 mais de 65 
anos 

Feminino Reformado mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

123 mais de 65 
anos 

Feminino Reformado mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

124 45 - 54 anos Feminino Reformado mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

125 45 - 54 anos Feminino Reformado mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

126 45 - 54 anos Masculino Desempregado duas vezes por ano Sim 

127 45 - 54 anos Feminino Reformado mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

128 35 - 44 anos Feminino Desempregado uma vez por ano Sim 

129 mais de 65 
anos 

Masculino Reformado duas vezes por ano Sim 

130 mais de 65 
anos 

Feminino Reformado duas vezes por ano Sim 

131 55- 64 anos Feminino Trabalhador mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

132 35 - 44 anos Feminino Desempregado mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

133 35 - 44 anos Feminino Desempregado uma vez por ano Sim 

134 35 - 44 anos Feminino Desempregado uma vez por ano Sim 

135 45 - 54 anos Masculino Trabalhador mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

136 mais de 65 
anos 

Feminino Reformado mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

137 mais de 65 
anos 

Feminino Reformado mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

138 45 - 54 anos Feminino Trabalhador mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

139 mais de 65 
anos 

Masculino Reformado Raramente Sim 

140 25 - 34 anos Feminino Trabalhador Raramente Não 

141 35 - 44 anos Feminino Trabalhador Raramente Sim 

142 mais de 65 
anos 

Feminino Reformado mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

143 45 - 54 anos Feminino Trabalhador mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

144 55- 64 anos Feminino Trabalhador mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

145 55- 64 anos Feminino Trabalhador mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

146 mais de 65 
anos 

Masculino Reformado mais de duas vezes 
por ano 

Sim 

147 mais de 65 
anos 

Feminino Reformado duas vezes por ano Sim 

148 mais de 65 
anos 

Masculino Trabalhador duas vezes por ano Sim 

149 mais de 65 
anos 

Feminino Reformado duas vezes por ano Sim 

150 35 - 44 anos Feminino Trabalhador duas vezes por ano Sim 
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Resultados do inquérito: respostas das questões 6 a 9.  

Nota: Apenas estão representados os inquéritos com resposta afirmativa em alguma 

destas questões.  

Nº do 
inquérito 

Dor Crónica Problemas 
Cardiovasculares 

Diabetes 
Mellitus 

Se respondeu 
sim indique o 
tipo 

7 Dor cervical ou outros 
problemas crónicos no 
pescoço 

Enfarte agudo do 
miocárdio (EAM) e 
consequências crónicas 

Não  

8 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas 

 Sim Diabetes 
mellitus tipo II 

15  Malformações 
congénitas 

Não  

17  Hipertensão arterial Não  

20 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas 

 Não  

36 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas, Dor cervical ou outros 
problemas crónicos no 
pescoço 

 Não  

37 Dor cervical ou outros 
problemas crónicos no 
pescoço 

Hipertensão arterial 
 

Sim Diabetes 
mellitus tipo II 

39  Insuficiência cardíaca Não  

40 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas 
 

Hipertensão arterial 
 

Não  

42 Fibromialgia Insuficiência cardíaca Não  

43 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas 
 

Acidente vascular 
cerebral (AVC) e 
consequências crónicas 
 

Sim Diabetes 
mellitus tipo II 
 

44  Insuficiência cardíaca, 
Acidente vascular 
cerebral (AVC) e 
consequências crónicas 
 

Sim Diabetes 
mellitus tipo II 
 

45 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas 
 

 Não  

46 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas 
 

Hipertensão arterial, 
Acidente vascular 
cerebral (AVC) e 
consequências crónicas 
 

Sim Diabetes 
mellitus tipo II 
 

47 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas 
 

Hipertensão arterial 
 

Não  
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50 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas 

 Não  

52 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas 

 Não  

 
60 

  
Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas, Dores articulares 
 

 
Hipertensão arterial, 
Insuficiência cardíaca 
 

 
Não 

 

61 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas, Dores articulares 
 

Hipertensão arterial, 
Insuficiência cardíaca 
 

Não  

63 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas, Dor cervical ou outros 
problemas crónicos no 
pescoço 
 

Hipertensão arterial, 
Insuficiência cardíaca 
 

Não  

64 Dores articulares 
 

Hipertensão arterial 
 

Não  

65 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas 
 

 Não  

66  Hipertensão arterial 
 

Não  

67 Dor cervical ou outros 
problemas crónicos no 
pescoço 
 

Hipertensão arterial 
 

Sim Diabetes 
mellitus tipo II 
 

68 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas 
 

Hipertensão arterial 
 

Não  

70 Dores articulares nos joelhos 
 

Hipertensão arterial, 
Insuficiência cardíaca 
 

Sim Diabetes 
mellitus tipo II 
 

71 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas, Dores articulares nos 
ombros 
 

Hipertensão arterial 
 

Não  

72 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas 
 

 Não  

73 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas 
 

Hipertensão arterial Não  

74 Dor oncológica 
 

Hipertensão arterial, 
Acidente vascular 
cerebral (AVC) e 
consequências crónicas 
 

Sim Diabetes 
mellitus tipo II 
 

75 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas 

Hipertensão arterial, 
Acidente vascular 
cerebral (AVC) e 
consequências crónicas 

Sim Diabetes 
mellitus tipo II 
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76 Dores articulares no joelho Hipertensão arterial Não  

77 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas 

Hipertensão arterial, 
Insuficiência cardíaca, 
Acidente vascular 
cerebral (AVC) e 
consequências crónicas 

Não  

78   Sim Diabetes 
mellitus tipo I 

79  Hipertensão arterial 
 

Não  

80 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas, Dor cervical ou outros 
problemas crónicos no 
pescoço 

Hipertensão arterial Sim Diabetes 
mellitus tipo II 

81 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas, Dor articular no ombro 

 Não  

84 Dores articulares no joelho
  

Hipertensão arterial Não  

85 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas, Dor cervical ou outros 
problemas crónicos no 
pescoço 

Hipertensão arterial Não  

86 Dor cervical ou outros 
problemas crónicos no 
pescoço 

Hipertensão arterial Não  

87  Hipertensão arterial, 
Insuficiência cardíaca 

Sim Diabetes 
mellitus tipo II 

89 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas 

Hipertensão arterial Não  

92  Acidente vascular 
cerebral (AVC) e 
consequências crónicas 

Não  

93 Dores articulares ombros  Não  

95  Hipertensão arterial, 
Acidente vascular 
cerebral (AVC) e 
consequências crónicas 

Não  

96  Hipertensão arterial Não  

97  Hipertensão arterial Não  

98  Hipertensão arterial, 
Insuficiência cardíaca 

Não  

99 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas 

Hipertensão arterial, 
Insuficiência cardíaca 

Sim Diabetes 
mellitus tipo II 

100 Dor cervical ou outros 
problemas crónicos no 
pescoço 

 Não Dor cervical ou 
outros 
problemas 
crónicos no 
pescoço 
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102 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas 

Hipertensão arterial Sim Diabetes 
mellitus tipo II 

103 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas, Dores articulares no 
joelho 

Hipertensão arterial Não  

104 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas 

 Não  

105 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas, Dor cervical ou outros 
problemas crónicos no 
pescoço 

Acidente vascular 
cerebral (AVC) e 
consequências crónicas 

Não  

106  Doença venosa cronica Não  

107 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas, Dores articulares no 
joelho 

Hipertensão arterial Não  

108  Hipertensão arterial Não  

109 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas 

Hipertensão arterial, 
Insuficiência cardíaca 

Não  

110  Hipertensão arterial, 
Insuficiência cardíaca 

Sim Diabetes 
mellitus tipo II 

111 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas 

 Não  

112 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas 

Hipertensão arterial Não  

114  Hipertensão arterial Não  

115  Hipertesão arterial Não  

116 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas 

 Não  

117 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas 

Hipertensão arterial Sim Diabetes 
mellitus tipo II 

118 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas 

Hipertensão arterial, 
Insuficiência cardíaca 

Não  

119 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas 

Hipertensão arterial, 
Doença venosa cronica 

Não  

120 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas, Dor ciática 

 Não  

122 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas 

Hipertensão arterial, 
Insuficiência cardíaca, 
Enfarte agudo do 
miocárdio (EAM) e  
consequências crónicas 

Sim Diabetes 
mellitus tipo II 

123 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas 

Hipertensão arterial, 
Insuficiência cardíaca, 
Enfarte agudo do 

Sim Diabetes 
mellitus tipo II 
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miocárdio (EAM) e 
consequências crónicas 

124  Doença venosa crónica Não  

125  Doença venosa crónica Não  

126 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas, Dor cervical ou outros 
problemas crónicos no 
pescoço 

 Não  

127 Dores articulares nas mãos Hipertensão arterial, 
Acidente vascular 
cerebral (AVC) e 
consequências crónicas 

Sim Diabetes 
mellitus tipo II 

128 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas, Dor cervical ou outros 
problemas crónicos no 
pescoço 

 Não  

129 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas 

Hipertensão arterial Não  

131 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas 

 Não  

132 Dor oncológica   Não  

133 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas 

 Não  

134 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas 

 Não  

136 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas 

Hipertensão arterial Não  

137  Hipertensão arterial Sim Diabetes 
mellitus tipo II 

139  Hipertensão arterial Não  

142  Hipertensão arterial Não  

143  Hipertensão arterial Sim Diabetes 
mellitus tipo II 

144  Hipertensão arterial, 
Insuficiência cardíaca, 
Enfarte agudo do 
miocárdio (EAM) e 
consequências crónicas 

Não  

145  Hipertensão arterial, 
Insuficiência cardíaca, 
Enfarte agudo do 
miocárdio (EAM) e 
consequências crónicas 

Não  

146  Hipertensão arterial Sim Diabetes 
mellitus tipo II 
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Resultados do inquérito: respostas das questões 10 a 13.  

Nota: Apenas estão representados os inquéritos com resposta afirmativa em alguma 

destas questões. 

147 Dor lombar ou outros 
problemas crónicos nas 
costas 

Hipertensão arterial, 
Insuficiência cardíaca, 
Enfarte agudo do 
miocárdio (EAM) e 
consequências crónicas 

Não  

148  Hipertensão arterial Não  

149 Dores na anca  Não  

150  Doença venosa crónica Não  

Nº do 
Inquérito 

Doenças 
Respiratórias 

Doenças 
Psiquiátricas 

Doenças 
Reumáticas 

Problemas 
Gastrointestinais 

3  Depressão   

7 Bronquite crónica Depressão Osteoporose Diarreia (aguda/crónica), 
Ulcera gástrica ou duodenal 

10 Rinite  ou sinusite crónica   Obstipação (aguda/cónica) 

11 Rinite  ou sinusite crónica    

13    Doença de crohn 
 

20 Asma, Bronquite crónica, 
Rinite  ou sinusite crónica 

 Artrite 
reumatóide 

 

24 Rinite  ou sinusite crónica 
 

   

30 Asma    

32 Rinite  ou sinusite crónica    

36 Rinite  ou sinusite crónica Depressão Osteoporose  

37  Depressão Gota  

38 Asma, Rinite  ou sinusite 
crónica 

   

40 Rinite  ou sinusite crónica   Obstipação (aguda/cónica) 

41 Doença pulmonar 
obstrutiva crónica 

Desordem de 
ansiedade 
generalizada 

  

42   Osteoporose  

43 Bronquite crónica Depressão Osteoporose, 
Artrite 
reumatóide 

Obstipação (aguda/cónica) 

44  Desordem de 
ansiedade 
generalizada 

 Obstipação (aguda/cónica) 

46 Rinite  ou sinusite crónica  Osteoporose  

47  Depressão Gota  

50 Rinite  ou sinusite crónica  Osteoartrose  

53  Desordem de 
ansiedade 
generalizada 
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57 Rinite  ou sinusite crónica    

60  Depressão  Osteoporose, 
Osteoartrose, 
Doença de 
Behçet 

Diarreia (aguda/crónica), 
Ulcera gástrica ou 
duodenal, Colite ulcerosa 

61  Osteoporose, 
Osteoartrose 

Obstipação 
(aguda/cónica) 

 

63 Bronquite crónica, Rinite  
ou sinusite crónica 

Desordem de 
ansiedade 
generalizada 

Osteoporose, 
Osteoartrose 

Colite ulcerosa 

64  Depressão, 
Desordem de 
ansiedade 
generalizada 

Osteoartrose  

65  Desordem de 
ansiedade 
generalizada 

 Colite ulcerosa 

66    Colite ulcerosa 

67   Osteoartrose  

68   Osteoporose, 
Osteoartrose 

 

69 Rinite  ou sinusite crónica    

70   Osteoporose, 
Osteoartrose 

 

71  Depressão, 
Desordem de 
ansiedade 
generalizada 

Osteoartrose  

72 Rinite  ou sinusite crónica    

73 Bronquite crónica Depressão, 
Desordem de 
ansiedade 
generalizada 

Osteoporose, 
Osteoartrose 

Ulcera gástrica ou 
duodenal, Hérnia do Hiato 

74  Desordem de 
ansiedade 
generalizada 

Osteoporose Obstipação (aguda/cónica) 

75 Asma, Bronquite crónica, 
Doença pulmonar 
obstrutiva crónica 

Desordem de 
ansiedade 
generalizada 

 Ulcera gástrica ou duodenal 

76   Osteoartrose  

77   Osteoporose Ulcera gástrica ou duodenal 

78 Rinite  ou sinusite crónica    

80 Bronquite crónica, Rinite  
ou sinusite crónica 

Desordem de 
ansiedade 
generalizada 

Osteoartrose  

81  Desordem de 
ansiedade 
generalizada 

  

82 Rinite  ou sinusite crónica Depressão, 
Desordem de 
ansiedade 
generalizada 

  

83   Osteoporose  

84  Desordem de 
ansiedade 
generalizada 

Osteoporose  

85  Desordem de 
ansiedade 
generalizada 

Osteoporose, 
Osteoartrose 

Diarreia (aguda/crónica) 
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86 Rinite  ou sinusite crónica Depressão, 
Desordem de 
ansiedade 
generalizada 

 Obstipação (aguda/crónica) 

87  Desordem de 
ansiedade 
generalizada 

 Ulcera gástrica ou duodenal 

89 Rinite  ou sinusite crónica Depressão Gota  

92 Bronquite crónica   Ulcera gástrica ou duodenal 

93 Rinite  ou sinusite crónica  Osteoartrose  

95  Depressão Osteoporose  
96   Osteoartrose Ulcera gástrica ou duodenal 

97   Osteoporose, 
Osteoartrose 

 

98 

Rinite  ou sinusite crónica 

 Osteoporose, 
Osteoartrose 

 

99 Bronquite crónica Desordem de 
ansiedade 
generalizada 

Osteoporose, 
Osteoartrose 

Obstipação 
(aguda/crónica), Ulcera 
gástrica ou duodenal, Colite 
ulcerosa 

100 Rinite  ou sinusite crónica Depressão   

102 Bronquite crónica   Ulcera gástrica ou duodenal 

103 Rinite  ou sinusite crónica Depressão, 
Desordem de 
ansiedade 
generalizada 

Osteoartrose Obstipação 
(aguda/crónica), Ulcera 
gástrica ou duodenal 

104  Desordem de 
ansiedade 
generalizada 

  

105   Osteoporose Colite ulcerosa 

106 Bronquite crónica Desordem de 
ansiedade 
generalizada 

Osteoporose, 
Osteoartrose 

Ulcera gástrica ou duodenal 

107 Bronquite crónica  Osteoporose, 
Osteoartrose 

Obstipação (aguda/crónica) 

108    Refluxo acido 

109  Depressão, 
Desordem de 
ansiedade 
generalizada 

Osteoartrose Obstipação 
(aguda/crónica), Refluxo 
acido 

111 Asma  Osteoporose  

112  Desordem de 
ansiedade 
generalizada 

  

113   Osteoporose  

115    Ulcera gástrica ou duodenal 

118 Rinite  ou sinusite crónica Desordem de 
ansiedade 
generalizada 

Osteoporose, 
Osteoartrose 

Ulcera gástrica ou duodenal 

119    Ulcera gástrica ou duodenal 

120  Epilepsia   

121    Obstipação (aguda/crónica) 

122  Desordem de 
ansiedade 
generalizada 

 Obstipação (aguda/crónica) 
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123  Desordem de 
ansiedade 
generalizada 

 Obstipação (aguda/crónica) 

124  Desordem de 
ansiedade 
generalizada 

Osteoporose Ulcera gástrica ou duodenal 

125  Desordem de 
ansiedade 
generalizada 

Osteoporose Ulcera gástrica ou duodenal 

126 Rinite  ou sinusite crónica Desordem de 
ansiedade 
generalizada 

 Ulcera gástrica ou duodenal 

127 Bronquite crónica Desordem de 
ansiedade 
generalizada 

Osteoporose, 
Osteoartrose 

Obstipação 
(aguda/crónica), Diarreia 
(aguda/crónica) 

128    Refluxo acido 

129   Osteoartrose Colite ulcerosa 

131   Osteoporose Disfunção do esófago  

132  Depressão, 
Desordem de 
ansiedade 
generalizada 

 Obstipação 
(aguda/crónica), Ulcera 
gástrica ou duodenal 

133    Obstipação (aguda/crónica) 

134    Obstipação (aguda/crónica) 

135    Refluxo acido 

136   Osteoartrose  

137    Obstipação (aguda/crónica) 

138   Artrite 
reumatóide 

Ulcera gástrica ou duodenal 

141  Depressão   

142 Rinite  ou sinusite crónica   Diarreia (aguda/crónica) 

144  Desordem de 
ansiedade 
generalizada 

 Refluxo ácido 

145  Desordem de 
ansiedade 
generalizada 

 Refluxo ácido 

146  Depressão Osteoporose, 
Osteoartrose 

Obstipação (aguda/crónica) 

147 Rinite  ou sinusite crónica  Osteoporose, 
Osteoartrose 

 

149  Depressão Osteoporose, 
Osteoartrose 

 

150  Depressão Osteoartrose  
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Anexo XXVI 

Inquérito: Dia Mundial do Doente – idade dos inquiridos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXVII 

Inquérito: Dia Mundial do Doente – sexo dos inquiridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXVIII 

Inquérito: Dia Mundial do Doente – respostas da questão “Com que frequência 

recorre ao médico?” 
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Anexo XXIX 

Risco de complicações metabólicas e perímetros da cintura e da anca. [1]  

 

Anexo XXX 

Valores de IMC e respeticva classificação do peso. [1] 

 

Anexo XXXI 

Valores de referência e categoarias da pressão arterial. [2] 

Referências: 
[1] Direção Geral de Saúde: Avaliação Antropométrica no Adulto. Orientação nº 017/2013, de 05 de 

Dezembro (2013). Acessivel em: https://www.dgs.pt/. [acedido em 10/01/2017] 

[2] Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, Redón J,  Zanchetti A, Böhm M, et al (2014). Guidelines de 

2013 da ESH/ESC para o Tratamento da Hipertensão Arterial. Revista Portuguesa de Hipertenção 

e Risco Cardiovascular; 39: 7-9.  

Designação Cut-off point Risco de complicações 
metabólicas 

Perímetro da Cintura >94 cm (H) ; >80 cm (M) Aumentado 

Perímetro da Cintura >102 cm (H) ; >88 cm (M) Muito Aumentado 

Perímetro da Cintura/anca ≥0,90 (H) ; ≥0,85 (M) Muito Aumentado 

Designação IMC (Kg/m2)  

  Classe de Baixo Peso 

Magreza severa 

<16,00 III 

Magreza média 16,00-16,99 II 

Magreza moderada 17,00-18,49 I 

Normal 18,50-24,99 Peso Normal 

Pré-obesidade 25,00-29,99 Pré-obesidade 

  Classe de Obesidade 

Obesidade 30,00-34,99 I 

Obesidade 35,00-39,99 II 

Obesidade ≥40,00 III 

Categoria Sistólica  Diastólica 

Óptima 

<120 E <80 

Normal 120-129 e/ou 80-84 

Normal alta 130-139 e/ou 85-89 

Hipertensão de Grau 1 140-159 e/ou 90-99 

Hipertensão de Grau 2 160-179 e/ou 100-109 

Hipertensão de Grau 3 ≥180 e/ou ≥110 

Hipertensão Sistólica Isolada ≥140 E <90 
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Anexo XXXII 

Determinações realizadas no Rastreio Cardiovascular.  

 

 

 
Género 

e 
 Idade 

 
Fumador 

 
Perímetro 

(cm) 

 
Peso 
(kg) 

 
Altura 

(m) 

 
IMC 

(kg/m2) 

 
PA 

(mmHg) 

 
Pulsação 

(bpm) 

 
Glucose 

em  
jejum 

(mg/dl) 

 
Glucose 

pós-
prandrial 
(mg/dl) 

 
F/57 

 
× 

 
94 

 
64 

 
1,48 

 
29.2 

 
142/87 

 
61 

 
104 

 

 
F/48 

 
× 

 
79 

 
62 

 
1.59 

 
24.5 

 
127/81 

 
67 

 
87 

 

 
F/66 

 
× 

 
83 

 
60 

 
1.53 

 
25.6 

 
125/87 

 
74 

 
96 

 

 
M/64 

Sim 
(15 

p/dia) 

 
96 

 
64 

 
1.63 

 
24.1 

 
149/81 

 
51 

 
104 

 

 
F/51 

 
× 

 
114 

 
96 

 
1.65 

 
35.3 

 
120/86 

 
67 

 
90 

 

 
M/68 

 
× 

 
105 

 
77 

 
1.65 

 
28.3 

 
191/73 

 
86 

  
223 

 
F/59 

 
× 

 
93 

 
62 

 
1.63 

 
23.3 

 
132/70 

 
85 

 
 

 
115 

 
M/72 

 
× 

 
109 

 
80 

 
1.75 

 
26.1 

 
132/67 

 
82 

  
267 

 
F/67 

 
× 

 
107 

 
82 

 
1.60 

 
32.0 

 
135/71 

 
67 

  
158 

 
F/70 

 
× 

 
110 

 
73 

 
1.50 

 
32.4 

 
168/91 

 
83 

  
163 

 
F/55 

 
× 

 
97 

 
68 

 
1.60 

 
26.6 

 
103/68 

 
82 

 
 

 
88 

 
F/69 

 
× 

 
104 

 
62 

 
1.57 

 
25.1 

 
153/78 

 
82 

 
 

 
124 

 
M/63 

 
× 

 
111 

 
82 

 
1.65 

 
30.1 

 
133/77 

 
58 

 
 

 
145 

 
M/63 

 
× 

 
98 

 
76 

 
1.70 

 
26.3 

 
140/93 

 
70 

 
 

 
79 

 
F/61 

 
× 

 
116 

 
94 

 
1.58 

 
37.6 

 
142/75 

 
70 

  
86 
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Legenda: F- Feminino 

                 M – Masculino 

 
Género 

e 
 Idade 

 
Fumador 

 
Perímetro 

(cm) 

 
Peso 
(kg) 

 
Altura 

(m) 

 
IMC 

(kg/m2) 

 
PA 

(mmHg) 

 
Pulsação 

(bpm) 

 
Glucose 

em  
jejum 

(mg/dl) 

 
Glucose 

pós-
prandrial 
(mg/dl) 

 
F/76 

 
× 

 
109 

 
88 

 
1,58 

 
35.2 

 
132/78 

 
58 

 
 

 
92 

 
M/76 

 
× 

 
89 

 
67 

 
1.62 

 
25.5 

 
109/62 

 
55 

 
 

 
88 

 
F/34 

 
× 

 
74 

 
52 

 
1.48 

 
23.7 

 

 
138/87 

 
89 

 
 

 
145 

 
F/69 

 
× 

 
99 

 
65 

 
1.50 

 
28.9 

 
130/67 

 
63 

 
 

 
148 

 
F/52 

 
× 

 
104 

 
84 

 
1.62 

 
32.0 

 
126/81 

 
61 

 
 

 
92 

 

 
F/52 

 
× 

 
111 

 
93 

 
1.58 

 
37.2 

 
147/10

4 

 
75 

 
 

 
115 

 
F/69 

 
× 

 
112 

 
85 

 
1.60 

 
33.2 

 
107/62 

 
74 

 
 

 
125 

 
M/68 

 
× 

 
118 

 
82 

 
1.58 

 
32.8 

 
154/76 

 
74 

 
 

 
80 

 
M/50 

 
Sim 

(20 
p/dia) 

 
79 

 
58 

 
1.67 

 
20.8 

 
123/70 

 
72 

 
 

 
98 

 
F/61 

 
× 

 
94 

 
65 

 
1.60 

 
25.3 

 
140/76 

 
64 

 
 

 
119 

 
F/72 

 
× 

 
111 

 
85 

 
1.64 

 
31.6 

 
130/79 

 
99 

  
125 

 
F/70 

 
× 

 
99 

 
74 

 
1.62 

 
28.2 

 
139/80 

 
64 

  
106 

 
F/67 

 
× 

 
106 

 
78 

 
1.61 

 
30.1 

 
129/77 

 
61 

  
98 

 
F/52 

 
× 

 
92 

 
71 

 
1.67 

 
25.4 

 
122/78 

 
70 

  
103 

 

 
M/48 

 
× 

 
84 

 
66 

 
1.70 

 
22.8 

 
135/75 

 
74 

  
98 
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Anexo XXXIII 

Tabela SCORE: avaliação do risco cardiovascular. 
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Anexo XXXIV 

Roma III: critérios de diagnóstico para a obstipação funcional. 

1. Esforço excessivo durante pelo menos 25% das defecações; 

2. Fezes irregulares ou duras em pelo menos 25% das defecações; 

3. Sensação de evacuação incompleta em pelo menos 25% das defecações; 

4. Sensação de obstrução / bloqueio anorretal em pelo menos 25% das defecações; 

5. Manobras manuais para facilitar a evacuação em pelo menos 25 % das 

defecações (por exemplo, evacuação digital, suporte do assoalho pélvico); 

6. Menos de três defecações por semana; 

7. Fezes soltas raramente estão presentes sem o uso de laxantes; 

8. Não existem critérios suficientes para a síndrome do intestino irritável. 

Nota : Os critérios devem ser cumpridos nos últimos três meses, com início dos sintomas 

pelo menos seis meses antes do diagnóstico . 

 

Anexo XXXV 

Escala de Bristol. 
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Anexo XXXVI 

Guidelines para o tratamento da Obstipação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alteração do estilo de vida 

Interrompeção dos fármacos obstipantes 

Laxante Expansor do Volume Fecal 

Laxante Osmótico 

Terapia de biofeedback 

Laxante de 

Contato 

Laxante Emoliente 

Procinético 



Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

 

  

RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA 88 

 

Anexo XXXVII 

Tratamento Geral da Obstipação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Anamnese do Paciente + Exame Físico. 

2. Classificar o tipo de constipação do paciente. 

3. Abordagem médica em casos 

de constipação de trânsito normal 

não complicada e sem sintomas 

de alarme. 

Fibra, leite de magnésia; 

Acrescentar lactulose ou 

Polietilenoglicol; 

Acrescentar bisacodil ou picossulfato 

de sódio; 

Ajustar a medicação à demanda. 

 

4. Em constipação resistente ao 

tratamento, as investigações 

especializadas frequentemente 

podem identificar uma causa e 

orientar o tratamento.  

Testes de sangue padronizados e 

avaliação anatómica do cólon; 

Manejar a constipação subjacente que 

provoca a patologia; 

A maioria dos pacientes terá uma 

avaliação clínica normal ou negativa e 

pode cumprir os critérios para 

Sindrome do intestino irritável de 

constipação predominante; 

Estes pacientes provavelmente se 

beneficiem do tratamento com fibras 

e/ou laxantes osmóticos. 

5. Se o tratamento falhar, 

continuar com testes 

especializados 

Identificar constipação por trânsito 

lento com um estudo de marcador 

radiopaco; 

Excluir transtornos de evacuação com 

manometria anorretal e teste de 

expulsão do balão; 

Avaliar defeitos anatómicos com 

defecografia. 

6. Tratamento da Constipação 

de transito lento com programas 

de laxantes agressivos 

Fibra, leite de magnésia, picossulfato 

de sódio ou bisacodilo; 

Prucaloprida, lubiprostone; 

Se não melhorar, acrescentar 

lactulose ou polietilenoglicol; 

Na constipação refratária, alguns 

pacientes altamente selecionados 

podem se beneficiar de cirurgia.  

SII 
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Anexo XXXVIII 

Panfleto do Rastreio Auditivo. 
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Anexo XXXIX 

Panfleto do Rastreio Visual. 
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Anexo XXXX 

Panfleto do Dia Internacional do Riso. 
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Anexo XXXXI 

Cartaz publicitário do Rastreio Cardiovascular. 
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Anexo XXXXII 

Panfleto entregue aos participantes do Rastreio Cardiovascular. 
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Introdução 

 

O culminar do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) implica um 

estágio curricular final, no qual os conhecimentos teóricos adquiridos até então são 

articulados e aplicados. Desta forma, foi-nos possível realizar um estágio nos Serviços 

Farmacêuticos (SF) do Centro Hospitalar São João (CHSJ). 

A oportunidade de realizar estágio em farmácia hospitalar, a segunda maior área de 

atuação do farmacêutico, constitui uma mais valia para o aluno de Ciências Farmacêuticas, 

permitindo colmatar o défice de conhecimentos adquiridos sobre esta durante o MICF.  

Este estágio permite-nos ficar com uma visão global de todas as funções que o 

farmacêutico pode desempenhar a nível hospitalar, capacitando-nos de competências 

científicas e técnicas exploradas nas diversas atividades diretamente relacionadas com a 

profissão farmacêutica no ambiente hospitalar.  

Na primeira parte deste relatório serão abordadas todas as áreas de intervenção 

farmacêutica no CHSJ, além de uma breve descrição da história e da estrutura física e 

organizacional do hospital. Por sua vez, na segunda parte, encontram-se documentadas 

as experiências individuais das estagiárias, onde são referidos os procedimentos e 

matérias com os quais tiveram mais contacto, bem como trabalhos de pesquisa realizados 

durante esse período.  

Este documento descreve, de forma sucinta, o estágio curricular decorrido no CHSJ, 

durante o período de setembro e outubro, sob a orientação da Dr.ª Ana Luísa Pereira.  
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Parte I 

 

1. Enquadramento do Centro Hospitalar São João 

 

1.1. Funcionamento, organização e integração do Centro Hospitalar São João  

O Hospital de São João (HSJ) localiza-se na freguesia de Paranhos, concelho e 

distrito do Porto. A sua inauguração data de 1959. 

O CHSJ é o centro hospitalar de referência da região norte sendo o segundo maior hospital 

do país, uma unidade de saúde onde se realizam as mais diversas intervenções tendo 

como missão contribuir para a melhoria do estado de saúde das populações da sua área 

geográfica de intervenção, visando a obtenção de ganhos em saúde, assentando o seu 

funcionamento em competência, excelência e rigor e respeitando sempre o princípio da 

humanização. Abrange cerca de 3 milhões de pessoas, as quais podem usufruir de 

assistência em 33 especialidades médicas presentes no hospital e numa diversidade de 

meios complementares de diagnóstico e terapêutica (Anexo A.I e A.II). 

As suas instalações são compartilhadas com a Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto, havendo assim uma forte e vantajosa aliança entre o ensino e a 

saúde. [1,2] 

No ano de 2005, o Hospital São João passou a ser uma Entidade Pública Empresarial 

(EPE) com a criação de Unidade Autónomas de Gestão (UAG) e posteriormente, por 

imposição legal, segundo o Decreto-lei (DL) n.º 30/2011 de 2 de março, juntou-se ao 

Hospital de Nossa Senhora da Conceição em Valongo, nascendo assim o CHSJ. Esta 

instituição estrutura-se em níveis intermédios de gestão, as UAG, que por sua vez agregam 

serviços (organizados ou não em unidades funcionais) e unidades orgânicas. Para além 

da área de produção clínica, existe a área de apoio e suporte, que por sua vez é dividida 

em vários centros, como o Centro de Logística, Compras e Património, onde se inserem 

os Serviços Farmacêuticos (Anexo A.III). [1,3] 

O órgão máximo que coordena o CHSJ é o Conselho de Administração (CA). Este 

recebe o apoio das várias comissões existentes no hospital nomeadamente a Comissão 

de Ética para a Saúde (CES), Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), Comissão de 

Controlo de Infeção (CCI), Comissão da Qualidade e Segurança do Doente, Comissão de 

Coordenação Oncológica, Comissão Técnica de Certificação da Interrupção da Gravidez 

e, por fim, a Comissão Hospitalar de Transfusão. [1] 
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1.2. Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar São João 

  

1.2.1. Organização dos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar São João   

A FH define-se como um conjunto de atividades tecnicamente diferenciadas e 

exercidas por farmacêuticos e seus colaboradores que, articulados entre si e tendo por 

base organizacional os SF e por objetivo e perspetiva o doente, permite a obtenção dos 

melhores rácios risco-benefício e custo-utilidade decorrentes da utilização dos 

medicamentos e produtos farmacêuticos em meio hospitalar.  

Os SF do CHSJ, em funcionamento 24 horas por dia, são dirigidos pelo Doutor Paulo 

Carinha sendo este responsável por todas as unidades pertencentes aos mesmos, 

nomeadamente a Farmácia Central, a Unidade de Manipulação Clínica (UMC), a Unidade 

Centralizada de Preparação de Citotóxicos (UCPC), a Unidade de Farmácia de 

Ambulatório (UFA) e ainda a Unidade de Ensaios Clínicos (UEC). 

No que respeita aos Serviços Farmacêuticos, a farmácia hospitalar contribui para a 

funcionalidade do meio hospitalar através da articulação das funções desempenhadas 

pelos seus intervenientes: Farmacêuticos, Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), 

Assistentes operacionais (AO) e Assistentes técnicos.  

Os SFA hospitalares são dotados de autonomia técnica e científica, devendo, no 

entanto, responder perante os órgãos de administração. Os seus objetivos passam pela 

prestação de cuidados de saúde, por assegurar a satisfação das necessidades 

farmacoterapêuticas dos doentes; promover o uso racional do medicamento; assegurar a 

qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos e promover a investigação científica e 

o ensino. Deste modo, os profissionais de saúde pertencentes aos Serviços Farmacêuticos 

(SF) são responsáveis pela implementação e monitorização da política de medicamentos, 

definida no Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) e pela CFT.  

As principais funções dos SF incluem assim:  

 Seleção e aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos (DM);  

 Aprovisionamento, armazenamento e distribuição dos medicamentos 

experimentais e os dispositivos utilizados na sua administração para a 

realização de ensaios clínicos (EC), bem como os demais medicamentos já 

autorizados;  

 Produção de medicamentos;  

 Análise de matérias-primas (MP) e produtos acabados;  

 Distribuição de medicamentos e outros produtos farmacêuticos;  

 Participação nos ensaios clínicos; 
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 Participação em comissões técnicas (Comissão de Farmácia e Terapêutica, 

Comissão de Ética para a Saúde, entre outras);  

 Colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos; 

 Farmácia clínica, farmacocinética, farmacovigilância e prestação de cuidados 

farmacêuticos;  

 Colaboração na prescrição de nutrição parentérica (NP) e sua preparação;  

 Informação sobre medicamentos e desenvolvimento de ações de formação. [4] 

 

1.2.2. Comissões de apoio técnico  

Atendendo à rede de órgãos e serviços que constituem o hospital, inserem-se 

algumas comissões técnicas de apoio. No caso do CHSJ as comissões existentes são a 

Unidade de Prevenção e Controlo de Infeção (UPCIRA), a Comissão de Ética para a Saúde 

(CES) e a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT). 

A CES é um órgão consultivo, multidisciplinar e independente, constituído por sete 

membros não pertencentes aos órgãos de gestão hospitalar. Esta comissão tem por base 

zelar pela observância de padrões de ética no exercício das ciências médicas, de forma a 

proteger e salvaguardar a dignidade e integridade humana, procedendo à análise e 

reflexão sobre temas da prática médica que envolvam questões de bioética, emitindo 

pareceres. Deve ainda pronunciar-se sobre os pedidos de autorização para prescrição e 

utilização de medicamentos fora das indicações previstas no respetivo Resumo das 

Características do Medicamento (RCM), ou seja, utilização de medicamentos off-label. [5,6]  

A CFT é constituída no máximo por seis membros, igual parte de médicos e 

farmacêuticos, funcionando como órgão de ligação entre os SC e os SF. Compete-lhe a 

elaboração de adendas ou exclusões ao FHNM, emissão de pareceres sobre a utilização 

dos medicamentos em ambiente hospitalar e elaborar a lista de medicamentos de urgência 

que devem existir nos Serviços Clínicos (SCs), tendo em vista não só a razão 

eficácia/custos do tratamento do doente, mas também a racionalidade na gestão de stocks. 

[7,8] 

Por sua vez, a UPCIRA tem como principais objetivos prevenir, detetar e controlar as 

infeções no centro hospitalar, promovendo iniciativas nesse âmbito, em conjunto com os 

vários departamentos, serviços, unidades e demais órgãos técnicos e desenvolver três 

grandes áreas de intervenção: vigilância epidemiológica, formação, elaboração e 

divulgação de normas e recomendações de boas práticas. [9] 
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1.2.3. O Sistema informático 

No CHSJ existem inúmeros sistemas informáticos dispersos pelos vários serviços, 

de forma a satisfazer as necessidades específicas de cada setor.  

 Os SF dispõem do Sistema de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento (SGICM®), 

que se encontra sob a responsabilidade da Companhia Portuguesa de Computadores, 

Healthcare Solutions, S.A (CPC HS), explorado pela Glintt®. Este sistema permite avaliar 

diferentes parâmetros importantes na gestão do circuito do medicamento, nomeadamente 

a prescrição médica no internamento e no ambulatório, a faturação, assim como a gestão 

e aprovisionamento da medicação. O SGICM® é desta forma um sistema muito prático, 

funcional e intuitivo de trabalho que faz um acompanhamento seguro e eficiente do 

medicamento desde o momento em que este é adquirido, prescrito e 1até 

dispensa/administração ao doente, tendo sempre em consideração o uso racional do 

mesmo, associado ao menor custo e à maior rotatividade, prestando desta forma um 

serviço melhorado a todos os utentes.  

 

2. Gestão e aprovisionamento de stocks de medicamentos, produtos 

farmacêuticos e dispositivos médicos  

Os SF são o órgão responsável pela gestão hospitalar de todos os produtos 

farmacêuticos. 

Assim, o farmacêutico, como responsável por esta área, deve reduzir ao máximo os 

stocks e o seu custo, evitando, contudo, a rutura dos mesmos. Desta forma, a base da 

gestão dos SF passa pela gestão dos produtos existentes e pela avaliação do 

custo/benefício de novos produtos. Este processo deverá então contribuir para que os 

fármacos sejam disponibilizados em tempo útil proporcionando-se assim uma melhoria dos 

cuidados prestados e diminuição de custos. [10]  

 

2.1.   Gestão de stocks 

A gestão de stocks, a cargo dos SF, representa um conjunto de procedimentos 

realizados que garantem o bom uso e dispensa dos medicamentos aos doentes do 

hospital. Trata-se de um processo dinâmico e como tal sofre frequentemente modificações. 

Nesta unidade os profissionais têm como tarefa proceder à verificação permanente 

das quantidades e dos prazos de validade dos produtos em stock. A gestão de produtos 

tem várias fases, começando na sua seleção, aquisição e armazenagem, passando pela 

distribuição e acabando na administração do medicamento ao doente. [10] 

Relativamente ao aprovisionamento, as especialidades farmacêuticas encontram-se 

armazenadas segundo a regra FEFO (First Expire, First Out) e organizadas segundo a DCI. 
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Algumas, pelas suas especificidades, estão em armários independentes (antimicrobianos, 

citostáticos, formas oftalmológicas, material de penso, medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos que não fazem parte do formulário hospitalar em vigor no CHSJ). No cofre-

armazém estão acondicionados os medicamentos de acesso restrito (estupefacientes, 

benzodiazepinas e psicotrópicos). Existem dois frigoríficos, dotados de dispositivos de 

controlo automático de temperatura para acondicionar medicamentos sujeitos a 

refrigeração (temperaturas de 2-8ºC). Possui também uma arca congeladora e um 

pequeno armazém de apoio para armazenar os meios de contraste e gases medicinais. 

[14,15] 

 

2.2.   Código Hospitalar Nacional do Medicamento (CHNM) 

O CHNM é um sistema de codificação atribuído pelo INFARMED a todos os 

medicamentos com autorização de introdução no mercado (AIM) ou com autorização de 

utilização especial (AUE).  

Deste modo, os medicamentos disponíveis a nível hospitalar são identificados pelo 

CHNM. Esta codificação, criada pela Portaria n.º 155/2007, de 31 de janeiro, e 

regulamentado pela Deliberação n.º 103/CA/2007 é constituída por um código 

correspondente a cinco critérios: Denominação Comum Internacional (DCI), Forma 

Farmacêutica (FF), dosagem, quantidade e via de administração. 

Cada produto existente nos SF do CHSJ tem uma “Ficha de Artigo” no SGICM
®

, 

onde constam informações como DCI, a FF, a dosagem, a quantidade e os stocks mínimo, 

máximo e de segurança, o preço médio atual e o laboratório fornecedor, obtendo-se assim 

uma maior segurança e rastreabilidade do medicamento. [11] 

 

2.3.   Indicadores de gestão (IG) 

Os IG permitem obter uma perspetiva sobre a tendência da rotatividade dos produtos, 

facilitando a tomada de decisões.  

Assim, nos SF do CHSJ, os vários produtos existentes estão parametrizados com os 

seguintes IG: dia do ponto de encomenda (PE), stock máximo, stock mínimo e stock de 

segurança. O SGICM® permite uma atualização automática e regular do PE em função dos 

consumos efetuados. 

 

3. Sistemas de Distribuição e dispensa de medicamentos  

A distribuição de medicamentos constitui um processo fundamental no circuito do 

medicamento para assegurar uma utilização segura, eficaz e racional do mesmo. Os seus 
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princípios base assentam na dispensa do medicamento adequado às necessidades 

clínicas, nas doses individuais e na quantidade certa, a cada e a todos os doentes, durante 

um período de tempo adequado e ao menor custo. Assegura então o fornecimento da 

medicação aos doentes internados e aos doentes em regime de ambulatório (incluído HD 

ambulatório). [12] 

A nível hospitalar, são considerados diferentes tipos de dispensa e distribuição de 

medicamentos, podendo estes coexistir no mesmo SC, complementando-se, sendo 

definidos de acordo com as características e necessidades do mesmo, bem como o facto 

de dispor ou não de Prescrição Médica (PM) eletrónica e ainda tendo em conta as 

características do medicamento. 

Deste modo, nos SCs que dispõe de PM eletrónica, a distribuição é assegurada pela 

reposição de stock por níveis associada a um sistema automatizado (Pyxis®) e/ou 

distribuição individual diária em dose unitária (DIDDU). O despacho publicado pelo 

Ministério da Saúde no Diário da República a 28 de janeiro de 1992 regulamenta o sistema 

de DIDDU, sendo este tipo de distribuição considerado como o mais seguro e eficaz. Por 

outro lado, nos SCs que não dispõe de PM eletrónica considera-se uma distribuição 

clássica/tradicional através da reposição de stock por níveis e requisição 

individualizada/personalizada. [13] 

É ainda necessário ter em consideração os medicamentos sujeitos a legislação 

especial, nomeadamente os psicotrópicos e estupefacientes, hemoderivados e 

medicamentos em UEC, que integram circuitos especiais de distribuição sujeitos a controlo.  

O circuito de distribuição de medicamentos inicia-se com uma PM, divergindo 

posteriormente consoante o tipo de distribuição de medicamentos praticada. No centro de 

validação farmacêutico, o farmacêutico procede à validação da PM quer eletrónica, quer a 

conformidade das requisições individualizadas/personalizadas, assim como de requisições 

de estupefacientes/psicotrópicos e de hemoderivados e fornece ainda informação sobre os 

medicamentos/produtos farmacêuticos/DM. [13,14] 

O farmacêutico, mediante a PM, valida de acordo com as Normas de Orientação 

Clínica (NOC) em vigor e indicações terapêuticas que constam no RCM, devendo verificar 

quanto à necessidade de autorização da Direção clínica (DC) para a dispensa. Quando o 

medicamento prescrito não está concordante com as indicações aprovadas no RCM, 

considera-se a necessidade de preenchimento do formulário de pedido de parecer e do 

consentimento informado do doente para submissão à CES e autorização da DC. 

Após validação, e no caso de serviços com DIDDU, o TDT é responsável pela 

preparação da medicação e o AO pela entrega nos horários estabelecidos. O enfermeiro 

procede à administração da medicação conforme a prescrição. Nos serviços com Pyxis®, 
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após validação farmacêutica, o enfermeiro acede ao medicamento armazenado neste 

sistema com diferentes níveis de acesso e controlo, sendo a reposição efetuada 

posteriormente pelo TDT. Nos SCs que não dispõe de PM eletrónica, a administração pelo 

enfermeiro, geralmente, precede a validação pelo farmacêutico, pela existência dos 

medicamentos necessários em stock no próprio serviço. [13] 

 

3.1.   Distribuição tradicional  

A Distribuição Tradicional (DT) foi o primeiro sistema de distribuição de 

medicamentos e baseia-se num stock de medicamentos e produtos farmacêuticos 

existentes no SC ao qual o enfermeiro recorre para cumprimento da prescrição médica. 

Por norma não está associado a PM eletrónica e a sua dispensa pode ser feita por 

reposição de stock ou por reposição individualizada, sendo o stock resposto 

semanalmente. 

Em alguns SCs, nomeadamente nos cuidados intensivos, a dispensa é efetuada 

através de um sistema semiautomático de distribuição por reposição de stocks nivelados, 

o Pyxis Medstation®. No entanto, os armários de urgência e os carros de urgência ainda 

funcionam com a DT por reposição de stocks nivelados. [15,16] 

 

3.1.1. Distribuição de Reposição de Stocks nivelados  

É um sistema de distribuição que consiste na existência de um stock fixo qualitativo 

e quantitativo da farmácia num determinado SC. A grande desvantagem deve-se à 

impossibilidade do farmacêutico controlar ou antecipar quaisquer erros na prescrição ou 

interações medicamentosas, sendo a sua intervenção posterior á administração. Esta 

reposição ocorre semanalmente e é previamente definida pelo farmacêutico clínico, 

enfermeiro-chefe e médico diretor do respetivo SC, atendendo às características de cada 

serviço.  

Os armários de urgência são abrangidos por este tipo de distribuição e consistem em 

pequenos armários de medicamentos existentes em cada serviço, variando conforme as 

necessidades. O enfermeiro recorre a este de modo a satisfazer qualquer PM fora do 

período de funcionamento da DIDDU, numa situação urgente.  

De forma a aumentar a eficiência do processo de dispensa passou-se a utilizar 

sistemas de distribuição semiautomática, como o Pyxis®. [10,13] 

 

3.1.2. Distribuição Automatizada de Medicamentos: Pyxis MedStation® 

  O Pyxis MedStation® é um sistema de armazéns avançados e informatizados de 

distribuição da farmácia, que consistem num conjunto de armários semiautomáticos de 
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dispensa e armazenamento de fármacos, controlados eletronicamente por um software e 

que está em permanente comunicação com o sistema informático existente nos SF. Estes 

estão maioritariamente implementados nas Unidades de Cuidados Intensivos e outros 

serviços característicos, onde se encontram doentes clinicamente instáveis, com 

necessidade de constante atualização da terapêutica, não sendo por isso viável um 

sistema DIDDU. Além disso, o Pyxis® está também implementado em serviços em que os 

doentes permanecem pouco tempo, tal como nos Blocos Operatórios 

O sistema Pyxis® é constituído por um ecrã que orienta o acesso aos medicamentos 

e por um conjunto de gavetas que apresentam diferentes níveis de segurança para o 

acesso aos mesmos. Além das gavetas, o sistema Pyxis® conta ainda com colunas e um 

frigorífico. As gavetas são compartimentadas e organizam-se em três níveis de segurança 

(máxima, intermédia e reduzida). As gavetas de segurança máxima dispensam 

psicotrópicos e estupefacientes de toma unitária, de acordo com a PM. As gavetas de 

segurança intermédia disponibilizam a quantidade total prescrita, mas a medicação 

remanescente contida na gaveta encontra-se inacessível. Por último, as gavetas de 

segurança reduzida, as colunas e o frigorífico fornecem toda a medicação disponível.  

Tal como acontece na reposição de stock por níveis, os fármacos armazenados no Pyxis®, 

têm definido, previamente, um stock mínimo e máximo definido pelo farmacêutico 

responsável em cooperação com o diretor do SC e o enfermeiro-chefe, sendo repostos 

diariamente pelo TDT com auxílio de AO. Nos SF encontra-se uma consola responsável 

pela gestão integrada das estações Pyxis® de cada SC, e diariamente são impressos 

relatórios de reposição das estações. 

Existem, no entanto, certos fármacos que são distribuídos posteriormente por um 

circuito extra-Pyxis®, em paralelo à DIDDU, correspondendo aos fármacos que não existem 

nestes armazéns avançados. 

O sistema Pyxis Medstation® é uma mais valia no circuito da distribuição e dispensa 

de medicamentos, uma vez que reduz os stocks das enfermarias. É um método contínuo, 

seguro e rápido. O farmacêutico consegue aceder ao perfil clínico do doente através da 

PM eletrónica. O mesmo se aplica ao enfermeiro, melhorando o acompanhamento 

farmacológico, diminuindo os erros de administração e reduzindo o consumo de 

medicamentos. Facilita ainda o controlo ao nível da gestão de stocks pela criação contínua 

de inventários e também um controlo mais eficaz dos prazos de validade. Contudo trata-

se de um sistema de custo elevado, que não abrange medicamentos volumosos e que 

necessita de uma reorganização estrutural perante uma grande variação de consumos. 

[19,20] 
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3.2.   Distribuição individual diária em dose unitária  

O sistema de DIDDU tem por objetivo a distribuição dos medicamentos por doente, 

de forma unitária, de acordo com a PM, para um período de 24 horas, exceto ao sábado 

que se dispensa para um período de 48 horas. Este sistema visa racionalizar a distribuição 

de medicamentos; garantir o cumprimento da prescrição; conhecer o perfil 

farmacoterapêutico do doente e procurar a correta administração do medicamento; diminuir 

os erros relacionados com medicamentos; estabelecer uma sequência dos tratamentos 

farmacológicos; reduzir o tempo com tarefas administrativas e de manipulação do 

medicamento por parte dos enfermeiros; reduzir os custos da medicação e ainda maior 

rapidez, segurança e eficácia. 

O circuito inicia-se com uma PM, a qual é validada pelo farmacêutico, procedendo-

se posteriormente à preparação da medicação pelo TDT colocando-a nos carros com 

gavetas individualizadas identificadas com o nome do doente, o n.º da cama e o SC. A 

medicação é distribuída aos serviços pelo AO, em horários estabelecidos para entrega do 

carro de cada SC.  

Para a preparação das gavetas, é feita a impressão do mapa de preparação e 

transmissão informática para sistemas semiautomáticos como o Kardex® à temperatura 

ambiente e Kardex® de frio (temperatura entre 2 e 8ºC) e também para o Fast Dispensing 

System® (FDS®), pelo TDT, permitindo a dispensa e preparação da medicação de forma 

segura, rápida e eficaz para cada doente. Antes da hora da entrega ao respetivo SC, é 

retirada uma listagem das alteradas que se baseia nos medicamentos que, entretanto, 

foram introduzidos ou retirados da PM do doente. 

O Kardex® é um dos sistemas semiautomáticos utilizados, um dispositivo rotativo 

vertical, constituído por diversas gavetas de arrumação, cada uma contendo um 

medicamento e/ou uma FF diferente. É enviada informação para este sistema que, para 

cada serviço, agrupa todos os doentes aos quais será administrado o mesmo fármaco, 

sendo a dispensa efetuada para todos os doentes. O sistema de DIDDU, embora apoiado 

por equipamentos semiautomáticos que permitem a diminuição dos erros e aumento da 

segurança, requer maior número de profissionais, particularmente devido à necessidade 

de reembalar medicamentos cuja apresentação não corresponda a uma embalagem 

individualizada. [18,21] 

 

3.3.   Unidade de Cuidados Farmacêuticos de Ambulatório  

A cedência de medicamentos em ambiente hospitalar para utilização em regime de 

ambulatório adquiriu uma elevada importância nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. 

Para este facto contribuiu o aumento da cedência de medicamentos de uso exclusivo 
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hospitalar, aos doentes de modo a iniciar, ou continuar, o plano terapêutico fora do 

ambiente hospitalar, isto é, no seu domicílio. A dispensa da medicação é totalmente 

gratuita, pelo que o Sistema Nacional de Saúde tem um papel preponderante neste sentido. 

A distribuição de medicamentos a doentes em regime ambulatório urge na necessidade de 

uma aproximação entre este profissional de saúde e o doente, acompanhando-o na sua 

terapêutica, assegurando a sua adesão e atentando aos seus efeitos adversos, devido ao 

facto de serem dispensados medicamentos que apresentam uma janela terapêutica 

estreita, exigindo uma monitorização frequente para garantia da manutenção da segurança 

na terapêutica administrada. [10] 

No CHSJ, a UFA é constituída por uma sala de espera, zona de atendimento e 

gabinetes de atendimento individualizados que visam assegurar a confidencialidade e 

privacidade. Apresenta ainda uma zona de armazenamento, gabinete administrativo e 

zona reservada para a devolução de medicamentos.  

Na zona de armazenamento encontram-se vários frigoríficos destinados ao 

armazenamento de produtos de frio (2 - 8 °C), cada um com dispositivos de registo de 

temperatura, de modo a monitorizar a temperatura de armazenamento ao longo do tempo, 

com deteção de não conformidades no armazenamento, caso as hajam. Para além disso, 

o armazém apresenta vários armários onde os produtos farmacêuticos estão armazenados 

por ordem alfabética de DCI e por classe farmacoterapêutica, assim como um sistema 

automatizado de dispensa de medicamentos (CONSIS®), que permite o armazenamento 

de produtos com maior rotatividade, diminuindo, deste modo, o espaço de armazenamento 

dos medicamentos e ainda o tempo e erros associados à dispensa.  

Na UFA são dispensados medicamentos aos doentes provenientes da consulta 

externa do CHSJ, desde que fundamentados com PM. É também disponibilizada a 

medicação aos doentes externos ao CHSJ seguidos em consultas particulares de 

especialidade, acompanhados da respetiva PM e cujos centros prescritores estejam 

registados no site da Direção-Geral da Saúde (DGS), segundo o Despacho n.º 18419/2010 

de 2 de dezembro.  

A grande maioria dos medicamentos fornecidos na UFA tem por base diplomas legais 

que sustentam a sua dispensa (patologias abrangidas pela legislação em vigor são 

publicadas no site do INFARMED em Medicamentos de uso humano para utilização em 

ambulatório – Dispensa exclusiva em Farmácia Hospitalar). A legislação define as 

condições de fornecimento, regulamentando a especialidade prescritora, o SC, o 

responsável pelo encargo financeiro e a patologia.  

Sendo o CHSJ um centro de referência nacional para patologias graves, pode ser 

considerada a dispensa de medicação em situações não contempladas na legislação. 
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Assim, e perante pedido de dispensa que careça de autorização pelo CA, sendo medicação 

legislada ou não legislada, de acordo com as NOC do hospital, este é enviado à DC 

acompanhado do parecer farmacêutico.  

Durante o ato de dispensa, o farmacêutico deve efetuar a validação da PM, 

verificando sempre se a identificação do doente está correta e se a PM está de acordo com 

a política do medicamento instituída, considerando que para as PM associadas ao 

Despacho n.º 18419/2010 de 2 de dezembro, é exigido modelo materializado da PM com 

aposição da vinheta médica. O farmacêutico introduz no sistema informático o número do 

processo clinico, consultando o seu perfil farmacoterapêutico, incluindo o histórico de 

dispensas, de modo a verificar as últimas cedências de medicação e, a data das próximas 

consultas. A PM deve por sua vez, contemplar a identificação do médico prescritor e do 

doente, diagnóstico/patologia (item de preenchimento obrigatório pelo farmacêutico, 

embora seja responsabilidade do médico) e a prescrição farmacológica por DCI, com 

indicação da posologia. Segundo a circular normativa n.º 01/CD/2012, a cedência de 

medicamentos deve ser efetuada por períodos de 30 dias, desde que a data da consulta o 

permita ou então a medicação necessária até à data da próxima consulta. [22]  

Por fim efetua-se o débito da medicação, considerando o registo do n.º de lote no 

caso de medicamentos injetáveis por razões de segurança e rastreabilidade, a seleção dos 

medicamentos a dispensar e, dispensa ao doente, juntamente com o devido 

aconselhamento, quer sobre as condições de utilização (via e forma de administração) quer 

sobre o transporte e armazenamento da medicação. Nos medicamentos de frio, o 

farmacêutico coloca uma etiqueta indicando a sua conservação que deve ser cumprida 

pelo doente no transporte e armazenamento. O acompanhamento por parte do 

farmacêutico deve ter em vista a monitorização do perfil farmacoterapêutico, o registo de 

interações, reações alérgicas e adesão à terapêutica, com vista, deste modo, ao 

cumprimento da farmacovigilância. 

Na dispensa de medicamentos manipulados (MM), incluindo colírios preparados na 

UMC, bem como suspensões orais e papéis medicamentosos destinados à pediatria deve 

considerar-se a existência de uma listagem de controlo, onde consta a identificação dos 

doentes e medicamentos a dispensar, bem como as datas de cedência. [18,23]  

 

3.3.1. Unidade de Hospital de Dia de Ambulatório 

A organização e estrutura dos Hospitais de Dia (HD) inclui um espaço físico próprio,  

dotado de recursos técnicos e humanos qualificados, de modo a fornecer cuidados de 

saúde de forma programada a doentes em ambulatório sob vigilância. No HD de 

Ambulatório existem várias salas de tratamento de acordo com o tipo de especialidade, 
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nomeadamente Pediatria, Hematologia clínica, Endocrinologia e Sala Polivalente. Para a 

dispensa de tratamentos é necessária autorização do CA e como tal, o médico deve avaliar 

a situação do doente justificando convenientemente. [24,25] 

A dispensa dos tratamentos é efetuada de acordo com a PM na data do 

agendamento, de modo a garantir sua realização. Quando o doente não efetua o 

tratamento faz-se a devolução da medicação aos SF. Esta deve ser acompanhada por uma 

nota do serviço que permitirá ao farmacêutico realizar a devolução no sistema informático. 

[25] 

 

3.4.   Distribuição personalizada e por circuitos especiais 

Os circuitos especiais de distribuição aplicam-se a psicotrópicos e estupefacientes, 

hemoderivados e antimicrobianos, os quais pelas suas características próprias requerem 

um controlo acrescido, sendo sujeitos a legislação específica, com a consequente 

responsabilização dos profissionais de saúde no uso e dispensa deste tipo de 

medicamentos. 

 

3.4.1. Psicotrópicos e estupefacientes  

Os psicotrópicos e estupefacientes, dadas as suas características particulares e por 

imposição legal exigem uma legislação especial de distribuição, armazenamento e 

transporte. Uma vez que estão associados a atos ilícitos são alvo de muita atenção e 

controlo por parte das autoridades competentes. O INFARMED controla todos os registos 

relativos aos estupefacientes e psicotrópicos, mediante o disposto no artigo 31.º do Decreto 

Regulamentar 61/94 de 12 de outubro. No CHSJ, encontra-se implementada a distribuição 

mista, que engloba a distribuição por reposição de stock por níveis e a distribuição 

personalizada. [26] A distribuição mista inicia-se com uma PM por doente, onde consta a 

designação do medicamento por DCI, dosagem, FF, via de administração e posologia 

específica para o doente.  

Em cada SC existe um stock pré-definido de psicotrópicos e estupefacientes (exceto 

no caso da metadona e sistemas transdérmicos), estabelecido em conjunto pelos SF e o 

SC, sendo que a dispensa dos medicamentos é realizada por SC, de forma a repor as 

quantidades que já foram consumidas. A equipa de enfermagem procede à administração 

e elabora o pedido de requisição de acordo com os consumos efetuados pelos doentes e 

quando o stock atinge níveis mínimos. O pedido de requisição é feito mediante registo no 

impresso de requisição (Modelo n.º 1509 do INCM – Anexo A.IV). Excetuam-se as 

benzodiazepinas, para as quais o impresso de requisição apenas será preenchido nos 

serviços em que não esteja disponível a prescrição online. Considerar ainda que, nos SC 
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que possuem Pyxis®, o INFARMED autoriza a substituição do modelo n.º 1509 por 

“Listagens de movimentos – cobranças e créditos, por estação e por paciente”, impressas 

semanalmente. Assim, o processo é simplificado mantendo a identificação do doente, 

enfermeiro e médico prescritor. [27,28] 

No impresso de requisição, deverá verificar-se a correta identificação do serviço 

requisitante e do doente, quantidade administrada, enfermeiro responsável pela 

administração e respetiva data, assinatura do diretor de serviço ou substituto legal, 

identificado pelo seu n.º mecanográfico, bem como a identificação de um único 

medicamento por DCI, respetiva FF, dosagem e código informático. O impresso de 

requisição é enviado aos SF em duplicado. Após receção, o farmacêutico avalia a 

conformidade das requisições, procedendo ao registo da quantidade a fornecer para cada 

medicamento, identificando-se mediante assinatura legível e n.º mecanográfico. A cada 

requisição é atribuída uma numeração sequencial mensal para controlo interno, registada 

manualmente no original e num impresso de registo de saídas diárias de estupefacientes 

e psicotrópicos (Anexo A.V). Posteriormente é efetuado o débito informático dos 

medicamentos ao serviço e são impressas guias de distribuição, as quais serão entregues 

com as respetivas requisições do serviço e medicamentos a repor. 

Segue-se a preparação e dispensa pelo TDT. O farmacêutico responsável confere a 

medicação dispensada e o AO efetua a entrega no respetivo SC. Os medicamentos são 

acondicionados em sacos opacos, identificados com etiqueta própria com a indicação 

“Psicotrópicos e estupefacientes” e designação do serviço a que se destina. O responsável 

pela entrega, bem como o enfermeiro responsável pela receção devem assinar o impresso 

e colocar o seu n.º mecanográfico. O SC ficará com o duplicado e o original será arquivado 

nos SF, juntamente com a guia informática, por um período de 10 anos. [28] 

No caso dos sistemas transdérmicos de fentanilo e buprenorfina ou da metadona, a 

sua distribuição é personalizada, sendo apenas dispensados de acordo com a PM e as 

NOC de utilização. Para a dispensa de sistemas transdérmicos é necessária autorização 

da DC, exceto quando são prescritos por um médico especialista da consulta da dor.  

Em situações de devolução, o SC envia juntamente com a medicação uma nota de 

serviço (Anexo A.VI) onde clarifica o motivo, nome do fármaco, forma farmacêutica e 

quantidade a devolver. O farmacêutico confirma a nota, a medicação, o PV e a integridade 

dos invólucros exteriores. Se tudo estiver em conformidade, procede então à devolução 

informática e armazenamento no cofre-armazém. No caso de débito personalizado (pensos 

transdérmicos e cloridrato de metadona) a devolução também será personalizada. 

Medicamentos expirados ou danificados são identificados e armazenados no cofre-

armazém em contentor próprio para incineração até à sua inutilização total e procede-se 
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de acordo com o disposto no Decreto-lei nº 15/93 de 22 de janeiro e segundo as 

recomendações do INFARMED. [28,29] 

 

3.4.2. Hemoderivados   

Consideram-se medicamentos hemoderivados todos aqueles que têm constituintes 

ou como excipientes derivados de sangue, nomeadamente albumina, fatores de 

coagulação e imunoglobulinas. Dadas as suas características especiais e natureza destes 

medicamentos que, por serem derivados do plasma humano, acarretam risco biológico, 

torna-se necessário garantir a sua segurança, de forma a evitar a transmissão de doenças 

infeciosas por via sanguínea, bem como controlar a sua distribuição. [30] 

Como tal, o Despacho conjunto n.º 1051/2000 de 14 de setembro, define os 

procedimentos de registo da requisição clínica, distribuição aos serviços e administração 

dos medicamentos hemoderivados, a observar pelas entidades envolvidas, para que se 

possa credivelmente investigar a eventual relação de causalidade entre a administração 

destes produtos e a deteção de doenças infeciosas transmissíveis. Desta forma, todos os 

procedimentos têm de ser registados num modelo de registo oficial, a requisição modelo 

1804 (Anexo A.VII), o que torna mais fácil a rastreabilidade da medicação dispensada e 

leva a um maior controlo desta. Os hemoderivados seguem um sistema especial de 

distribuição, mais propriamente a distribuição personalizada, o qual consiste em distribuir 

a medicação por doente e para um período de tempo previamente definido. [31] 

O circuito destes medicamentos inicia-se com a PM através do correto 

preenchimento dos quadros A e B da requisição referida, pelo médico, respeitantes à 

identificação do doente e do clínico prescritor, assim como à identificação do 

hemoderivado, sua dosagem, duração do tratamento e a justificação de utilização e é 

composta por duas vias, Via Farmácia e Via Serviço.  

Os hemoderivados requisitados são dispensados individualmente, devidamente 

identificados com o nome do doente, SC e as condições de conservação. A preparação da 

medicação é feita pelo TDT, conferida pelo farmacêutico e geralmente, o AO do serviço 

requisitante desloca-se aos SF para transporte do hemoderivado ao SC. O profissional que 

receciona preenche os dados relativos à receção da medicação na Via Farmácia e esta é 

destacada para posterior arquivo com a justificação da administração da medicação. A Via 

Serviço fica arquivada no processo clínico do doente, sendo da responsabilidade da equipa 

de enfermagem, quando procede à administração da medicação, o preenchimento do 

quadro D. [32] 
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3.4.3. Anti-infeciosos 

Os anti-infeciosos são fármacos sujeitos a um controlo rigoroso, apesar de não se 

regerem por uma legislação especial, com o intuito de promover um uso racional destes 

fármacos, não só pelo que representam em termos económicos no orçamento hospitalar, 

mas principalmente pelos resultados para a saúde pública. O farmacêutico tem, deste 

modo, responsabilidade em programas de controlo da infeção, contribuindo deste modo 

para identificar e reduzir os riscos de infeção e resistências. [33] 

Desta forma, os anti-infeciosos integram uma distribuição personalizada/ 

individualizada, possibilitando conhecer o perfil farmacoterapêutico do doente e 

promovendo a adequada utilização dos mesmos através da intervenção farmacêutica.  

Deve, portanto, ter-se em conta os antimicrobianos de prescrição restrita (justificação 

clínica válida e em conformidade com as normas do CHSJ ou até mesmo autorização da 

DC) ou aqueles utilizados fora das indicações aprovadas no RCM (off-label) que implicam 

parecer da CES seguida de autorização do CA devendo ainda o médico preencher, além 

da prescrição e respetiva justificação, um formulário próprio. 

Não menos importante é de referir a suspensão do antimicrobiano ao fim do 7.º dia 

de tratamento, exceto no Serviço de Urgência, HD de Hematologia ou HD Polivalente com 

dispensa para 24 horas. Particularmente no caso da neonatologia e medicamentos cuja 

estabilidade após reconstituição/diluição não permite reutilização dos mesmos, deve ser 

fornecida a quantidade necessária tendo em conta a impossibilidade de reaproveitamento. 

O circuito de distribuição inicia-se com a PM eletrónica (sistema de DIDDU ou através do 

sistema automatizado de distribuição Pyxis®) ou no caso dos SC que não usufruem do 

sistema automatizado de distribuição nem DIDDU, através de requisição própria 

denominada Folha de Requisição de Antimicrobianos/modelo n.º 271 do CHSJ (Anexo 

A.VIII). Quando é realizada uma prescrição eletrónica, o farmacêutico responsável deve 

interpretar e validar a prescrição de acordo com as NOC em vigor no CHSJ. [34] 

 

4. Produção e controlo de medicamentos 

Nos SF do CHCJ existe uma UMC que em tempos foi responsável por produzir 

medicamentos em larga escala, tanto para uso interno como para o fornecimento de outros 

hospitais. Atualmente, devido ao avanço da Indústria farmacêutica, a UMC é apenas 

utilizada para a manipulação de medicamentos de certas áreas cujas necessidades não 

são satisfeitas pela indústria. As principais áreas em que isto ocorre são a pediatria e 

geriatria, mas existem outras como a dermatologia, gastroenterologia, ginecologia, 

oncologia, otorrinolaringologia e oftalmologia. A produção de medicamentos a nível 

hospitalar direciona-se essencialmente para o doente, tentando satisfazer as suas 
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necessidades e preferências. As manipulações podem passar pela adequação da forma 

farmacêutica, dosagem e composição. 

A UMC do CHSJ encontra-se fisicamente dividida em quatro áreas principais: 

Unidade de Manipulação de Medicamentos Estéreis (UMME), Unidade de Manipulação de 

Medicamentos não estéreis (UMMNE), Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos 

(UCPC) e Reembalagem. Estas unidades são responsáveis por todas as operações 

necessárias até à obtenção do manipulado final, desde a receção das matérias-primas, ao 

processamento e embalagem. De acordo com as BPF deve ser designado um farmacêutico 

responsável por cada unidade de preparação. Durante todas as etapas é adotado o método 

de dupla verificação pelo segundo elemento da equipa. 

A UMC deste hospital apresenta espaço destinado ao controlo de qualidade, no qual 

as matérias-primas e material de embalagem e fecho permanecem de quarentena, para se 

efetuar o controlo analítico de avaliação de qualidade. Este controlo deve ser efetuado 

tendo em conta as monografias e exigências da Farmacopeia Portuguesa/Europeia e o tipo 

de preparação farmacêutica final. 

O controlo de qualidade dos medicamentos estéreis (ME), pela portaria das boas 

práticas, passa pela medição do pH, análise das partículas em suspensão, fecho das 

ampolas, doseamento e esterilidade. Como na UMME do CHSJ se prepara apenas nutrição 

parentérica e enzimas IV, não se praticam todas estas avaliações.  

No caso dos medicamentos não estéreis (MNE) efetua-se a medição do volume ou 

da massa final, para além da análise do pH (quando aplicável), ensaio de uniformidade de 

massa para as FF sólidas ou transparência para as FF líquidas, devendo estes ensaios 

estar sempre concordantes com a respetiva monografia da FP. [35,36] 

 

4.1.   Unidade de Manipulação de Medicamentos Estéreis (UMME) 

A UMME tem como objetivo preparar MM seguros e eficazes para serem 

administrados ao doente com o fim de minimizar os riscos de contaminação microbiológica 

por partículas ou pirogénios, existindo assim uma série de requisitos especiais que a 

manipulação de medicamentos em ambiente assético deve cumprir. Estes requisitos 

encontram-se patentes em várias recomendações, editadas por diversas instituições 

internacionais (como por exemplo: a PIC/S), que têm como objetivo comum implementar e 

uniformizar as Boas práticas de fabrico (BPF) de medicamentos estéreis em ambiente 

hospitalar. 

A UMME é constituída pelas seguintes áreas, fisicamente separadas: sala de 

validação farmacêutica, armazém, antecâmara, sala assética, sala de lavagem, sala de 

apoio e vestiários. A equipa de preparação de ME é constituída por um farmacêutico 
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hospitalar e 3 TDT, que atuam em regime de rotatividade, sendo que um deles se 

encontra na sala de apoio a preparar o material clínico e as matérias primas necessárias 

a cada preparação, bem como a rotulagem do produto final e outro na sala assética a 

prestar apoio à preparação no exterior da câmara.  

A manipulação destas preparações realiza-se em áreas limpas, sendo seguidas 

normas adequadas de limpeza e utilizados sistemas efetivos de filtração do ar. Todo o 

trabalho efetuado nesta unidade obriga a um vestuário específico, nomeadamente farda, 

calçado adequado, proteções plásticas para calçado e touca. Na área de manipulação 

acresce o equipamento individual de proteção, que engloba máscara, bata e luvas 

estéreis. 

As matérias-primas (medicamentos ou nutrientes) que se utilizam na UMME devem 

cumprir todos os requisitos de esterilidade e qualidade intrínsecos a esta área. No caso do 

material não estéril, este deve ser preferencialmente descartável e previamente 

descontaminado com álcool a 70% na sala de apoio. 

Nesta unidade preparam-se, principalmente,  bolsas de nutrição parentérica, colírios, 

bombas perfusoras de antibióticos e algumas enzimas (diluição, reconstituição) para 

doentes que fazem o tratamento no HD. Todas os passos da manipulação são registadas 

em impresso próprio  de forma a rastreabilidade de todo o processo. [39] 

 

4.2.   Unidade de Manipulação de Medicamentos Não Estéreis (UMMNE) 

Relativamente ao espaço físico a UPMNE é constituída pelas seguintes áreas: um 

vestiário e uma sala de lavagem de material, ambas comuns à UPME, uma sala de 

preparação das formas farmacêuticas líquidas, uma sala de preparação das formas 

farmacêuticas sólidas e uma zona de pesagens. 

O laboratório encontra-se preparado para a realização das preparações 

propriamente ditas, sendo constituído por duas bancadas de trabalho com superfícies de 

fácil limpeza, por baixo das quais se encontram os armários onde é armazenado algum 

material de laboratório, uma hotte, um lavatório, armário das matérias MP  e material de 

embalagem, e uma secretária equipada com uma impressora e uma impressora de 

rotulagem.  O processo de manipulação clínica implica alguma documentação de caráter 

obrigatório, tal como: a lista de substâncias utilizadas como MP para a preparação de 

medicamentos manipulados, a lista de fornecedores autorizados, o arquivo de boletins 

analíticos de todas as matérias-primas com a respetiva ficha de segurança do produto em 

língua portuguesa, referindo para cada uma o respetivo fornecedor. Todas as MP, aquando 

a sua receção, devem permanecer em “quarentena” até ser efetuado o seu controlo ou 

aprovação pelo farmacêutico. 
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Durante a preparação dos manipulados, o operador deverá preencher uma Ficha 

Técnica de Preparação (FTP) (Anexo A.IX) para cada medicamento produzido e no final o 

farmacêutico supervisor deve aprovar ou não a libertação do lote preparado. Toda  a  

documentação  é  posteriormente  arquivada  na  farmácia  durante  o  prazo mínimo de 3 

anos. Na UMMNE do CHSJ já se encontram informaticamente criadas FTP pré-definidas 

para determinados manipulados, cuja impressão é necessária para a sua execução. 

Estas FTP estão também disponíveis num Dossier, designado Dossier de Urgência, ao 

qual se pode recorrer se necessário  principalmente   em   situações  de impossibilidade 

ao acesso informático.  

Nesta unidade preparam-se formas farmacêuticas líquidas, semissólidas e sólidas, 

principalmente soluções, suspensões, emulsões, pomadas e cápsulas. O produto semi-

acabado deve satisfazer os requisitos estabelecidos na monografia genérica da FP para a 

respetiva FF, cujos ensaios se encontram parametrizados na FTP. [38] 

 

4.3.   Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos (UCPC) 

A UCPC destina-se à produção de MM utilizados no Hospital de Dia de Oncologia e 

no Hospital de Dia Polivalente, por esta razão se encontra fisicamente separada dos 

restantes SF, localizando-se num espaço contíguo a estes HD, de forma a agilizar o 

processo de cedência dos respetivos MM. Os fármacos citotóxicos possuem 

propriedades genotóxicas, carcinogénicas, mutagénicas/teratogénicas que requerem 

cuidados específicos de manipulação, desta forma a localização desta unidade evita que 

este tipo de medicamentos circulem de forma excessiva pelo hospital, permitindo uma 

maior eficiência e segurança no circuito.  

Este espaço é constituído por 3 áreas distintas: zona negra (constituída por 

várias  secretárias  e  terminais  informáticos,  bem  como  um  armário  reservado  ao 

arquivo de documentos e bibliografia de interesse), zona cinza (onde se procede à lavagem 

e desinfeção das mãos, uso de touca, protetores de calçado e máscara) e zona branca, 

sala limpa ou, também geralmente designada, por sala Misterium (onde decorre a 

preparação de citotóxicos em câmara de fluxo laminar vertical (CFLV)). 

A manipulação de citotóxicos fica a cargo de 3 TDT: 2 TDT executam a preparação 

no interior do CFLV e 1 TDT dá apoio a todas as tarefas necessárias à preparação no 

exterior da câmara. Os farmacêuticos são responsáveis por todo o planeamento da 

manipulação, nomeadamente a validação de prescrições médicas e a elaboração de 

ordens de preparação e dos rótulos identificativos, intervindo previamente na preparação 

de material e posteriormente na verificação e acondicionamento do citotóxico manipulado. 
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  As medidas propostas e os protocolos de manipulação dos CTX visam minimizar o 

risco associado à exposição dos operadores e contaminação do ambiente circundante. 

Desta forma, os profissionais devem alternar “uma semana de manipulação”, com “uma 

semana de descanso”.  Periodicamente,  todos  os  profissionais  que  exercem  atividade  

nesta unidade estão sujeitos a vigilância médica pelo Serviço de Saúde Ocupacional. 

Nesta unidade são preparados diferentes fármacos CTX  que são prescritos pelo 

médico oncologista, tendo em consideração a superfície corporal ou peso do doente, bem 

como protocolos de associação de fármacos, elaborados de acordo com as guidelines 

internacionais, para cada patologia oncológica. Estes protocolos permitem diminuir a 

toxicidade e resistência associada a estes fármacos, uma vez que em associação estes 

apresentam efeitos sinérgicos o que permite a sua utilização em menores concentrações 

comparando com as preparações de monoterapia e uma maior eficiência do circuito. São 

ainda produzidos nesta unidade todos os medicamentos citotóxicos para o regime de 

internamento.[39] 

 

4.4.   Reembalagem 

A reembalagem e rotulagem de medicamentos unidose deve ser efetuada de 

maneira a assegurar a segurança e a qualidade do medicamento. Desta forma, os SF do 

CHSJ apresentam uma área equipada para este efeito, de forma a garantir que os vários 

serviços disponham do medicamento na dose prescrita e de forma individualizada, 

reduzindo desta forma os erros de administração e riscos de contaminação. De forma a 

facilitar o processo, esta unidade encontra-se atualmente localizada junto à dose unitária.  

O processo de distribuição em dose unitária  requer que as formas orais sólidas 

comercializadas, como comprimidos, cápsulas e drageias, sejam acondicionadas de forma 

unitária. Antes do processo de reembalagem é necessário proceder à desblisteragem e 

muitas vezes fracionamento. Para estes processos existem regras básicas de higiene e 

assepsia que evitam a ocorrência de contaminações externas ou cruzadas entre os 

medicamentos. 

Uma vez que estas formas têm que ser identificáveis pelo lote, PV, dose e nome da 

substância ativa, muitas vezes torna-se necessário fazer uma adaptação da própria 

embalagem para a inclusão destes dados. Este procedimento torna-se  desnecessário 

quando os blisteres individualizados contêm estas informações. O processo de 

reembalagem deve também assegurar a proteção mecânica, estanquicidade, proteção da 

luz e do ar, de modo a preservar a sua integridade, higiene e atividade farmacológica. Este 

procedimento permite que o medicamento na dose prescrita esteja pronto a administrar, 
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sem necessidade de manipulação por parte da equipa de enfermagem, o que diminui os 

erros de dispensa e administração. [40] 

 

4.4.1. FDS® (Fast Delivery System) 

O FDS® permite a reembalagem automática de formas orais sólidas e a dispensa 

individualizada por SC, assim como a reembalagem de uma única especialidade 

farmacêutica. Encontra-se acoplado a um sistema informático que permite a programação 

dos rótulos dos medicamentos e todo o plano de reembalagem. Este sistema possui 

inúmeras cassetes, em que cada uma se encontra identificada com um número e um 

código, estando parametrizada pelo fabricante para um medicamento em específico, com 

uma determinada dosagem e marca comercial. Para a calibração da cassete é considerada 

a forma, o tamanho e o coeficiente de salto, este último muito importante na reembalagem. 

As formas unitárias são reembaladas num invólucro com a seguinte informação:  

 Identificação do hospital responsável pela reembalagem;  

 DCI, FF, dosagem e quantidade reembalada;  

 Lote de fabrico e Prazo de Validade (PV);  

 Código de barras interno do medicamento; 

 Nº do laboratório correspondente. 

A identificação do doente (nome, número da cama e serviço) para o qual a medicação 

se destina é impressa num invólucro vazio que serve de separador entre os invólucros 

destinados aos diferentes doentes. Este método permite que um medicamento possa ser 

utilizado para outro doente, caso seja posteriormente devolução aos SF. [40,41] 

 

4.4.2. Auto-Print Unit Dose System Grifols® 

A reembaladora da grifols apresenta menor rendimento que o FDS®, mas esta última 

apresenta alguma limitações que podem ser colmatadas pela máquina de reembalagem 

manual, nomeadamente a possibilidade de reembalagem de medicamentos 

fotossensíveis, devido à utilização de uma película apropriada para o efeito, o maior 

controlo das características organoléticas do medicamento, principalmente o prazo de 

validade, e a reembalagem de fracionados, que ocorre maioritariamente neste aparelho, 

isto porque apesar de o FDS® estar programado para estas formas, este aparelho revela-

se mais prático e seguro, minimizando os erros que se poderiam verificar pela utilização 

exclusiva do FDS®.  

Tal como no FDS®, os invólucros contêm as informações já mencionadas.  A partir 

do momento em que o medicamento é retirado do seu invólucro primário original o PV é 
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recalculado, considerando-se que o medicamento fica com ¼ do PV original, até ao 

máximo de 6 meses.[40]  

 

5. Unidade de Ensaios clínicos (UEC) 

Os SFH representam um elemento imprescindível na otimização da gestão do 

medicamento em Investigação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Assim, o fornecimento de medicamentos para os ensaios clínicos é feito 

exclusivamente por farmacêuticos, cuja função passa por garantir a segurança e eficácia 

do circuito do medicamento experimental. Segundo o decreto-lei nº21/2014 de 16 de Abril, 

um ensaio clínico pode ser definido como “qualquer investigação conduzida no ser 

humano, destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou os outros 

efeitos farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou identificar os 

efeitos indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, 

a distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, 

a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia.” [42] 

Desta forma, a realização de EC constitui uma mais valia no sentido de promover 

alternativas para o combate de doenças, cujos tratamentos convencionais em prática não 

são, por vezes, muito eficazes.  

Neste Hospital, a UEC fica a cargo de 3 farmacêuticos, que para a execução desta 

atividade recorrem a bibliografia disponível nos SF ou a ações de formação promovidas 

por entidades externas devidamente credenciadas. Relativamente ao espaço físico, a UEC 

é uma unidade diferenciada dos SF, dotada de espaço próprio, de acesso restrito, em 

condições de temperatura e humidade controladas, onde o medicamento experimental se 

encontra separado dos outros. No CHSJ esta unidade é então constituída por um conjunto 

de áreas de acesso restrito aos farmacêuticos responsáveis: área de trabalho, área de 

atendimento a investigadores, monitores, doentes ou a elementos das entidades 

reguladoras, área de armazenamento da documentação e dos fármacos em EC, zona de 

quarentena e frigoríficos para a medicação de frio. Os EC dividem-se em 4 fases 

consecutivas, sendo que no CHSJ a maioria dos ensaios são de fase II e III.  

Para se proceder ao início de um determinado ensaio clínico são necessárias 

autorizações de diversas entidades, nomeadamente da comissão de ética para a 

investigação clínica (CEIC), do CA do INFARMED, do CA dos hospitais envolvidos e da 

comissão nacional da proteção de dados. 

Uma vez obtidas todas as autorizações necessárias, realiza-se a chamada “reunião 

de início” organizada pelo promotor, na qual são apresentados os vários intervenientes do 

EC, para além das tarefas, prazos de execução e o circuito do medicamento experimental. 
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Todo o percurso do medicamento experimental fica a cargo do farmacêutico, desde o 

tratamento da documentação de transporte e de receção, do certificado de análise, do 

armazenamento, para além dos formulários de prescrição e de contabilização de 

medicação. Na fase final do circuito, é também o farmacêutico o responsável por informar 

o doente quanto ao modo de administração e possíveis precauções a ter.  

A entidade que procede á inspeção das BPC antes, durante ou após a execução de 

um ensaio clínico é o INFARMED, contudo outros organismos internacionais como EMA e 

FDA também o podem fazer. As inspeções podem ocorrer sem aviso prévio e os resultados 

são apresentados num relatório final. [43] 

 

6. Informação sobre os medicamentos e outras atividades da farmácia 

clínica 

 

6.1.   Informação sobre os medicamentos 

Para uma adequada prestação dos cuidados de saúde, o FH deve, não só, procurar 

informação inerente aos medicamentos como também promover a sua partilha, com o 

intuito de promover uma terapêutica mais segura e racional. 

O Serviço de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde foi criado neste 

âmbito, de forma a responder a pedidos de informação e esclarecimento de dúvidas 

relacionadas com licenciamento de entidades, medicamentos e produtos de saúde, o qual 

pode e deve ser contactado pelo farmacêutico em caso de necessidade. 

Em certas situações é necessário recorrer a fontes online, nomeadamente o site 

“Drugs.com”, uma plataforma de informação sobre medicamentos que se baseia em fontes 

fidedignas como a American Society of Health-System Pharmacists, Food and Drug 

Administration (FDA), Truven Health Analytics, Harvard Health, Wolters Kluwer Health, 

Cerner Multum and Stedman's. Esta plataforma apresenta um verificador de interações 

entre medicamentos e/ou alimentos, apresentando o resultado em termos de importância, 

bem como recomendações de precaução e alternativas.  

Uma outra situação ocorre quando um fármaco é prescrito numa dosagem diferente 

da recomendada ou com uma indicação terapêutica off label, pelo que o médico prescritor 

pode pedir ao FH informações sobre a forma farmacêutica ou outros componentes 

informativos que não constam no RCM. [14,44] 

 

6.2.    Farmacovigilância 

O FH, como prestador de cuidados de saúde, tem como obrigação notificar possíveis 

reações adversas a medicamentos (RAM). Deve desta forma colaborar e participar em 
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programas de deteção destas reações, para assim melhorar o conhecimento sobre o perfil 

de segurança dos fármacos. A deteção, avaliação e prevenção de reações adversas 

constitui o propósito da farmacovigilância, para a qual devem contribuir tanto os 

profissionais de saúde como os utentes. 

A ocorrência de uma determinada reação anormal deve então ser notificada ao 

núcleo de farmacovigilância, para ser avaliada e confirmada juntamente com o médico 

prescritor, de forma a prevenir que a situação se repita.  

O Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF), criado em 1992, é a entidade 

responsável por monitorizar todos os medicamentos com AIM, analisando os possíveis 

problemas recorrentes de RAM, aplicando, se necessário, medidas no sentido de melhorar 

o perfil de segurança dos fármacos em questão. [45] 
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Parte II 

 

A segunda parte do meu estágio nos SF do CHSJ decorreu no Centro de Validação 

Farmacêutico, onde tive a oportunidade de conhecer as várias funções que o farmacêutico 

desempenha nesta unidade, nomeadamente a verificação e validação das prescrições e 

resposta a todas as dúvidas que surgem diariamente nos SCs.  

Durante este período de estágio contactei com o circuito especial de medicamentos, 

onde, sob supervisão, procedi à validação de formulários de estupefacientes e 

psicotrópicos, hemoderivados e antibióticos. Procedei ao registo do consumo dos vários 

tratamentos agendados no Hospital de Dia: pediatria, hematologia, doenças metabólicas, 

endocrinologia e unidade polivalente. 

Acompanhei a visita médica ao serviço de Internamento de doenças infeciosas, na 

qual tive acesso a vários casos clínicos, para incluir no relatório selecionei aqueles que 

tinham mais relevância clínica, tendo efetuado pesquisa na literatura sobre os mesmos, de 

forma a perceber melhor o contexto clínico que os doentes apresentavam.  

Realizei também uma visita aos serviços de internamento de Pneumologia e 

Nefrologia, com o objetivo de conhecer o espaço físico e integrar os conhecimentos 

teóricos da distribuição dos medicamentos, assim como acompanhar a visita médica.  

 

1. Circuito especial dos medicamentos 

 

1.1.   Estupefacientes e Psicotrópicos 

O acompanhamento deste circuito foi o que ocupou grande parte do meu estágio. 

Relativamente ao circuito dos Estupefacientes e Psicotrópicos, em primeiro lugar 

ocorre a seleção e aquisição, pelo que os SF, de acordo com as necessidades, elaboram 

um pedido de compra tendo em conta a média de saídas mensais para os serviços clínicos 

e os stocks existentes. Quanto ao seu armazenamento, devido às características especiais 

destes medicamentos, estes são armazenados num cofre - armazém, com código de 

acesso. Neste local encontram-se separados em benzodiazepinas, estupefacientes e 

psicotrópicos organizados por ordem alfabética de DCI e dosagem e de acordo com o 

método FEFO, first expired first out, sendo as entradas e saídas de medicamentos do cofre 

devidamente registadas. A requisição destas substâncias deve ser feita no modelo 1509 

da INCM, sendo estas de cor branca, autocopiáveis, constituídas por original e duplicado. 

No caso de cloridrato de metadona, a sua dispensa ocorre apenas a pacientes 

internados no CHSJ e que estão integrados em programa de substituição na Direção 
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Regional do Norte (DRN). Os SF elaboram um pedido, por fax, ao Instituto da droga e da 

toxicodependência (IDT), o IDT fornecerá comprimidos de 10 e 40 mg. Assim sendo, os 

serviços clínicos do HSJ procedem ao registo de todo e qualquer ato de administração do 

cloridrato de Metadona, mediante a identificação do doente, da dose, data e rubrica do 

enfermeiro administrante, bem como a assinatura do Diretor de Serviço ou seu legal 

substituto. Em situações de internamento urgente e necessidade de fornecimento nos 

períodos de encerramento dos CATs, fica a decisão da manutenção da prescrição a cargo 

do médico assistente, pelo que os SF poderão proceder à dispensa do através de uma 

prescrição médica. [46] 

Diariamente, no final do dia, o farmacêutico responsável, procede à contagem de 

todas as substâncias do cofre que foram movimentadas nesse mesmo dia verificando a 

correspondência com o stock informático das fichas de existências. 

 

1.2.   Hemoderivados 

Os Hemoderivados ou fármacos derivados do plasma são outro grupo incluído no 

circuito especial. Além do que já foi mencionado na parte I, falta ainda exemplificar o modo 

como se efetua a validação e preenchimento da respetiva requisição, por parte do 

farmacêutico. Para complementar a abordagem sobre estes fármacos, na tabela I 

encontram-se referenciados os principais grupos de hemoderivados existentes em 

farmácia hospitalar, bem como alguns exemplos dos possíveis usos terapêuticos.  

Relativamente à requisição, após validar o que se encontra presente no quadro A e 

B, o farmacêutico procede ao preenchimento do quadro C na Via Farmácia, onde atribui 

um n.º sequencial (n.º de registo de distribuição) à requisição, que é controlado 

internamente, sendo este número registado numa folha exel, folha essa que é anual, ao 

contrario do registo de estupefacientes e psicotrópicos que é mensal. Depois, ainda no 

quadro C, regista o hemoderivado prescrito por DCI, dosagem, quantidade dispensada, 

laboratório fornecedor, n.º de lote, n.º de Certificado de Autorização de Utilização de Lote 

(CAUL) e por fim, procede ao registo informático para débito do pedido. Os hemoderivados 

são sempre acompanhados de um CAUL, sendo este um certificado emitido pelo 

INFARMED, por cada lote do respetivo hemoderivado, atestando que esse lote se encontra 

nas devidas condições para circular, permitindo assim a monitorização nacional desse 

medicamento, podendo este ser consultado no site do INFARMED (Anexo B.I). Para a 

circulação no mercado europeu é necessária a emissão de um Certificado Oficial Europeu 

de Libertação de Lote (COELL). [47] 
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Quando seja necessário solicitar autorização de dispensa, o farmacêutico deverá 

submeter à DC todas as informações farmacêuticas relevantes, anexando um parecer 

farmacêutico ou registando no pedido do prescritor. 

 

Tabela I: Lista de hemoderivados existentes em farmácia hospitalar e alguns exemplos do seu uso 

terapêutico. 

 

Imunoglobulinas 

Polivalentes 

 

 Terapêutica de Substituição em Síndromes de 

Imunodeficiência Primária (IDP) e secundária 

 Púrpura Trombocitopénica Idiopática 

 Alterações Neurológicas 

 

Imunoglobulinas 

Direcionadas  

 

 Ig humana contra o tétano 

 Ig humana contra anti-D 

 Ig humana contra anti-varicela 

 Ig humana contra a hepatite B 

 

Albumina Humana 

 

Reposição/manutenção do volume de sangue circulante: 

 Choque Hipovolémico 

 Diálise Hepática 

 

 

Anti-tripsia α1 

 

 Enfisema Pulmonar Congénito 

 Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) 

 

Fatores de Coagulação 

 

 Deficiências Congénitas 

 Controlo de Hemorragias 

 Deficiência Hepática 

 

1.3.   Anti-infecciosos 

Este grupo de fármacos também apresenta uma requisição própria, tal como já foi 

indicado. No caso dos SCs que utilizam essa folha de requisição, no centro de validação 

farmacêutico é verificada a conformidade do preenchimento, incluindo identificação do SC 

e do doente, bem como do tipo de tratamento, indicação da infeção, antimicrobiano 

pretendido e justificação clínica, se aplicável, com identificação do fármaco (DCI, FF), 
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respetiva posologia e via de administração. Deve ainda constar a assinatura do médico 

prescritor ou legal substituto, com respetivo n.º mecanográfico. De seguida é necessário 

efetuar os devidos registos de consumo, sendo efetuados ao doente, exceto nos casos de 

HD de ambulatório, que é efetuado em modo de ambulatório e do serviço de urgência geral, 

no qual se efetua um consumo ao serviço.  

Durante o meu estágio efetuei o registo de anti-infeciosos de diferentes serviços, pelo 

que de seguida passo a relatar um exemplo concreto: o registo de anti-infeciosos do HD 

de Doenças Infeciosas.  

  

1.3.1. Anti-infeciosos do Hospital de dia de Doenças Infeciosas 

No CHSJ, o HD de Doenças Infeciosas, que se encontra separado das outras 

valências de HD, recebe, na sua maioria, pacientes com VIH, que para além dos anti 

retrovíricos também fazem anbioterapia. A utilização de antimicrobianos pode ser para 

tratamento de co-infeções oportunistas que vão surgindo com a evolução clínica do doente, 

ou então podem ser usados como profilaxia dessas mesmas infeções. A terapêutica em si 

acaba por ser semelhante, mas em caso de tratamento as doses são significativamente 

maiores. Assim, este HD recebe aqueles pacientes que tendem a apresentar menor 

adesão à terapêutica, sendo geralmente indivíduos de um meio socio-económico mais 

debilitado. Nestes casos, a dispensa da medicação em farmácia de ambulatório não 

garante que o paciente vá seguir a prescrição no seu domicílio e, como tal, torna-se 

necessário fazer um acompanhamento mais regular, que pode ser, por exemplo, semanal 

ou quinzenal.  

O registo continuo das requisições deste HD, permitiu-me concluir que, no CHSJ, 

para a profilaxia de infeções oportunistas, são prescritos principalmente três 

antimicrobianos, que se encontram referenciados na tabela II. Para além do antimicrobiano, 

também está indicada a posologia geralmente prescrita bem como os principais agentes 

etiológicos alvo. 

Para o tratamento de uma infeção oportunista, como já foi referenciado, pode usar-

se um dos antimicrobianos indicados na tabela II, mas em doses mais elevadas. Por 

exemplo, para o tratamento de uma Pneumocistose, uma infeção oportunista causada 

pelo fungo Pneumocystis jirovecii, pode ser utilizado o Bactrim® Forte (Roche®), cinco 

vezes por dia (dose diária total de 4800 mg), durante sete dias. 
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Tabela II: Exemplos de fármacos prescritos no hospital de dia de doenças infeciosas para a 

profilaxia de infeções oportunistas em pacientes com VIH. 

 

2. Hospital de Dia 

O HD do CHSJ é o local onde pacientes crónicos, com certas patologias mais raras, 

recorrem de forma mensal, quinzenal ou mesmo semanal para realizar o tratamento. Em 

algumas patologias o tratamento é feito exclusivamente no HD, mas em outros casos os 

pacientes continuam o tratamento em casa, após o levantamento da respetiva medicação 

na farmácia de ambulatório.  

O centro de validação farmacêutico recebe todos os dias de manhã, excetuando ao 

fim de semana, o agendamento dos vários tratamentos em HD para o dia seguinte, 

realizado pela equipa de enfermagem. Ao farmacêutico cabe a função de fazer o registo 

do consumo dos medicamentos necessários, aos tratamentos agendados para o dia 

seguinte, de forma a garantir que às 8h da manhã a medicação respetiva se encontra na 

sala do HD. No caso de tratamentos com medicamentos hemoderivados é necessário o 

impresso respetivo, para efetuar a sua dispensa.  

Durante o meu estágio procedi ao registo do agendamento de diversos hospitais de 

dia. Relativamente à unidade polivalente, esta engloba vários HD, pelo que na tabela III se 

encontram indicados alguns dos HD incluídos na sala polivalente e exemplos dos fármacos 

mais dispensados, com as respetivas patologias para os quais são prescritos.  

Fármaco Posologia 

 

Utilização terapêutica 

para profilaxia 

 

Bactrim® Forte 800 mg + 160 

mg Comprimidos 

(Sulfametoxazol+Trimetoprim)[

48] 

 

960 mg  

(3 vezes/semana) 

 

Profilaxia da infeção por 

Pneumocystis jirovecii e por 

Toxoplasma gondii  

Fluconazol de 200 mg 

comprimidos[49] 

200/400 mg 

(7 vezes/semana) 

Profilaxia de infeções 

causadas por Candida sp. e 

por Cryptococcus sp.  

Azitromicina de 500 mg 

Comprimidos[50] 

1500 mg 

(1 vez/semana) 

Profilaxia de infeção pelo 

complexo Mycobacterium 

avium  
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Tabela III: Exemplos dos fármacos mais prescritos em alguns hospitais de dia da unidade 

polivalente. Nota: Está referida a indicação terapêutica em função do hospital de dia em causa, 

podendo o fármaco apresentar muitas outras.  

 

  

Fármaco 

 

Indicação Terapêutica 

  

H
D

 d
e

 G
a

s
tr

o
e
n

te
ro

lo
g

ia
 

 

Infliximab 

- Remicade® /Remsina®  

 (biossimilares) 100 mg pó 

para concentrado para solução 

para perfusão.  

- Anticorpo monoclonal IgG1, 

produzido por tecnologia de 

ADN recombinante. [51] 

 

 

Tratamento de patologias do foro 

gastrointestinal, como doença de Chron e 

Colite ulcerosa. 

Indicado para o tratamento da doença de 

Crohn ativa, moderada a grave, em doentes 

que não apresentaram resposta após 

tratamento com um corticosteroide e/ou um 

imunossupressor; ou que apresentam 

intolerância ou contraindicações a estas 

terapêuticas. Também está indicado para o 

tratamento da colite ulcerosa ativa moderada 

a grave em doentes adultos que não 

responderam adequadamente à terapêutica 

convencional. [51] 

 

H
D

 d
e
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e
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m
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Tocilizumab 

- RoActemra® 20 mg/ml 

concentrado para solução para 

perfusão. 

- Anticorpo monoclonal IgG1 

humanizado inibidor do recetor 

da interleucina-6 (IL-6) 

humana, produzido por 

tecnologia de ADN 

recombinante. [52] 

 

Tratamento da artrite reumatóide (AR) grave, 

ativa e progressiva em doentes adultos não 

tratados previamente com metotrexato ou 

para o tratamento da AR ativa, moderada a 

grave, em doentes adultos que tiveram uma 

resposta inadequada ou foram intolerantes a 

terapêutica prévia com um ou mais fármacos 

antirreumáticos modificadores da doença 

(DMARDs). [52] 
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Omalizumab 

 

- Xolair® 75mg ou 150 mg pó e 

solvente para solução 

injetável. 

- Anticorpo monoclonal 

humanizado, produzido por 

tecnologia de ADN 

recombinante. [53]   

 

 

 

O tratamento com Xolair só deve ser 

considerado para doentes com asma mediada 

pela IgE devidamente estabelecida. Está 

indicado em terapêutica complementar para 

melhorar o controlo da asma em doentes com 

asma alérgica grave persistente, que não 

esteja controlada mesmo com corticosteroides 

inalados e um agonista beta-2 de longa 

duração inalado. [53]  

 

H
D

 d
e

 N
e
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g

ia
 

Natalizumab 

- Tysabri® 300 mg 

concentrado para solução para 

perfusão 

- Anticorpo recombinante 

humanizado da anti-α4-

integrina, produzido tecnologia 

de ADN recombinante. [54] 

 

Tratamento da esclerose múltipla. Este 

encontra-se indicado como terapêutica única 

modificadora da doença em adultos com 

esclerose múltipla surto-remissão muito ativa.  

[54] 

 

 

3. Acompanhamento da visita médica 

O FH, como membro integrante da equipa multidisciplinar de saúde no hospital, tem 

como obrigação a participação na visita médica. Esta consiste numa visita clínica, na qual, 

juntamente com o médico, visita os pacientes de um determinado serviço da sua 

responsabilidade. Esta intervenção do farmacêutico permite avaliar a terapêutica instituída 

(posologia, formas e vias de administração), interações farmacológicas possíveis e se os 

protocolos terapêuticos estão a ser cumpridos. 

Esta oportunidade permite ao farmacêutico compreender melhor as prescrições 

médicas e esclarecer dúvidas acerca das mesmas, uma vez que é neste momento que tem 

acesso ao diagnóstico clínico do paciente. 

Constitui, assim, um excelente momento para consolidar a ligação entre o doente, o 

médico e o enfermeiro, contribuindo para a racionalização da terapêutica e melhoria dos 

cuidados de saúde prestados. 
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3.1.  Acompanhamento de uma reunião médica ao serviço de Internamento de 

Doenças Infeciosas.  

Durante o meu estágio tive a possibilidade de acompanhar uma reunião ao 

internamento de doenças infeciosas. Nessa reunião foram relatados casos clínicos de 

pacientes que já se encontravam no internamento, mas que sofreram agravamento ou 

melhoria do seu estado clínico, e também foram mencionados os casos dos pacientes que 

tinham dado entrada recentemente no serviço. Dos diversos pacientes registei os casos 

daqueles que me suscitaram mais interesse, estando estes descritos de seguida. Nestes 

casos estão indicados os dados clínicos do doente, bem como toda a terapêutica aplicada 

em função da situação fisiopatológica.  

 

3.1.1. Caso Clínico A 

Dados clínicos do doente: 

 Individuo do sexo masculino com 40 anos – Sr. Z  

 VIH - 1 desde 2009 

 Insuficiência renal:  realização de hemodiálise por cateter venoso central (4 vezes 

por semana) 

 Hemoculturas anteriores: positivas para variados agentes patológicos 

 Hemocultura atual: positiva para Serratia marcescens  

 

 

Terapia anti-retroviral: 

 Ritonavir de 100 mg (comprimidos), com uma dose diária de 100 mg. [55] 

 Darunavir de 800 mg (comprimidos), com uma dose diária de 800 mg. [56] 

 Dolutegravir de 50 mg (comprimidos), com uma dose diária de 50 mg. [57] 

 

Terapia antibacteriana: 

 Levofloxacina 5 mg/ml de 100 ml (solução injetável), com uma dose diária de 500 

mg.  

 Antibiótico fluorquinolona de 3ª geração. [58]  
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Hipertensão arterial:  

 Carvedilol de 6.25 mg (comprimidos), com uma dose diária de 6,25 mg.  

 Anti-hipertensor bloqueador não seletivo α1 e β1. [59] 

 

Hiperfosfatémia: 

 Carbonato Cálcio de 1000 mg (comprimidos), com uma dose diária de 3000 mg.  

 Correção da hiperfosfatémia, observada na insuficiência renal grave ou crónica, 

atuando como ligante dos fosfatos. [60] 

 

Outros: 

 Pantoprazol de 40 mg (comprimidos), com uma dose diária de 40 mg. 

 Possíveis indicações terapêuticas: esofagite de refluxo, erradicação de 

Helicobacter pylori, úlcera duodenal e gástrica, síndrome de Zollinger-Ellison ou 

outras situações de hipersecreção patológica. [61]  

 

 

 Desenvolvimento do caso clínico A:  

O resultado da hemocultura atual indica que o Sr. Z apresenta uma infeção com 

Serratia marcescens, sendo esta uma bactéria comum que pode causar uma série de 

infeções oportunistas graves em pacientes do hospital. Pacientes equipados com cateteres 

são especialmente suscetíveis a esse tipo de infeção bacteriana.  

Antes do resultado atual da hemocultura, o médico tinha prescrito ceftazidima, um 

antibiótico β-lactâmico, do grupo das cefalosporinas de 3ª geração, tendo em conta o 

resultado atual, passou a prescrever a levofloxacina. Esta alteração do antibiótico ocorreu, 

principalmente, devido ao risco associado de produção de ESBL (β-lactamases de largo 

espectro), por parte da Serratia mascerans. Estas ESBL conferem resistência contra 

muitos antimicrobianos do grupo dos β-lactâmicos, incluindo as cefalosporinas de amplo 

espectro de ação como a ceftazidima, cefotaxima, ceftriaxone e aos monobactâmicos como 

o aztreonamo. [62]  

O Sr. Z apresenta insuficiência renal crónica, pelo que os tratamentos indicados são 

as terapias renais substitutivas como a hemodiálise, diálise peritoneal e o transplante renal. 

A hemodiálise é um procedimento dialítico, no qual se procede á filtração do sangue com 

recurso a um rim artificial (dialisador ou capilar). Este processo remove os solutos 
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acumulados e o excesso de água, de forma a restabelecer a homeostase eletrolítica e 

ácido-básico do organismo. Geralmente são realizadas três a quatro sessões por semana, 

com duração de quatro horas cada, pelo que este paciente realiza quatro sessões 

semanais.  

De acordo com o que se encontra descrito no caso do Sr. Z, a administração da 

levofloxacina é realizada nos dias de hemodiálise e após a mesma, isto porque a diálise 

tem um papel fundamental na estabilização da dosagem do fármaco e além disso a 

levofloxacina é excretada principalmente pelos rins. Apesar da principal indicação da 

diálise ser a remoção de produtos tóxicos, esta contribui indiretamente para a eliminação 

de fármacos, por isso pode afetar as concentrações séricas do antibiótico, quando 

administrado antes da diálise. Desta forma, a administração prévia do antibiótico poderá 

levar á necessidade de um reforço da dose após diálise, o que torna mais conveniente que 

este seja administrado apenas posteriormente. Por outro lado, a diálise também permite 

prevenir sobredosagens, eliminando o fármaco em excesso.  

Para a realização da hemodiálise é necessário um acesso vascular, que pode ser 

temporário ou permanente. Neste caso clínico, o paciente realiza hemodiálise á muitos 

anos com recurso a um cateter venoso central (CVC), o problema das infeções recorrentes 

será causado por este cateter, por isso deve ponderar-se a sua substituição.  

O CVC pode ser uma opção temporária para a hemodiálise, sendo posteriormente 

substituído por outro dispositivo mais favorável, nomeadamente uma fístula arteriovenosa 

(FAV). Esta fístula resulta da ligação entre uma veia e uma artéria do punho ou da prega 

do cotovelo, sendo necessária uma pequena intervenção cirúrgica, pelo que o objetivo é 

criar um acesso à corrente de sangue para que seja possível filtra-lo através do filtro de 

hemodiálise. A FAV é o acesso mais indicado para pacientes que realizam a hemodiálise 

a longo prazo, existindo muito menos risco de infeções.  

No caso deste paciente verificou-se que o CVC permanente seria a melhor escolha 

tendo em conta a sua condição, isto porque, quando os vasos sanguíneos de um doente 

estão danificados ou são muito frágeis, não é possível a criação de um acesso, caso que 

se aplica a este paciente. Assim, a opção é trocar o cateter por outro igual. Esta troca 

justifica-se quando ocorre obstrução do cateter, o qual deixa de funcionar devidamente, ou 

quando se verifica que está infetado, o que ocorreu nesta situação.  

Este CVC é inserido numa veia central, podendo ser na veia jugular (pescoço), na veia 

subclávia (no peito) ou numa veia femoral (virilha). No Sr. Z o cateter encontra-se no peito. 

[63,64] 

Relativamente á terapia anti-retroviral, o paciente apresenta três fármacos prescritos, 

sendo estes medicamentos usados no tratamento da infeção pelo vírus da 
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imunodeficiência humana (VIH-1). O ritonavir, na dosagem de 100 mg por dia, é utilizado 

como um potenciador farmacocinético, pois promove o aumento dos níveis sanguíneos de 

outros anti-víricos do mesmo grupo farmacoterapêutico (inibidores da protease), como por 

exemplo o darunavir, que também faz parte da medicação do Sr. Z. O mecanismo do 

ritonavir consiste em abrandar a velocidade com que outros inibidores da protease, 

administrados em associação, são decompostos no organismo, o que vai retardar a 

metabolização e eliminação dos mesmos, com consequente aumento da atividade 

antivírica. Ao passo que o dolutegravir é um inibidor da integrasse, indicado em 

combinação com outros anti-retrovirais. A terapia combinada permite potenciar o efeito, de 

forma a atingir o objetivo principal que consiste em adiar ou reverter os danos causados ao 

sistema imunitário, bem como o desenvolvimento de infeções e doenças associadas. 

[55,56,57]  

 

3.1.2. Caso Clínico B 

Dados clínicos do doente: 

 Individuo do sexo masculino com 62 anos – Sr. X  

 Consumo abusivo de álcool durante muitos anos, com várias situações de quedas 

reportadas 

 Doença Pneumocócica invasiva (DIP) 

 Entrada no serviço internamento de doenças infeciosas no dia 27 julho 2016 

 

Prescrição aquando do internamento: 

 Ceftriaxona 1 g (solução injetável), com uma dose diária de 2g de 12/12h 

 Bisacodilo 5 mg (comprimidos), com uma dose de 10 mg t.i.d. 

 Amlodipina 10 mg (comprimidos), com uma dose de 10 mg s.i.d. 

 Aciclovir 200 mg (comprimidos), com uma dose de 400 mg q.i.t. 

 Enoxaparina 40 mg/0,4ml (solução injetável), com uma dose daria de 40 mg.  

 Nistatina + Lidocaína 2% + Bicarbonato Sódio 1,4% (suspensão oral), com uma 

dose diária de 10 ml.  

Foi efetuado o acompanhamento das prescrições do paciente durante todo o 

internamento, que durou cerca de dois meses e meio. De seguida encontram-se indicadas 

as alterações da terapêutica que foram surgindo ao longo desse período, ou seja, os 

fármacos que foram retirados e os que foram sendo introduzidos. As alterações 

consideradas mais relevantes estão depois explicadas na parte do desenvolvimento do 

caso clínico. 
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*A Benzilpenicilina sódica e potássica são administradas intercaladamente, de forma 

a não alterar o equilíbrio eletrolítico do paciente.  

 

Dia 15/09 
Dia 30/09 

 

Dia 15/09 
Dia 30/09  
 

 

Legenda: 

 

 

 

 

 

Dia 28/07 Dia 8/08 Dia 16/08 Dia 01/09

Dia 3/09 Dia 5/09 Dia 9/09 Dia 30/09 

Benzilpenicilina 

sódica 1 M.U.I., 

dose de 4 M.U.I de 

8/8h 

Benzilpenicilina 

potássica 1 M.U.I., 

dose de 4 M.U.I. de 

8/8h.* 

Ceftriaxona  

Lorazepam 1 mg 

s.i.d. 

Tramadol 100 mg, 

b.i.d 

Metoclopramida 

10 mg, t.i.d. 

Nistatina + 

Lidocaína 2% + 

Bicarbonato 

Sódio 1,4% 

Lactulose 10 g/15 

ml, com uma dose 

de 15 ml t.i.d 

Aciclovir 

Benzilpenicilina. 

Enoxaparina 40 

mg/0,4ml  

 

Adicionado á prescrição 

Removido da prescrição 

Cloreto Potássio 

600 mg, dose de 600 

mg t.i.d. 

Amicacina 500 

mg/2 ml, dose de 

900 mg s.i.d. 

Lorazepam 

Trazadona 50 mg 

s.i.d. 

Quetiapina 25 mg 

s.i.d. 

Amicacina 

 

Diazepam 5 mg 

até t.i.d. (sos)  

Trazadona   

Quetiapina e 

Cloreto Potássio 
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O paciente teve alta no dia 14 de outubro com a seguinte prescrição: 

 

 Bisacodilo 5 mg (comprimidos), com uma dose de 10 mg t.i.d. 

 Amlodipina 10 mg (comprimidos), com uma dose de 10 mg s.i.d.  

 Lactulose 10 g/15 ml (saquetas de15 ml), 30 ml t.i.d.  

 Tramadol 100 mg (comprimidos LP), b.i.d. 

 Metoclopramida 10 mg (comprimidos), t.i.d. 

 Diazepam 5 mg (comprimidos), até t.i.d. em sos. 

 

 Desenvolvimento do caso Clínico B: 

O Sr.X apresenta Doença Pneumocócica Invasiva (DIP), que tem como agente 

etiológico o Streptococcus pneumoniae. Esta é uma bactéria gram-positiva que acompanha 

o homem desde o seu nascimento até à morte, pois coloniza a nasofaringe em 10 a 50% 

da população. Ao ocorrer a transmissão horizontal pode-se desencadear a sua 

colonização, causando pneumonia, meningite, sinusite, otite média e septicémia nas 

situações mais graves.  

Quanto à terapia antimicrobiana, aquando da entrada no serviço de internamento, o 

Sr. X já tinha prescrita a ceftriaxona. Esta é uma cefalosporina de 3ª geração, de largo 

espectro, longa ação e de uso parentérico. O fármaco possui uma excelente estabilidade 

face à degradação pela maioria das β-lactamases, tanto penicilases como 

cefalosporinases, produzidas por bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. A posologia 

usual, para adultos e adolescentes, é de 1 a 2 g de ceftriaxona, em administração única ou 

dividida de 12 em 12 horas, por um período de 4 a 7 dias em função do agente etiológico. 

No caso de Streptococcus pneumoniae foi demonstrado que o tratamento deve ser 

realizado durante 7 dias. [65]  

Posteriormente foi retirada a ceftriaxona e introduzida a benzilpenicilina (sódica e 

potássica), do grupo das penicilinas, uma vez que esta também se encontra indicada para 

o tratamento desta bactéria, tendo este tratamento também a duração de 7 dias. Depois 

ainda foi necessário recorrer a um terceiro antibiótico do grupo dos aminoglicosídeos, a 

amicacina. Este tratamento foi mantido durante 5 dias, momento em que o antibiótico foi 

retirado e não foi substituído por outro, o que leva a concluir que ocorreu a resolução da 

infeção.  

Tendo em conta que todos estes antibióticos são administrados via intravenosa, que 

modo de perfusão seria mais vantajosa, a contínua ou a intermitente? 
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Para responder a esta questão é necessário ter em conta as propriedades 

farmacodinâmicas que descrevem a atividade dos antibióticos, que são: tempo-

dependência, concentração-dependência e persistência do efeito (pós-antibiótico). Em 

função estas propriedades os antibióticos podem se agrupar em três tipos (I, II, III). A 

ceftriaxona e a benzilpenicilina são do tipo II, pelo que a sua eficácia é tempo-dependente 

e o efeito pós-antibiótico é mínimo, desta forma deve-se promover a máxima duração de 

exposição, logo uma perfusão contínua é mais vantajosa. A amicacina é do tipo I, pelo que 

a sua eficácia é concentração-dependente, desta forma deve se administrar uma dose 

única ou então multidoses em perfusão intermitente. [66] 

Quanto á restante prescrição, é possível verificar que o que se manteve desde o 

internamento atá á data da alta foi a amlodipina e o bisacodilo. O primeiro pertence ao 

grupo dos antagonistas dos canais de cálcio, estando indicada para aliviar e controlar a 

angina de peito e para tratar a hipertensão. O segundo é um laxante de contacto, cujo 

mecanismo consiste em aumentar o peristaltismo da musculatura lisa intestinal, o que nos 

indica que o paciente apresenta obstipação. Mais tarde ainda foi adicionada a lactulose, 

um laxante hiperosmótico, cuja dose inicial foi sendo aumentada, o que nos pode indicar 

que o Sr. X apresenta uma obstipação crónica que implica o uso de laxantes com diferentes 

mecanismos de ação no sentido de se obter um efeito sinérgico.  

Além destes dois fármacos ainda foi prescrita a metoclopramida, um bloqueador 

dopaminérgico, que age antagonizando a dopamina, o que promove maior motilidade e 

esvaziamento gástrico.  

O Sr. X também tinha prescrita a enoxaparina ou heparina de baixo peso molecular, 

sendo este um fármaco muito prescrito a nível hospitalar para prevenção de trombose 

pulmonar e trombose venosa profunda, devido á sua ação anticoagulante.  

Durante o internamente também foi introduzido o lorazepam, uma benzodiazepina, 

que provoca sedação e um efeito tranquilizante, sendo necessária porque possivelmente 

o Sr. X foi ficando mais impaciente devido ao prolongamento do tempo de internamento, o 

que é vulgar acontecer. O lorazepam acabou por ser retirado e foi introduzida a trazadona. 

Este fármaco é um antidepressivo indicado para o tratamento de depressão maior, o que 

indica que ocorreu uma alteração do estado mental do paciente e que a acumulação de 

ansiedade poderá ter culminado num agravamento da sua saúde psíquica, o que justifica 

a prescrição de um antidepressivo.  

No dia 9 de setembro, aquando da introdução da trazadona, também foi introduzida 

a quetiapina, cuja dose foi gradualmente aumentada dos 25 mg para os 100 mg até dia 

30 de setembro. Este é um fármaco que pertence ao grupo dos antipsicóticos atípicos, 

estando indicado para o tratamento da esquizofrenia e também como estabilizante de 



Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto  

 

  

RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM FARMÁCIA HOSPITALAR 38 

 

humor das fases depressivas ou maníacas associadas ao transtorno bipolar. Neste caso 

concreto a quetiapina será usada como adjuvante da trazadona no sentido de controlar os 

episódios depressivos. Ainda foi prescrito o diazepam, uma benzodiazepina, para ser 

utilizado em situações de emergência.   

 

4. Visita ao serviço de Internamento de Nefrologia 

Neste SC existem 13 camas, em que as primeiras 9 são destinadas a transplantados 

renais e as restantes a pacientes com outras patologias diversas de foro nefrológico. 

Apresenta uma zona, composta por duas salas, que funciona como hospital de dia para a 

realização de Hemodiálise e de Diálise Peritoneal.  

A sala de Enfermagem do serviço apresenta Pyxis®, não existindo por isso malas 

provenientes da dose unitária. Ocorre uma reposição do stock por níveis automatizada. 

Fica a cargo do FH avaliar os fármacos usados neste serviço e definir a quantidade 

respetiva, sendo os fármacos colocados no Pyxis®, por níveis de segurança. Em 

complemento é enviada, a cada 24 horas, a terapêutica que não existe no Pyxis®, mas que 

se encontra prescrita aos doentes, de modo a garantir o cumprimento da PM.  

No caso de a enfermagem retirar estupefacientes que não são utilizados é necessário 

posteriormente fazer a sua devolução ao Pyxis®. Esta devolução não ocorre no local de 

onde foram retirados, mas sim numa caixa específica determinada para esse efeito. 

Apenas o farmacêutico tem acesso a estas devoluções, as quais têm de ser confirmadas.  

 

5. Visita ao serviço de Internamento de Pneumologia 

Neste SC existem 21 camas, pelo que existe uma zona com duas salas destinadas 

a doentes com tuberculose, que devem estar separados dos restantes pacientes. 

Na entrada existe uma sala destinada à cinesiterapia, pois certos pacientes com 

patologias incapacitantes, do ponto de vista respiratório, necessitam de reaprender a 

respirar, então esta terapia, também conhecida como ginástica respiratória, permite ajudar 

na mobilização do tórax, proporcionando uma melhor ventilação pulmonar, assim como, 

uma drenagem das secreções purulentas. Desta forma, esta terapia visa a promoção da 

função respiratória normal, sendo por isso da máxima importância para a melhoria do 

quadro clínico destes pacientes.  

Relativamente ao sistema de distribuição dos medicamentos, neste SC este ocorre 

por distribuição em dose unitária, pois neste serviço não existe Pyxis®, ao contrário do 

serviço de nefrologia. 

A sala de enfermagem do serviço é o local onde se encontram as malas da 

medicação que foi enviada da dose unitária. Para este serviço são enviadas duas malas 
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às 14h, que garantem a medicação necessária para todos os pacientes internados durante 

24h. Essas malas são colocadas em dois carros, pelo que a utilização de dois carros se 

justifica pelo facto de existirem dois corredores, em sentidos opostos, e desta forma o 

processo de cedência da medicação é mais fácil. Na parte superior de cada carro é onde 

se colocam as preparações multidose, que podem ser utilizadas por diferentes pacientes, 

como por exemplo os xaropes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Nesta sala existe uma bancada para o enfermeiro colocar a medicação a ser cedida 

nas próximas horas, estando a medicação organizada por paciente e hora de toma. 

Primeiro a enfermagem tem de confirmar se o que está em cada gaveta da mala 

corresponde á prescrição, para tal tem de consultar o Cardex. Este é um documento que 

apresenta os fármacos de cada doente com os respetivos horários de toma, estando os 

horários separados de acordo com os horários/turnos dos enfermeiros responsáveis. 

No caso de o médico prescrever alguma medicação depois das 14h, esta não vai 

estar contida nas malas provenientes da dose unitária, por isso nestas situações o serviço 

pode recorrer ao armário de emergência. Este armário contém os fármacos que foram 

considerados necessários, pelo que cada um é colocado numa quantidade que foi 

previamente determinada como sendo a mais indicada. No primeiro dia de cada mês faz-

se a avaliação do PV, pelo que aqueles medicamentos com validade inferior a 3 meses 

são enviados para a farmácia central e substituídos por outros, isto porque na farmácia 

existe mais rotatividade podendo ser usados noutros SCs. 

Relativamente aos estupefacientes, estes não são enviadas nas malas e por isso 

estão presentes num armário em quantidades estipuladas. O enfermeiro, antes da 

utilização destes, tem de registar da requisição. Quanto aos hemoderivados, estes não são 

enviados nas malas nem se encontram num armário do serviço, só podendo ser enviados 

após o preenchimento do modelo respetivo. Algumas das principais 

patologias/diagnósticos que originam internamento neste serviço são:  

 Transplantados pulmonares; 

 Neoplasias pulmonares (necessidade de fazer uma broncofibroscopia do 

lavado pulmonar para distinguir de outros diagnósticos); 

 Pacientes com Esclerose lateral amiotrófica (ELA), geralmente em fase 

terminal. Dado que esta provoca degeneração dos neurónios que controlam os 

movimentos involuntários, causando incapacidade respiratória quando os 

músculos associados à respiração são afetados. 

 Pacientes com Hemoptise (expulsão de sangue através da tosse, devido a 

hemorragia na árvore respiratória), podendo esta ter causas diversas. 
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 Fibrose cística (doença genética que provoca produção de secreções muito 

espessas e em grande quantidade);  

 Apneia do sono (distúrbio em que o individuo sofre breves e repetidas 

interrupções da respiração enquanto dorme); 

 Tuberculose (infeção contagiosa, causada por uma Mycobacterium 

tuberculosis ou outras bactérias com menor relevância); 

 Entre outros casos graves. 

 

Posteriormente também tive a oportunidade de acompanhar uma visita médica a este 

serviço, na qual fiz uma passagem pelas camas dos vários pacientes. Neste 

acompanhamento foram relatados, por parte dos médicos e enfermeiros responsáveis, os 

diagnósticos clínicos e os resultados dos exames mais recentes.  
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Parte III – Conclusão 

 

Durante os dois meses de estágio foi possível constatar a importância da intervenção 

do farmacêutico a nível hospitalar, nas mais variadas vertentes. Permitindo assim elucidar-

me quanto ao papel do farmacêutico, como membro integrante da equipa multidisciplinar 

de saúde de um hospital. 

O fato do estágio ser realizado nos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar de 

São João confere a vantagem de, por ser um hospital central e de grandes dimensões, 

permitir que os estagiários possam conhecer inúmeros setores de intervenção 

farmacêutica, ao contrário de hospitais menores que apresentam menos setores.  

Ao longo da minha permanência no centro de validação farmacêutico apercebi-me 

que ainda existem algumas dificuldades no estabelecimento de uma relação farmacêutico-

médico-enfermeiro, o que muitas vezes comprometem a ação do farmacêutico, como   

profissional do medicamento por excelência. 

Fico satisfeita por chegar ao final e verificar que as minhas expectativas foram 

ultrapassadas, pois adquiri mais conhecimentos técnicos e científicos que o espectável, 

considerando a curta duração do estágio.  

Termino esta etapa final da minha formação com um balanço bastante positivo. 

Todos os conhecimentos e experiências vivenciadas irão ser imprescindíveis para a minha 

vida profissional, pelo que a sua aquisição não teria sido possível sem a realização deste 

estágio hospitalar.  
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Parte V - Anexos 

 
Parte A 
 
 
Anexo A.I 

Organização das Áreas de Produção Clínica do CHSJ (Acessível em: MINISTÉRIO DA 

SAÚDE: São João http://portal-chsj.min-saude.pt/pages/2 [acedido em 27 setembro 2016])  

 

 

 

 

•Anestesiologia

•Bloco Operatório Central

•Cirurgia Cardiotorácica

•Cirurgia de Ambulatório

•Cirurgia Geral

•Cirurgia Plástica e Reconstrutiva

•Cirurgia Vascular

•Estomatologia

•Neurocirurgia

•Oftalmologia

•Ortopedia e Traumatologia

•Otorrinolaringologia

•Unidade Maxilofacial

•Urologia

UAG de Cirurgia

•Cardiologia

•Cuidados Paliativos

•Dermatologia

•Doenças Infeciosas

•Endocrinologia

•Gastrenterologia

•Genética Médica

•Hematologia Clínica

•Imunoalergologia

•Medicina Física e de Reabilitação

•Medicina Interna

•Nefrologia

•Neurologia

•Oncologia

•Pneumologia

•Reumatologia

UAG de Medicina

http://portal-chsj.min-saude.pt/pages/2
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Anexo A.II 

Organização das Áreas de Apoio e Suporte do CHSJ (Acessível em: MINISTÉRIO DA 

SAÚDE: São João http://portal-chsj.min-saude.pt/pages/2) 

 

 

 

 

•Urgência Polivalente

•Medicina Intensiva
UAG da Urgência e 
Medicina Intensiva

•Ginecologia e Obstetrícia

•Centro da Mama
Clínica da Mulher

•Psiquiatria
Clínica de Psiquiatria e 

Saúde Mental

•Medicina Nuclear

•Neurorradiologia

•Radiologia

•Radioterapia

Centro de Imagiologia

•Anatomia Patológica

•Imunohemoterapia

•Patologia Clínica

Centro de Medicina 
Laboratorial

•Pediatria Médica

•Cardiologia Pediátrica

•Cirurgia Pediátrica

•Urgência Pediátrica

•Medicina Intensiva Pediátrica

•Neonatologia

Hospital Pediátrico 
Integrado

•Consultas Externas

•Hospitais de Dia

Centro de 
Ambulatório

 Serviço de Assistência Espiritual e Religiosa 

 Serviço de Certificação 

 Serviço de Gestão de Recursos Humanos 

 Serviço de Humanização 

 Serviço de Operações Hoteleiras 

 Serviço de Organização Administrativa 
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•Serviço de Controlo de Gestão

•Serviços Financeiros
Centro de Controlo de 

Negócio

•Serviço de Arquivo, Segurança e Acesso à 
Informação

•Serviço de Inteligência de Negócio e Ciência 
de Dados

•Serviço de Sistemas e Tecnologias de 
Informação e Comunicação

•Unidade de Desenvolvimento de Software

Centro de Gestão de 
Informação

•Serviço de Aprovisionamento

•Serviços Farmacêuticos

•Serviço de Instalações e Equipamentos

•Unidade de Esterilização

Centro de Logística, 
Compras e Património

•Serviço de Saúde Ocupacional

•Unidade de Investigação

•Unidade de Prevenção e Controlo da Infeção

•Unidade de Qualidade e Segurança do 
Doente

Centro de 
Epidemiologia 

Hospitalar
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Anexo A.III  

Organograma dos Serviços Farmacêuticos do CHSJ 
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Anexo A.IV  

Requisição de Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas - modelo n.º 1509  

 

Anexo A.V  

Impresso de registo de saídas diárias de Estupefacientes, Psicotrópicos e 

Benzodiazepinas
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Anexo A.VI  

Nota de serviço para a devolução de Estupefacientes, Psicotrópicos e 

Benzodiazepinas.  
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Anexo VII 

Requisição de Hemoderivados - modelo nº1804 (Via Farmácia) 
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Anexo A.VIII 

Requisição de Antimicrobianos – modelo nº271 
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Anexo A.IX 

Ficha Técnica de Preparação (FTP) de MMNE e respetivo rótulo 

Frente 
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Verso 
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Parte B 

Anexo B.I  

Certificado de Autorização de Utilização de Lote (CAUL) -  site INFARMED 
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