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Resumo 

 

O estágio curricular, que representa o culminar de cinco anos de estudos do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas, é o primeiro contato com realidade profisisonal 

que permite a aquisição e consolidação de conhecimentos previamente adquiridos. 

A Farmácia é um local de prestação de serviços de saúde, onde o Farmacêutico se 

apresenta como o principal responsável pela cedência de informação sobre correta 

utilização dos medicamentos, pela promoção de saúde, pela prevenção da doença, pela 

garantia de adesão à terapêutica e pelo acompanhamento em farmacovigilância. 

Estando inserida na comunidade, a Farmácia, é um espaço de saúde de fácil acesso, 

no qual o utente confia e procura informações fidedignas e de confiança. O 

Farmacêutico deve portanto primar o seu lugar como ponte, entre o médico e o doente, 

procurando enobrecer a sua Farmácia como um indubitável espaço de saúde. 

Durante o estágio tive oportunidade de participar activamente em todas as tarefas 

inerentes a uma farmácia comunitária desde os procedimentos técnicos à parte mais 

humana da profissão. 

Este relatório tem como objectivo a descrição das atividades realizadas no período de 

Novembro a Fevereiro de 2015 na Farmácia Ana Silva,  no ambito do estágio curricular 

bem como  a apresentação dos temas desenvolvidos durante  estes quatro meses de 

estágio.  
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Parte 1 - Descrição das atividades desenvolvidas no estágio 

 

1. Introdução 

 

O estágio em farmácia comunitária é o momento em que teoria e prática se unem 

naquilo que é a catividade Farmacêutica. Esta etapa é, portanto, o culminar de 5 anos 

de estudo que se reflete na aquisição de conhecimento, valores e experiência e 

representa   uma etapa fundamental na formação de um Farmacêutico. É na farmácia 

comunitária que o Farmacêutico pode exercer o seu papel mais nobre, o 

aconselhamento farmacêutico, que visa a promoção da adesão à terapêutica através da 

cedência de informação sobre a correta utilização do medicamento. Estando a farmácia 

incluída na comunidade, funciona como uma ponte entre o médico e o utente, onde este 

pode recorrer sempre que necessitar de ajuda ou informação fidedigna e de confiança. 

Cabe, portanto, ao farmacêutico enaltecer o seu lugar na sociedade destacando a sua 

Farmácia como um espaço inquestionável de promoção de saúde. 

Este estágio foi realizado na Farmácia Ana Silva (FAS), em Belinho com início no 

dia 2 de novembro de 2015 terminando dia 29 de fevereiro de 2016. O presente relatório 

foi realizado no âmbito na unidade curricular de Estágio e descreve a minha experiência 

enriquecedora na já referida farmácia. A realização deste estágio frisa sem dúvida o 

verdadeiro papel do farmacêutico permitindo não só a obtenção de competências 

essenciais a nível da Farmácia Comunitária como também a consolidação de 

conhecimentos adquiridos durante todo o curso. 

 

2. Organização da Farmácia Ana Silva 

 

2.1. Localização e enquadramento geral 

 

A farmácia Ana Silva situa-se no lugar de S. Fins nº201, EN 13 em Belinho, uma 

estrada nacional relativamente bem movimentada perto da cidade de Esposende. Este 

enquadramento geográfico influencia a diversidade de perfis de utentes da FAS, no 

entanto os utentes habituais tratam-se de idosos polimedicados. A FAS tem como 

Diretora Técnica a Dra. Ana Paula Cruz e Silva e preza um atendimento personalizado 

e de qualidade. 
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2.2. Horário de Funcionamento 

 

O horário de Funcionamento das FAS é de segunda a sexta-feira das 9h00 às 20h00 

com um plano de turnos que assegura um serviço permanente rotativo. De igual modo 

encontra-se em funcionamento todos os sábados das 9h00 as 19h00 e aos domingos e 

feriados das 10h às 12h o que permite ao utente o acesso às instalações na hora de 

almoço ou alternativamente no fim de semana. 

 

2.3. Espaço Físico Exterior 

 

De forma a tornar claramente visível e identificável, a FAS apresenta na sua fachada 

principal uma cruz verde luminosa ligada sempre que esta se encontra em serviço. 

Nesta mesma fachada está ainda presente uma placa onde se lê, de acordo com o 

Decreto-Lei nº307/2007 de 31 de agosto, o nome do Diretor Técnico (DT) e o horário de 

funcionamento do estabelecimento. Na montra periodicamente renovada segundo as 

principais tendências e necessidades dos utentes, lê-se ainda os serviços prestados na 

Farmácia: Serviço de Enfermagem, determinação de parâmetros bioquímicos, entre 

outros. [1] 

 

2.4. Espaço Físico Interior 

 

A FAS apresenta, conforme o estipulado, cinco divisões essenciais: área de 

atendimento personalizado, área de atendimento ao público, armazém, laboratório e 

instalações sanitárias. Esta disposição garante não só a preparação e armazenamento 

de medicamentos de forma adequada, mas também um atendimento de qualidade, 

cómodo e privado, respeitando as Boas Práticas de Farmácia (BPF). [2,3] para além 

destas divisões existe ainda uma área de receção e conferência de encomendas, o 

gabinete da direção técnica e uma outra área de atendimento personalizado destinado 

à prestação de serviços de enfermagem.  
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2.4.1. Área de atendimento ao público 

 

O local de atendimento ao público é uma zona espaçosa, bem iluminada, climatizada 

e organizada que proporciona um atendimento fácil e eficaz. Esta zona é constituída por 

4 postos de atendimento cada um com o seu sistema informático, todos eles destinados 

ao atendimento geral. Na zona acessível ao utente encontram-se lineares devidamente 

organizados (com produtos de puericultura, bucodentários, ortopedia, cuidado capilar e 

cosmética) e expositores centrais (onde estão expostos produtos sazonais de maior 

procura entre eles: medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), produtos 

promocionais e produtos com maior necessidade de escoamento). Junto à porta de 

entrada existe um contentor para o programa da VALORMED e uma balança eletrónica 

com medidor de pressão arterial. 

Direcionado para os mais pequenos existe ainda uma zona de entretenimento e duas 

zonas de espera: uma junto aos postos atendimento e outra junto à área de atendimento 

personalizado. 

 

2.4.2. Área de atendimento personalizado 

 

Este espaço individualizado e independente da área de atendimento ao público é o 

local onde se fazem determinações de parâmetros bioquímicos e fisiológicos, tais como: 

determinação da pressão arterial, colesterol total, triglicerídeos, glicémia entre outros. 

Nesta área decorrem semanalmente consultas de nutrição e de osteopatia sendo 

também utilizada sempre que se justifique a comunicação confidencial entre o utente e 

o profissional de saúde. 

 

2.4.3. Área de receção e conferência de encomendas 

 

Com acesso direto ao exterior, na zona de interligação das varias áreas de 

armazenamento, a área de receção e conferência de encomendas situa-se na parte 

posterior da farmácia. Esta área encontra-se equipada com diversos dispositivos 

(impressora comum, impressora de código de barras, fotocopiadora, telefone, 

computador e sensor de leitura ótica) que facilitam a receção de encomendas e auxiliam 

nos processos de consulta e de devolução de produtos. Junto a esta área, em 



4 
 

prateleiras apropriadas encontra-se a documentação arquivada (guias de remessa, 

notas de encomenda, faturas) sendo que nas proximidades, em armário individualizado 

encontram-se os produtos para devolução, produtos com prazo de validade próximo do 

fim (3-4 meses de antecedência) e produtos fora do prazo de validade que aguardam 

devolução ou quebra. 

 

2.4.4. Área de Armazenamento 

 

A Área de armazenamento é de acesso restrito aos profissionais da farmácia e 

encontra-se dividia em duas grandes zonas. Na primeira zona, visível dos balcões de 

atendimento, encontram-se dois armários divididos em gavetas que se encontram 

organizados por ordem alfabética do nome comercial (para os medicamentos sujeitos 

receita médica (MSRM)) ou da denominação comum internacional (DCI) (no caso dos 

medicamentos genéricos (MG)).  A parte superior do armário principal é destinada aos 

MSRM cuja forma farmacêutica é liquida sendo a parte inferior destinada às formas 

sólidas. No segundo armário encontram-se os MG segundo a organização 

anteriormente referida, sendo que a parte inferior do mesmo se destina ao 

armazenamento de produtos oftálmicos e alguns dispositivos médicos. Esta área possui 

ainda um conjunto de estantes onde são armazenados os MNSRM. 

A segunda área de armazenamento é uma zona mais resguardada onde se 

encontram armazenados todos os produtos cujo stock é elevado, bem como produtos 

bucodentários, farinhas e leites de transição. Aqui é também armazenada em frigorífico 

apropriado (2-8 oc) a medicação de frio como vacinas, colírios, insulinas, vitaminas entre 

outros.Relativamente aos estupefacientes e psicotrópicos estes possuem um local 

específico e de maior segurança para o seu armazenamento, o cofre. 

 

2.4.5. Laboratório 

 

O laboratório encontra-se equipado com uma bancada de trabalho, lavatório e 

material de laboratório e destina-se essencialmente à preparação de manipulados e 

reconstituição de preparações extemporâneas. Todo este espaço reúne as condições 

necessárias à conservação das matérias primas (existentes nas prateleiras) e à 

operação de manipulação. 
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2.4.6. Gabinete de direção técnica 

 

Nesta sala, a DT Ana Paula Cruz e Silva exerce as funções de administração e 

gestão farmácia. Aqui realizam-se várias reuniões e atendimentos de delegados e 

vendedores de diferentes laboratórios. 

 

2.4.7. Instalações Sanitárias 

 

Junto à zona de armazenamento, existe uma instalação sanitária destinada apenas 

aos membros da equipa da FAS. 

 

2.5. Recursos Humanos 

 

Dada a natureza do serviço prestado numa farmácia, a satisfação e fidelização dos 

utentes é conseguida través do empenho e dedicação da sua equipa. A FAS é 

constituída pelos seguintes elementos: Dra. Ana Paula Cruz e Silva (proprietária e DT), 

Dra. Esmeralda Morim (Farmacêutica Adjunta Substituta), Dr. Nuno Sousa 

(Farmacêutico), Inês Rolo (Técnica de Farmácia) e Octávio Silva (Ajudante Técnico). 

De forma a que todas as tarefas sejam executadas da maneira mais competente, todos 

os membros da equipa encontram-se convenientemente identificados, com funções e 

responsabilidades devidamente definidas. [1] 

 

3. Fontes de informação 

 

Durante todo o percurso académico são transmitidos e aprofundados 

conhecimentos sobre o medicamento que, com o evoluir natural da ciência se torna 

insuficiente e requer constante atualização. A catividade farmacêutica exige um 

profundo conhecimento do medicamento sendo que o farmacêutico tem como dever a 

procura de informação com vista a prestação de um serviço seguro e profissional. A 

FAS dispõe não só de fontes de informação de caracter obrigatório (Prontuário 

Terapêutico, Farmacopeia Portuguesa, resumos das características dos medicamentos 

(RCM)) como também de outras referências com elevado interesse ao nível de 
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atendimento e esclarecimento de dúvidas (Simpósio Terapêutico e Índice Nacional 

Terapêutico). [1,4] 

 Durante todo o meu estágio recorri varias vezes ao Prontuário terapêutico com vista 

a esclarecer algumas dúvidas recorrentes do atendimento. 

 

4. Gestão e Administração da Farmácia Ana Silva 

 

4.1. Sistema Informático 

 

O sistema informático é um componente indispensável ao funcionamento de uma 

Farmácia pois facilita a interação entre o farmacêutico e o utente disponibilizando toda 

a informação necessária para a prestação de um bom serviço. A FAS utiliza o software 

Sifarma 2000 desenvolvido pela Glintt, no qual cada operador o acede através de uma 

password individualizada. Graças a este sistema, todo o atendimento é simplificado, 

permitindo que o Farmacêutico direcione toda a sua atenção para o utente diminuindo 

o tempo de atendimento.  

Durante o meu estágio tive oportunidade de compreender o desempenho deste 

programa num vasto conjunto de tarefas ao nível da catividade farmacêutica, tais como:  

realização e receção de encomendas, gestão de stocks, devolução de produtos, 

controlos de prazos de validade, acesso a informação cientifica e técnica sobre os 

medicamentos, factoração entre outros.[5,6] Funcionalidades como a “ficha de cliente” 

permitem compilar dados biográficos, económicos e terapêuticos tornando o 

atendimento mais completo e seguro. O único senão na utilização deste sistema 

informático é a lentidão muitas vezes sentida aquando do seu acesso. 

 

4.2. Gestão de stocks 

 

Uma gestão racional de stocks permite não só a rentabilização de recursos físicos e 

financeiros como também contribui para a satisfação do utente. Assim, no momento da 

determinação de stock, critérios como: consumo médio do produto, condições de 

negociação, margem de lucro e espaço de armazenamento assumem grande 

importância. Stocks por defeito podem dificultar o processo de fidelização do cliente 

enquanto que stocks em excesso representa capital imobilizado que ocupa espaço de 

armazenamento, sendo ambas as situações negativas tanto para o utente como para a 

farmácia. O sistema informático Sifarma 2000 é uma ferramenta muito útil no controlo 

de stocks pois permite definir através da ficha de cada produto um stock mínimo e 
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máximo. Deste modo sempre que o stock mínimo é atingido o sistema gera 

automaticamente uma proposta de encomenda para restabelecer o stock máximo 

definido. Contudo ruturas de stock podem acontecer devido a produtos rateados ou 

esgotados no laboratório. 

Como tive oportunidade constatar ao longo do estágio, a comunidade na qual a 

farmácia está inserida influência grandemente a procura de determinado produto. 

Enquanto que alguns produtos eram encomendados diariamente (anti hipertensores, 

anti-hipercolesterolémicos) outros eram encomendados excecionalmente mediante 

pedido prévio de determinado utente (alguns produtos de cosmética sem rotação). A 

alteração de stocks mínimos e máximos é feita de acordo com a procura por parte dos 

utentes e necessita de uma atualização periódica.  A compra de produtos por parte da 

farmácia deve ser orientada de acordo com: rotação de “stock”, sazonalidade, custos 

associados e validade do produto. 

 

5. Aprovisionamento e armazenamento 

 

5.2.  Fornecedores e normas de aquisição 

 

Diariamente são realizadas encomendas na FAS com vista à aquisição de 

medicamentos e outros produtos. Estas podem ser feitas por intermédio de 

distribuidores grossistas (intermediários entre o laboratório e a farmácia) ou diretamente 

aos laboratórios (compras diretas).  A seleção do fornecedor ao qual determinado 

produto é encomendado tem em conta a análise de diversos parâmetros:  

• Disponibilidade e eficiência na entrega de produtos: Um dos principais 

fatores de ponderação é a rapidez e eficácia com que fazem chegar determinado 

produto é Farmácia. 

• Facilidade de pagamento: Condições de pagamento que oferecem à farmácia: 

pagamento a pronto ou após determinado período de tempo (a 30 ou 90 dias). 

• Condições financeiras: para o mesmo produto diferentes fornecedores 

oferecem diferentes preços, bonificações ou descontos. 

• Condições de devoluções 

É essencial para a farmácia trabalhar simultaneamente com diferentes distribuidores 

de modo a colmatar os produtos em falta no menor tempo possível e a beneficiar das 

melhores ofertas a nível económico.  A FAS trabalha diariamente com dois distribuidores 

grossistas (Alliance HealthCare e a Cooprofar) aos quais efetua duas ou três 

encomendas em períodos distintos do dia, de acordo com a proposta de encomenda 
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gerada pelo sistema informático e necessidade desses mesmos produtos. Existem 

ainda durante o dia situações em que há necessidade de realizar uma encomenda 

adicional que pode ser feita de forma instantânea ou por contacto telefónico. Em casos 

excecionais poderão ser feitos pedidos por via telefónica às farmácias mais próximas 

com vista a satisfazer algum pedido específico urgente. 

Durante o estágio apercebi-me que as encomendas feitas diretamente ao laboratório 

eram realizadas para produtos em grandes quantidades cujas bonificações seriam 

significativamente vantajosas. Tive oportunidade de realizar encomendas diárias o que 

me permitiu um conhecimento mais aprofundado dos produtos existentes na farmácia. 

Realizei também encomendas instantâneas e por telefone (principalmente durante o 

atendimento de modo a satisfazer pedidos dos utentes) e assisti a diversas negociações 

entre DT e os delegados de informação médica de forma a realizar compras diretas. 

 

5.3. Realização, verificação e receção da encomenda 

 

Sempre que determinado produto atinge o seu stock mínimo é criada 

automaticamente uma proposta de encomenda, que é analisada com base no seu 

histórico de vendas para determinar a sua necessidade de aquisição. Após a análise a 

proposta é então enviada para o armazenista. Como já referido, quando a Farmácia não 

tem determinado produto em stock, é possível efetuar a sua encomenda por telefone ou 

através de uma encomenda instantânea (somente exequível com a Alliance 

Healthcare). Esta opção é bastante útil uma vez que permite informar o utente quanto à 

disponibilidade do produto e quando é que o poderá adquirir. Quando se efetuam 

encomendas diretas ao laboratório é criada uma nota de encomenda, a qual é arquivada 

para posterior comparação com a fatura aquando da entrega dos produtos. As 

encomendas chegam à farmácia em contentores adequados ao transporte de 

medicamentos, devidamente acompanhadas de fatura (Anexo I) ou guia de remessa. 

No caso de constarem medicamentos psicotrópicos e estupefacientes a encomenda 

vem também acompanhada da respetiva requisição (Anexo II) em duplicado (onde 

consta o nome da substância, a quantidade entregue, a data do pedido, o número de 

requisição e o número de registo interno). O original da requisição depois de carimbado 

e rubricado pelo farmacêutico é arquivado na farmácia (por um período mínimo de 3 

anos) enquanto que o duplicado é reenviado como prova da transação do produto.   Na 

fatura constam diversas informações: identificação do fornecedor da Farmácia, número 

de encomenda e da fatura, descrição dos produtos pedidos e enviados, preços de 

faturação, preços de venda ao público entre outros. 
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A receção da encomenda é feita no sistema informático no separador “receção 

de encomenda”, onde é visível a proposta de encomenda enviada ao fornecedor. Caso 

se tenha efetuada a encomenda por telefone deverá criar-se a encomenda 

manualmente e enviar a mesma para o separador de receção. Através do sistema 

informático e do leitor ótico, procede-se ao registo dos códigos dos produtos, 

comparando-se posteriormente o que foi registado com o que consta na fatura. Neste 

processo é fundamental verificar: 

• Código do produto e respetiva designação (DCI ou nome comercial) 

• Forma farmacêutica, dose e numero de unidades por embalagem 

• Quantidade pedida/enviada 

• Preço impresso na cartonagem, Preço de factoração, preço de venda ao público 

• Estado de conservação da embalagem 

Nos produtos cuja venda é livre deverá calcular-se o PVP em função do PVF, IVA e 

margem de lucro previamente estabelecida pela farmácia.  Sempre que se verifique uma 

alteração de PVP de determinado produto e o mesmo exista em stock é necessário 

proceder à sua remarcação, através da impressão de novas etiquetas.  No final é 

comparado o número total de unidades recebidas e o valor total faturado com o que 

consta na fatura e finaliza-se a receção da encomenda. Todos os produtos em falta e 

esgotados são posteriormente transferidos para uma nova encomenda a outro 

fornecedor. Sempre que se verifica uma inconformidade entre a fatura e a encomenda, 

o elemento da equipa que executa a receção da encomenda contacta o fornecedor via 

telefone. É então dada um número de reclamação que deve ser devidamente anotado 

numa cópia da fatura que fica em arquivo até a sua regularização. 

Durante o meu estágio tive oportunidade de realizar a receção e conferência de 

várias encomendas sendo esta uma das primeiras funções que desempenhei na 

farmácia. Esta função permitiu-me ter um primeiro contacto com o stock da farmácia e 

dos medicamentos com mais rotatividade, bem como compreender a importância deste 

passo no circuito do medicamento. 

 

5.4. Armazenamento 

 

O correto armazenamento dos produtos farmacêuticos é imprescindível para o bom 

funcionamento da farmácia, sendo este feito de forma criteriosa e bem estipulada de 

forma a facilitar a procura dos produtos por cada elemento da equipa. Aquando da 

receção da encomenda é feita a separação dos produtos consoante o seu destino (MG, 

produtos do frio, MSRM, produtos oftálmicos) para tornar o seu armazenamento mais 



10 
 

fácil e rápido de ser exequível. Os produtos são então armazenados seguindo a regra 

“First Expire First Out” (FEFO) para garantir que os primeiros produtos a serem 

dispensados são aqueles com o prazo de validade mais curto. Os produtos de frio são 

os primeiros medicamentos a serem armazenados (no frigorifico 2-8OC) assim que a 

encomenda dá entrada na farmácia, sendo os restantes produtos armazenados nos 

respetivos locais com as condições de luminosidade, temperatura (25OC) e humidade 

(<60%) adequados. 

O armazenamento de produtos foi também uma das primeiras funções que 

desempenhei na farmácia que se revelou posteriormente bastante útil quando iniciei o 

atendimento ao público pois permitiu familiarizar-me com os locais de armazenamento 

dos mesmos, com as substâncias ativas e nomes comerciais. 

 

       5..4.1. Inventário e controlo do prazo de validade 

 

       No inicio de cada, mês é gerada uma lista (Anexo III) pelo Sifarma 2000 onde 

constam os medicamentos e produtos em stock na Farmácia cujo prazo de validade 

expira nos 3 meses seguintes (5 meses seguintes para os produtos de protocolo 

Diabetes Mellitus). Nesta lista constam informações como: código do produto, 

designação, stock e prazo de validade e sempre que um produto conste nela é 

automaticamente recolhido ou atualizada o seu prazo de validade. Caso ainda seja 

possível a sua dispensa o produto é colocado de parte e devidamente identificado como 

“produto com prazo de validade a terminar” no caso do PV não estar atualizado é 

anotada a validade mais curta na listagem para posterior correção dos prazos de 

validade ao nível do sistema informático. Neste momento compara-se também o stock 

do sistema informático com o stock real procedendo-se ao seu acerto em caso de 

discordância. 

Durante o meu estágio realizei mensalmente a análise e controlo de PV. 

 

      5.5. Reclamação e Devolução de produtos 

 

      As devoluções de produtos possibilitam a minimização de perdas por parte da 

farmácia e podem ser efetuadas por diversos motivos: remoção do produto do mercado 

pelo INFARMED ou pelo laboratório (situação comunicada à farmácia através de uma 

circular informativa), irregularidades dos produtos entregues (produto errado, produto 

em falta, embalagem danificada, quantidade incorreta), prazos de validade expirados ou 

a expirar, entre outros. Quando há necessidade de efetuar uma devolução, utiliza-se o 

sistema informático com vista a obter uma nota de devolução (Anexo IV) (em triplicado) 
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na qual deve constar: identificação da Farmácia, número de nota de devolução, nome 

comercial do produto, código, quantidade devolvidas e motivo da devolução. O original 

e duplicado seguem com a devolução ficando o triplicado arquivado na farmácia até à 

sua regularização. 

Face à devolução enviada, o fornecedor poderá assumir 2 posturas. No caso de aceitar 

a devolução este emite uma Nota de Crédito ou então envia um novo produto (ambas 

as situações de valor igual ao produto devolvido). No caso de não aceitar a devolução, 

o produto é devolvido à farmácia, que o contabiliza como quebra e o reencaminha para 

a VALORMED.  Em qualquer uma das situações deve-se posteriormente proceder a sua 

regularização na base de dados do sistema informático da Farmácia. 

Durante o estágio tive oportunidade efetuar algumas devoluções com emissão das 

respetivas notas de devolução devido a vários motivos anteriormente mencionados. 

 

6. Dispensa de Medicamentos 

 

       A dispensa de medicamentos é o momento em que Farmacêutico avalia a 

farmacoterapêutica, disponibiliza a medicação de forma responsável e informa de modo 

personalizado o utente sobre o uso do medicamento (com linguagem adequada ao perfil 

do doente).  É neste momento, que o profissional de saúde exerce a sua função mais 

nobre e consequentemente de maior responsabilidade, o aconselhamento farmacêutico, 

com vista a promover o uso racional do medicamento.  

A partir da minha segunda semana de estágio tive oportunidade de efetuar 

atendimentos ao balcão, momento em que comecei a por em prática os conhecimentos 

adquiridos ao longo do curso. Esta função permitiu-me trabalhar nas minhas 

capacidades de comunicação, avaliação e informação procurando sempre fazer sempre 

uma dispensa consciente do medicamento com vista a prestar os melhores cuidados de 

saúde. Os medicamentos para dispensa ao público podem ser classificados como: 

Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e Medicamentos Não sujeitos a 

Receita Médica (MNSRM). [7] 

 

6.1. Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

 

Durante todo o meu estágio efetuei vários atendimentos, a maioria dos quais 

incluíram MSRM. Entende-se por MSRM todo o medicamento que apenas pode ser 

dispensado mediante apresentação de prescrição médica válida. Para um medicamento 

ser considerado MSRM deverá preencher uma das seguintes condições: 
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• Constitui um risco para o doente direta ou indiretamente caso sejam utilizados 

com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que 

se destina; 

• Constitui um risco para o doente direta ou indiretamente mesmo quando usados 

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

• Contém substâncias ou preparações à base dessas substâncias, cuja catividade 

ou reações adversas seja, indispensável aprofundar; 

• Destinam-se a ser administrados por via parentérica. [7] 

 

6.1.1. Receita Médica  

 

A receita médica define-se como a prescrição de um determinado medicamento de 

uso humano ou veterinário por profissional devidamente habilitado a prescrever 

medicamentos constituindo a forma de comunicação entre o médico e o farmacêutico. 

[7] existem atualmente 2 tipos de receita médica são elas: 

• Materializada: Receita manual (Anexo V) (em formato papel, prescrita 

manualmente) e Receita eletrónica com papel (Anexo VI) (em formato papel, 

prescrita informaticamente). 

• Receita desmaterializada: eletrónica sem papel (Anexo VII e Anexo VIII) 

(Códigos impressos ou via SMS) 

A Receita eletrónica com papel está a ser progressivamente substituída pela Receita 

eletrónica sem papel. Este tipo de prescrição difere fisicamente no suporte utilizado e 

tem como objetivo aumentar a segurança no processo de prescrição e dispensa e 

agilizar os processos. Quando há necessidade poderá ser utilizada a receita manual 

onde deverá ser devidamente justificada o porque da sua utilização: 

o falência do sistema informático, 

o inadaptação fundamentada do prescritor,  

o local que tem no máximo 40 receitas mensais,  

o prescrição ao domicílio. 

Cada receita tem um limite máximo de prescrição quantitativo e qualitativo sendo: 

• Receita materializada: até quatro medicamentos ou produtos de saúde 

distintos, em receitas distintas não podendo (com exceção dos 

medicamentos em dose unitária), o número total de embalagens prescritas 

ultrapassar o limite de duas por medicamento ou produto, nem o total de 

quatro embalagens. 
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• Receita desmaterializada: em cada linha de prescrição distinta, deve 

constar produtos de saúde e medicamentos distintos, sendo que cada linha 

de prescrição só pode incluir um produto de saúde ou um medicamento, 

sem limite máximo de embalagens. 

 A prescrição deve conter obrigatoriamente: a forma farmacêutica, a dosagem, a 

apresentação, a quantidade, a posologia e a DCI, podendo excecionalmente incluir a 

denominação comercial ou indicação do nome titular de Autorização de Introdução no 

Mercado (AIM). [8] A receita médica pode ser renovável ou não renovável sendo a 

primeira composta por 3 vias (com validade máxima de 6 meses) e a segunda por uma 

via válida por 30 dias a contar da data da sua emissão. [9] 

A prescrição de medicamentos psicotrópicos apresenta diferenças entre a receita 

materializada e desmaterializada. No caso dos primeiros estes medicamentos não 

podem constar numa receita onde estejam prescritos outros medicamentos. No caso da 

recita desmaterializada este podem coexistir com outros medicamentos com um limite 

máximo de 6 embalagens por receita. Em ambos os casos devem ser registados 

informaticamente os dados do utente à qual se destina a medicação e de quem faz o 

seu levantamento. [8,10] 

 

6.1.1.1. Receção da prescrição 

 

Aquando da receção de uma receita médica, cabe ao Farmacêutico verificar se esta 

preenche todos os requisitos necessários para que seja possível a comparticipação pela 

entidade correspondente. Para se confirmar a sua validação na receita deverá constar:  

• Número da receita; 

• Local de prescrição ou respetivo código;  

• Identificação do médico prescritor (nome e especialidade médica, número da 

célula profissional e respetivo código de barras) 

• Identificação do utente (Nome e número);  

• Entidade financeira responsável e número de beneficiário (acordo internacional 

e sigla do país, quando aplicável); 

• Referência ao regime especial de comparticipação de medicamentos (se 

aplicável) 

Adicionalmente, no caso de se tratar de uma receita materializada a sua validação 

depende ainda dos seguintes elementos: 

• DCI da substância ativa; 
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• Dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de 

embalagens (Se aplicável, denominação comercial do medicamento); 

• Código nacional de prescrição eletrónica de medicamentos (CNPEM) (ou se 

aplicável, outro código oficial identificador do produto); 

• Data de prescrição;  

• Assinatura do médico prescritor.  

Já no caso da receita da receita desmaterializada a sua validação depende ainda da 

presença dos seguintes elementos: 

• Data da prescrição;  

• Linhas de prescrição (que incluem:  Menção do tipo de linha; número da linha, 

tipo de medicamento ou produto de saúde prescrito; data do termo da vigência 

da linha de prescrição; DCI e data de prescrição) 

Relativamente à receita manual esta deverá conter também a identificação da exceção 

que justifica a sua emissão e a assinatura do médico prescritor. Caso não se cumpra 

algum destes requisitos a receita é considerada como inválida não podendo a Farmácia 

dispensar os medicamentos, ou caso dispense o doente não tem direito a 

comparticipação. [8] 

 

6.1.1.2. Aviamento da receitas e exceções 

 

Após verificar a autenticidade da receita procede-se à dispensa dos medicamentos 

sempre acompanhada do devido aconselhamento, numa linguagem simples e clara de 

forma a promover a melhor utilização e adesão à terapêutica. 

Em determinadas situações o utente pode optar por escolher um medicamento que 

se encontre dentro do mesmo CNPEM com a mesma forma farmacêutica, número de 

unidades e dosagem. Sempre que o utente não deseje exercer o seu direito de opção o 

Farmacêutico deverá optar por um medicamento com PVP inferior ao quinto 

medicamento com preço mais baixo o que implica que as farmácias possuam pelo 

menos 3 medicamentos de cada grupo homogéneo de entre os 5 com o preço mais 

baixo.  

Durante o meu estágio, e com os sucessivos atendimentos apercebi-me da existência 

de justificações técnicas do prescritor e tomei conhecimento da existência de 3 

exceções: 

• Exceção a) do n.º 3 do art. 6.º Destina-se a medicamentos com margem 

terapêutica estreita sendo que só poderá ser dispensado o medicamento 

indicado na receita.  
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• Exceção b) do n.º 3 do art. 6.º Destina-se a medicamentos com reação adversa 

prévia sendo que só poderá ser dispensado o medicamento indicado na receita.  

• Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º Exceção mais frequente que se destina à 

continuidade do tratamento por mais de 28 dias. Neste caso, o doente pode optar 

por um medicamento semelhante, mas o preço deve ser inferior ao do 

medicamento prescrito 

Os medicamentos dispensados são registados no sistema informático, o qual calcula, 

tendo em conta a comparticipação, o valor a pagar pelo utente. [11] O atendimento 

termina com a impressão dos códigos de barras dos medicamentos no verso da receita, 

assinatura do utente, pagamento e impressão de fatura devidamente preenchida com o 

nome do utente (Anexo IX). A receita é posteriormente datada, carimbada e rubricada 

por quem efetuou a venda e arquivada para dupla verificação e correção pelo DT ou 

farmacêutico adjunto. 

Durante o meu estágio tive oportunidade de contactar com todos os tipos de receita 

anteriormente referidos. No ato da dispensa efetuei a validação das receitas mediante 

os parâmetros já mencionados e efetuei também a correção de receitas verificando se 

todos os parâmetros se encontravam conformes. Sempre que detetei algum erro 

contactei telefonicamente o utente alertando-o para a correção do lapso. 

 

6.1.1.3. Dispensa de Psicotrópicos e Estupefacientes 

 

Este grupo de substâncias, quer pelas suas características (atuação ao nível do SNS, a 

margem terapêutica estreita e a dependência física/química) quer pela sua legislação 

própria colocam uma série de questões relativas à sua utilização terapêutica e 

necessidade de controlo. Para ser dispensado um medicamento desta classe a receita 

deve conter: 

• Dados do médico prescritor (nome, morada, numero de inscrição na Ordem dos 

Médicos) 

• Data e assinatura do médico 

• Dados do utente (nome, número de utente) 

• Medicação (designação do medicamento, dosagem, forma farmacêutica, 

numero de embalagens) 

No processamento informático das receitas é obrigatório o preenchimento de uma 

ficha com dados relativos ao doente, médico e utente que efetua o levantamento da 

medicação. No final do atendimento é impresso em duplicado um “Documento de 

Psicotrópicos” (Anexo X) que é anexado na cópia da receita. Periodicamente a farmácia 
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tem que enviar o registo de aquisição e dispensa destas substâncias para o INFARMED. 

Esta fiscalização é feita mensalmente e são enviados os duplicados das requisições 

bem como os talões de venda devidamente assinados e carimbados. Anualmente é 

também enviado um mapa das entradas e saídas destes medicamentos sendo que toda 

a documentação deve ser armazenada por um período mínimo de 3 anos. [11,12] 

Durante o estágio tive oportunidade de participar na organização das listagens 

mensais de entrada e saída destes medicamentos tendo também oportunidade de 

contactar com o processo de aquisição e dispensa destas substâncias. 

 

6.1.1.4. Subsistemas de saúde e regimes de comparticipação  

 

O preço de um MSRM está dependente do regime de comparticipação em que este 

se insere (Regime geral ou Regime especial) e do escalão em que se inclui o 

medicamento. Assim, dependendo da classificação farmacoterapêutica do 

medicamento o Regime Geral possui 4 escalões: 

• Escalão A com comparticipação de 90% sobre o PVP (antidiabéticos orais e 

insulinas);  

• Escalão B com comparticipação de 69% (antibióticos);  

• Escalão C com 37% de comparticipação (anti-inflamatórios)  

• Escalão D com 15% (novos medicamentos)  

 

Deste modo consoante o escalão, o estado paga uma determinada percentagem do 

medicamento enquanto o utente paga o restante valor. O regime de comparticipação 

especial abrange 2 tipos de situações: pensionistas cujo rendimento "não exceda 14 

vezes a retribuição mínima mensal garantida" e certas patologias especiais (como dor 

oncológica, dor crónica, doença de Alzheimer e lúpus) sendo as comparticipações as 

seguintes: 

• Pensionistas têm uma comparticipação de 100%, sempre que adquiram um dos 

5 medicamentos com o preço mais baixo, dentro do mesmo grupo homogéneo;  

• Patologias como, lúpus, hemoglobinopatias e hemofilia apresentam uma 

comparticipação de 100% nos MSRM. [13,14] 

O “Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes", é também uma 

situação especial de comparticipação em que o Estado comparticipa 85% do PVP das 

tiras-teste e em 100% do PVP das agulhas seringas e lancetas, de todos os utentes 

diabéticos do SNS e outros subsistemas de saúde. Existem inúmeras entidades que 

asseguram a comparticipação de medicamentos como é o caso de seguros de vida, 
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Caixa Geral de Depósitos (CGD) e Serviços de Assistência Médico Social (SAMS), 

nestes casos para além da comparticipação estabelecida pelo estado, o utente 

beneficiará de uma percentagem de comparticipação adicional. Contudo o SNS é o 

organismo que apresenta maior representação na FAS quando comparado com outros 

organismos. 

Consoante o plano de comparticipação é atribuído à receita no momento de dispensa 

do MSRM um numero, lote e série. [14,15] 

 

6.1.1.5. Conferência do receituário e factoração 

 

No momento de dispensa de MSRM, o sistema informático faz de forma automática 

a comparticipação pela introdução (manual ou automática) do código corresponde ao 

organismo que comparticipa. Assim, para cada organismo, o sistema informático, atribui 

a cada receita um número sequencial sendo estas organizadas em lotes de 30. 

Posteriormente, as recitas são conferidas e organizadas por ordem numérica, em lotes 

e por organismo comparticipante. 

Diariamente efetua-se a conferência das receitas aviadas verificando a coerência de: 

• organismo de comparticipação,  

• portarias,  

• medicamento prescrito e dispensado  

• numero de unidades  

• exceções associadas 

Efetua-se também a verificação da data da receita, assinatura do médico, assinatura do 

utente e assinatura do farmacêutico. Mensalmente é feito o fecho da factoração 

reunindo-se os lotes de cada organismo e emitindo-se os seguintes documentos: 

• Verbete de identificação do lote (Anexo XI): Apresenta a Farmácia, 

organismo, número de lote, bem como o mês e o ano a que se refere 

apresentando, para cada receita desse lote, o valor total do preço de venda ao 

público dos medicamentos, com o respetivo valor comparticipado e pago pelo 

utente. 

• Relação de resumo de lotes (Anexo XII): Listagem onde contam todos os lotes 

emitidos para determinado organismo. 

• Fatura global de cada organismo (Anexo XIII): neste documento consta o 

valor total da comparticipação a pagar à Farmácia. 

Após todo este processamento e organização os lotes do SNS são enviados para o 

Centro de Conferência de Receitas até ao dia 10 do mês seguinte sendo os lotes dos 
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restantes organismos enviados para a ANF, reencaminhando esta para as entidades 

competentes. Caso as receitas não se encontrem conformes, são devolvidas à 

Farmácia, acompanhadas do motivo de devolução para que se proceda a sua correção. 

Durante o estágio tive oportunidade de acompanhar e efetuar a conferência de 

receitas. Assisti também ao processo de factoração no final de cada mês observando 

ocasionalmente alguns dos motivos de devolução de receitas reenviadas às farmácias. 

 

6.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 

 

 Os MNSRM destinam-se ao tratamento ou alívio de transtornos de saúde menores 

que não necessitam de uma avaliação médica, contudo é importante ter em mente que 

esta medicação não é totalmente inofensiva. Os MNSRM podem ser dispensados não 

só em Farmácias como também em Locais de Venda de MNSRM. [16] 

 

6.2.1. Aconselhamento farmacêutico e automedicação 

 

Os MNSRM estão inteiramente relacionados com a automedicação que consiste na 

implementação de um tratamento medicamentosos pelo utente com (ou muita das vezes 

sem) o aconselhamento de um profissional de saúde. Numa situação não muito grave 

com queixas ligeiras, o utente assume a responsabilidade de melhorar a sua condição 

de saúde. Sendo o Farmacêutico o profissional de saúde mais próximo da comunidade, 

é muitas vezes procurado pelo utente nestas situações. Este deve questionar e orientar 

o utente na escolha e utilização do medicamento após uma avaliação correta da sua 

situação.  Após esta avaliação o farmacêutico pode considerar a utilização de um 

MNSRM em conjunto com medidas não farmacológicas (durante um curto período de 

tempo) ou no caso de se tratar de um problema de saúde mais grave deverá optar por 

encaminhar o utente para o médico. [17] 

Durante o meu estágio e no período de atendimento deparei me com várias 

situações de automedicação (constipação, diarreia, obstipação, pediculose, tosse, 

alergias) às quais coloquei questões pertinentes para melhor aconselhar o utente. Em 

casos devidamente justificáveis sugeri ao alertei o utente para a necessidade de ser 

visto por um médico. Para além de um estudo prévio de todos os casos passíveis de 

automedicação recorri muitas das vezes aos conselhos e saber da equipa da FAS.  
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6.3. Medicamentos Manipulados 

 

Os medicamentos manipulados são normalmente especialidades que implicam 

associações de doses ou substâncias ativas que não estão disponíveis no mercado. 

Embora tenham como vantagem a adequação ao perfil do paciente, a produção de 

medicamentos manipulados pela farmácia tem vindo a decair dado o avanço da 

tecnologia cada vez mais precisa e sistemática. A preparação deste tipo de 

medicamentos pode resultar do pedido por parte do doente, do aconselhamento 

farmacêutico ou de uma prescrição médica na qual deve constar a composição 

qualitativa e quantitativa do manipulado, a posologia, forma de administração e a 

inscrição “f.s.a”. [18] 

Durante o estágio não tive oportunidade de observar nem realizar este tipo de 

preparações uma vez que a FAS não efetua a preparação de medicamentos 

manipulados nas suas instalações. No entanto tive oportunidade de encomendar (via 

telefone/fax) a preparação dos medicamentos manipulados a outra farmácia 

especializada. 

 

6.4. Dispensa de outros produtos 

 

6.4.1. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

 

Toda ou qualquer substância ou preparação destinada a ser colocada em contacto 

com as diversas partes superficiais do corpo humano (cabelo, unhas, lábios, epiderme, 

dentes, mucosas bocais entre outros) com a finalidade de os limpar perfumar ou manter 

o bom estado são definidos de acordo com o DL nª 189/2008 de 24 de setembro como 

um produto cosmético e de Higiene Corporal. O cumprimento da sua legislação, controlo 

e segurança é assegurado pelo importador ou responsável de colocação do produto no 

mercado. Estes tipos de produtos fazem não só parte do dia a dia do utente como 

também são alvo de um interesse crescente por parte da população sobre a aparência 

e beleza. Neste sentido e com vista a corresponder às necessidades da população na 

qual se integra, a FAS depõe duma vasta oferta ao nível destes produtos. [19] 

Várias são as situações que podem ocorrer ao nível da dermofarmácia, e cabe então 

ao farmacêutico ter uma atitude responsável no aconselhamento destes produtos. 

Algumas situações poderão ser corrigidas com estes produtos enquanto que outras 

deverão ser devidamente reencaminhadas para o médico. 

 



20 
 

6.4.2. Suplementos Alimentares 

 

Os suplementos alimentares são fontes concentradas de nutrientes, isolados ou em 

associação com a finalidade de suplementar um regime alimentar. Os gêneros 

alimentícios destinados a uma alimentação especial são os que pela sua composição 

ou processo de fabrico especiais, se distinguem dos alimentos de consumo corrente, 

sendo adequados as necessidades nutricionais de determinados grupos de indivíduos. 

Destes grupos fazem parte: 

• Lactentes ou crianças até 3 anos de idade em bom estado de saúde 

• Indivíduos cujos processos assimilação ou metabolismo se encontram alterados 

• Indivíduos com condições fisiológicas especiais [20] 

Durante o estágio verifiquei que os suplementos alimentares são alvo de grande 

procura por parte do consumidor, já que são vistos como uma ajuda para adquirir uma 

dieta completa e equilibrada.  De entre todos os produtos existentes ao nível da FAS, 

foram os leites para lactentes e papas os mais requisitados. A dispensa deste tipo de 

produtos permitiu-me também contactar com produtos de nutrição entérica e 

suplementos destinados à fadiga intelectual o que me fez adquirir experiência ao nível 

do aconselhamento nas mais variadas situações. 

 

6.4.3. Medicamentos e produtos de uso veterinário 

 

O decreto de Lei nº148/2008, de 29 de julho define o produto de uso veterinário 

como toda a preparação farmacêutica que se destina a prevenção ou tratamento de 

doenças e seus sintomas em animais. Na FAS os produtos de uso veterinário mais 

requisitados são os desparasitastes internos e externos. O farmacêutico deve alertar a 

população sobre a importância da desparasitação dos animais domésticos com vista a 

diminuir a propagação de doenças. A equipa da FAS oferece um aconselhamento de 

qualidade e competente aos seus utentes dado o conceito Espaço Animal presente nas 

instalações.  [21] durante o estágio contactei com desparasitastes externos e internos o 

que me permitiu adquirir conhecimentos sobre a correta posologia e administração e 

formas de proceder em casos profiláticos ou de tratamento imediato. 

 

 

 



21 
 

6.4.4. Artigos de puericultura 

 

A puericultura visa o acompanhamento integral do desenvolvimento da criança e 

conta não só com produtos direcionados para a mãe (cuidados de corpo desde as 

primeiras semanas da gravidez) como para o bebé (produtos para higiene, alimentação 

nos primeiros anos de vida). Durante o meu estágio aprendi quais o cuidado no banho 

e hidratação do bebé a serem utilizados bem como os produtos mais aconselháveis a 

levar para o hospital pela pré-mama. [22] 

 

6.4.5. Dispositivos Médicos 

 

Os dispositivos médicos são regulados pelo Dl nº 145/2009, de 17 de junho sendo 

definidos como qualquer instrumento, aparelho, equipamento ou material que 

isoladamente ou em combinação tem como objetivo exercer o efeito pretendido no corpo 

humano quando este não é atingido por outros meios (farmacológico, imunológico ou 

metabólico).  

 Os DM são utilizados com fins de: 

• Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença 

• Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou 

deficiência 

• Estudo substituição ou alteração da anatomia de um processo fisiológico 

• Controlo da conceção 

Na FAS é possível encontrar uma grande variedade de DM: 

• Material de penso 

• Meias de descanso  

• Fraldas e pensos para incontinência 

• Pulsos, meias e joelheiras elásticas 

• Frascos para colheita de urina  

• Testes de gravidez 

• Termómetros  

• Agulhas e lancetas para determinação de glicémia [23] 

Os DM mais procurados na FAS são sem dúvida o material de penso, as fraldas e as 

agulhas/lancetas para determinação glicémica sendo que em cada cedência é prestada 

toda a informação necessária acerca do seu modo de utilização. 
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7. Outros cuidados de saúde prestados na farmácia  

 

7.1. Serviços farmacêuticos 

 

O regime jurídico confere a possibilidade de prestação de serviços farmacêuticos em 

farmácias o que leva a uma evolução na sua vertente clínica. A farmácia comunitária 

não se detinha somente à dispensa de medicamentos, atualmente, este é também um 

local onde se  prestam vários serviços de saúde. [24] 

Durante todo o estágio tive oportunidade de proceder à avaliação dos parâmetros 

fisiológicos e bioquímicos em utentes da FAS. Esta é sem dúvida uma catividade muito 

importante que proporciona não só uma melhor monotorização de doenças como 

também a possível identificação de novos casos. Um contacto mais próximo com o 

utente e com a sua situação permite em determinados casos verificar a resposta 

terapêutica (antidiabéticos e anti hipertensores). Esta área funciona como uma extensão 

do atendimento farmacêutico proporcionando uma transmissão de informação mais 

efetiva e uma melhor adesão à terapêutica. 

 

7.1.1. Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

 

Os parâmetros bioquímicos e fisiológicos frequentemente determinados ao nível da 

FAS são os seguintes: 

• Glicémia 

• Colesterol   

• Triglicerídeos 

• Pressão Arterial 

• índice de Massa Corporal 

Estes são determinados na área de atendimento personalizado e registados num 

cartão de modo a tornar possível o acompanhamento do utente. A afluência destes 

serviços é significativamente maior no período da manhã, sendo a PA e a glicémia os 

parâmetros mais avaliados. Após a determinação e interpretação dos valores obtidos o 

farmacêutico deve, caso seja aplicável, informar e aconselhar o utente a adotar um estilo 

de vida saudável e promover a sua adesão à terapêutica. 

 

7.2. Serviços não farmacêuticos 

 

A FAS possui outros serviços com bastante aderência e atividade regular: 
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• Serviço de Nutrição (todas as quintas à tarde) 

• Serviço de Osteopatia (uma vez por semana em dia a definir)  

• Serviço de Enfermagem (todos os dias 10h-12h e das 16h-20h, incluindo 

sábados 10h-12h 16h-19h)  

 

7.3. VALORMED 

 

A VALORMED contribui grandemente para o uso racional do medicamento e para a 

prevenção de danos ambientais. Esta sociedade gere o Sistema Integrado de Gestão 

de Resíduos de Embalagens e Medicamentos fora de PV. Durante o estágio procedi a 

preparação de contentores para recolha pelos armazenistas e verifiquei que vários 

utentes entregam na farmácia embalagens de medicamentos vazias ou com PV a 

expirar. 

 

7.4. Recolha de radiografias 

 

A Assistência Médica Internacional (AMI) realiza anualmente uma campanha de 

Reciclagem de Radiografias nas Farmácias Portuguesas, que consiste na 

sensibilização das pessoas que possuem radiografias em casa (sem valor de 

diagnóstico) com vista a procederem à sua entrega na farmácia.  A reciclagem destas 

permite não só a angariação de fundos para fim humanitários como também protege o 

ambiente. 

 

8. Conclusão 

 

Durante 4 meses estagiei na FAS, e esta foi sem dúvida a etapa mais gratificante e 

enriquecedora de todo o meu Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Esta 

experiência permitiu-me não só por em prática os conhecimentos adquiridos ao longo 

de todo curso como também me permitiu perceber o papel fulcral do Farmacêutico e 

contactar com a realidade da farmácia comunitária. Ao longo de todo o estágio tive 

oportunidade de executar as mais variadas funções: desde a receção e armazenamento 

de encomendas, passando pelo atendimento até ao processamento do receituário e 

factoração. As diversas tarefas executadas permitiram-me não só contribuir para o bom 

funcionamento da farmácia como também no ganho de experiência e confiança no 

exercer da atividade farmacêutica. 
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De todas as funções exercidas, destaco o atendimento ao público que é, na minha 

opinião, a área mais importante de intervenção, onde o farmacêutico pode exercer a sua 

função mais nobre: o aconselhamento farmacêutico com vista à promoção do uso 

racional do medicamento. Foi de incomensurável importância a forma como fui recebida 

e integrada na equipa da FAS, pois cada elemento contribui significativamente para a 

minha adaptação brindando-me diariamente com simpatia, compreensão e acima de 

tudo disponibilidade. 

Assim, realização deste estagio contribuiu grandemente para o meu crescimento 

tanto a nível profissional como pessoal, preparando-me e motivando-me para o exercer 

desta profissão. 
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Parte 2 - Temas desenvolvidos durante o estágio 

Tema 1: O papel da Farmácia Comunitária na prevenção de doenças cardiovasculares 

 

1. Introdução 

 

Durante os 4 meses de estágio na FAS apercebi-me do predomínio de certas 

afeções crónicas ao nível da população (como a Hipertensão, Colesterol e a Diabetes) 

que constituem os principais fatores de risco para o desenvolvimento das doenças 

cardiovasculares (DCV). Deste modo, e porque o impacto demográfico assim o justifica 

decidi abordar este tema, com a realização de um rastreio cardiovascular onde foram 

determinados os parâmetros de Glicémia, Colesterol e Tensão Arterial na população. A 

abordagem deste tema permitiu a valorização do papel do farmacêutico ao nível da 

farmácia comunitária bem como alertar a população em geral para a importância e 

predomínio das DCV. 

 

2. Doenças Cardiovasculares (DCV) 

 

As DCV apresentam alta prevalência a nível nacional e internacional (30-40%) 

estando frequentemente relacionadas com o acidente vascular cerebral (AVC) e a 

cardiomiopatia isquémica. Na sociedade catual os problemas de saúde pública mais 

relevantes são a hipertensão arterial (HA) e diabetes mellitus (DM) que para além de 

serem as patologias crónicas com grande prevalência nacional e mundial representam 

os principais fatores de risco para o desenvolvimento das DCV. Os profissionais de 

saúde apresentam por isso um papel importante na prevenção, tratamento e controlo 

das DCV com vista a diminuir a morbilidade e mortalidade. [25,26,27] O farmacêutico deve 

aproveitar a relação de proximidade que tem com o utente com vista a: 

• Identificar precocemente as patologias, 

• Aconselhar medidas não farmacológicas, 

• Incentivar à adesão e seguimento da terapêutica, 

• Fazer o acompanhamento farmacoterapêutico contínuo, 

• Atrasar complicações graves consequentes. 
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3.  Hipertensão Arterial 

 

Define-se como Pressão Arterial (PA) a força que o sangue exerce sobre as paredes 

dos vasos, e resulta da tarefa do coração em bombear o sangue ao nível de todos os 

órgãos.  A subida ou descida de pressão pode ser desencadeada por vários fatores. [27] 

Hipertensão Arterial (HTA) é então uma elevação constante e persistente acima dos 

valores considerados normais da PA. Na tabela 1 podemos ver a classificação da 

pressão arterial consoante os valores de pressão arterial sistólica e diastólica. Esta 

classificação é apenas válida para indivíduos com idade igual ou superior a 18 anos que 

não façam medicação anti hipertensora e não apresentem patologias interferentes.  

Tabela 1. Classificação da HTA 

Categoria Pressão arterial sistólica 

(mmHg) 

Pressão arterial 

diastólica 

(mmHg) 

Ideal < 120 <80 

Normal 120 – 129 80 – 84 

Normal alto 130 – 139 85 – 89 

Hipertensão 

Estádio 1 

140 - 159 

 

90 – 99 

Hipertensão 

Estádio 2 

>160 >100 

 

A designação “pré-hipertensão” é um conceito relativamente recente nos sistemas de 

classificação que representa os indivíduos com elevado risco de desenvolver HTA.  São 

os indivíduos deste grupo que merecem grande atenção por parte dos profissionais de 

saúde no sentido de prevenir ou atrasar o desenvolvimento da doença. Primeiramente 

devem ser inseridas alterações no estilo de vida em detrimento da terapêutica 

farmacológica. [27,28] 

 

3.1. HTA no mundo 

 

A HTA não apresenta uma distribuição geográfica uniforme, contudo é mais 

prevalente em países menos desenvolvidos dados o difícil acesso aos cuidados de 

saúde o que impede um controlo eficaz da doença. De acordo com a OMS ocorreu um 
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aumento significativo de indivíduos hipertensos entre 1980 e 2008 coincidente com o 

envelhecimento da população e do aumento dos fatores de risco comportamentais. A 

HTA feita cerca de 40% da população mundial constituindo um grande problema de 

saúde publica com necessidade de resolução imediata. [29] 

 

3.1. Etiologia e sintomatologia da HTA 

 

No desenvolvimento da HTA estão implicados numerosos fatores de natureza 

genética e ambiental os quais determinam alterações que estão na base do 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares. A HTA pode ser classificada como 

primária ou secundária, sendo a primeira mais prevalente e de etiologia desconhecida 

e a segunda de causa identificável.  Várias podem ser as causas identificáveis da HTA 

(como a Apneia do sono, Doença renal crónica, Doença tiroideia, indução por fármacos 

– AINES, descongestionantes, contracetivos orais) das quais se deve suspeitar nos 

doentes: 

• Com aparecimento súbito de HTA, 

• Com idade, história clinica e valores laboratoriais que sugiram causas 

identificáveis, 

• Com PA controlada iniciem uma descompensação, 

• Que apresentem valores de PAS > 180 mmHg / PAD>110 mmHg. 

A maioria dos indivíduos hipertensos não apresenta sintomatologia, contudo esta 

doença silenciosa pode em certos casos apresentar sintomas inespecíficos: tonturas, 

cefaleias, palpitações entre outros. [30] 

 

3.2. Risco cardiovascular da HTA 

 

O equilíbrio funcional dos diferentes órgãos (cérebro, rim e coração) está 

dependente de níveis normais de PA uma vez que estes são fundamentais na regulação 

do organismo. A HTA é o facto de maior risco no desenvolvimento de DCV existindo 

uma forte correlação entre o aumento dos níveis de PA e o aumento de DCV (como 

AVC, insuficiência cardíaca, doença arterial coronária). Para além disto existem outros 

fatores com os quais pode interagir de forma exponencial (DM, dislipidemia, Obesidade, 

Sedentarismo, Tabagismo) e torna -se por isso importam-te não só a determinação da 

PA como também a avaliação do risco cardiovascular (RCV). Esta determinação baseia-
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se na identificação e avaliação de fatores de risco cardiovasculares permitindo agrupar 

os doentes por grupos de risco e implementar medidas de intervenção 

(farmacológicas/não, farmacológicas) para a redução ou controlo desse risco. O RCV 

define-se como a probabilidade de desenvolver uma DCV num período de tempo 

definido (normalmente calculado para 10 anos). Na anexo XIV está representado um 

dos modelos mais simples. Alternativamente esta avaliação também poderá ser feita 

pelo Systematic Coronary Risk Evaluation (SCORE) (Anexo XV), recomendado pela 

DGS este é um método mais preciso na determinação do risco global cardiovascular. 

[25,26,31,32] 

 

3.3. Terapêutica e objetivos terapêuticos da HTA 

 

A terapêutica no doente hipertenso tem como principal objetivo a redução dos valores 

elevados de PA bem como tratamento dos fatores de risco modificáveis com vista a 

reduzir a morbilidade e mortalidade cardiovascular. Para tal é necessário não só a 

instituição de medidas terapêuticas (farmacológicas e não farmacológicas) como 

também um plano de educação do doente.  O indivíduo deve fazer modificações no seu 

estilo de vida implementando medidas não farmacológicas importantes no tratamento 

da HTA como as que constam na tabela 2. [31,32] 

 

 

Redução do consumo de alcool

Implementar um alimentação saudável (reduzir o consumo de 
sal e aumentar o consumo d efrutas e vegetais)

Praticar exercicio físico regular ( 30-60 minutos 5-
7dias/semana)

Cessação tabágica

Controlar o peso (redução ou manutenção do IMC (18,5 – 25) e 
perímetro abdominal ( Homem <94 cm e Mulher <80cm)

Tabela 2. Medidas não farmacológicas para o tratamento da HTA 
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Caso estas medidas não sejam suficientes para a diminuição da PA deverá 

implementar-se medidas farmacológicas recorrendo a um dos principais grupos de 

fármacos utilizados no tratamento da HTA: 

• Diuréticos 

• Inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina (IECAs) 

• Antagonistas dos Recetores da Angiotensina (ARAs) 

• Bloqueadores dos canais de cálcio (BCCs) 

Na maioria dos doentes deve-se iniciar a terapêutica com diuréticos tiazídicos isolados 

ou combinados com outra classe. [25,26]   

 

3.4. O papel do farmacêutico na HTA 

 

Dada a posição privilegiada que o Farmacêutico ocupa no sistema de saúde este é 

muitas vezes o primeiro e o último profissional a estabelecer contacto com o doente. O 

acompanhamento de doentes crónicos e monotorização da terapêutica tendo em conta 

a acessibilidade e relativa proximidade ao utente, faz do Farmacêutico um promotor de 

saúde de valor acrescentado. [33,34] em conjunto com outros profissionais de saúde o 

Farmacêutico deve: participar ativamente na prestação de serviços direcionados para o 

cidadão, promovendo o uso racional do medicamento, a saúde e prevenção da doença. 

A intervenção farmacêutica na HTA abrange vários níveis: 

• Identificação precoce de indivíduos hipertensos  

• Aconselhamento no ato da dispensa 

• Acompanhamento pós-dispensa 

• Prevenção das complicações  

 

4. Diabetes Mellitus 

 

A Diabetes é uma doença crónica que ocorre quando o corpo não consegue produzir 

insulina suficiente ou não pode usar a insulina que produz de forma eficaz. A insulina é 

uma hormona produzida nos ilhéus de Langerhans das células beta no pâncreas, que 

permite que a glucose, proveniente dos alimentos, entre nas células do corpo, onde é 

convertida em energia necessária para os músculos e tecidos funcionar.  A DM 

apresenta repercussões serias na qualidade de vida dos doentes e esta associada a 

elevadas taxas de mortalidade e morbilidade. [35] 
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4.1. DM no país e no mundo 

 

A DM apresenta uma prevalência a nível mundial de 8,3% (382 milhões de pessoas) 

sendo que quase 50% destas pessoas não estão diagnosticadas o que permite uma 

evolução silenciosa da mesma. Estima-se que em menos de 20 anos a DM atinja cerca 

de 55% da população mundial, dados preocupantes tendo em conta que há 4 anos a 

DM matou cerca de 5,1 milhões de pessoas. 

Estima-se que a nível nacional 1 milhão de indivíduos tenha DM ocorrendo uma maior 

prevalência em indivíduos do sexo masculino. O envelhecimento da população 

portuguesa refletiu-se num aumento da taxa de prevalência da DM. Esta correlação é 

justificada pelo facto de mais de ¼ da população Portuguesa na faixa etária 60-79 ter 

DM. [36,37] 

 

4.2. Etiologia e Sintomatologia da DM 

 

A diabetes é uma desordem metabólica na qual ocorre um defeito da secreção de 

insulina / na sua ação com consequente alteração do metabolismo de hidratos de 

carbono, lípidos e proteínas. Ao nível clínico caracteriza-se por uma hiperglicémica 

crónica, resultante de uma insulinossecreção deficiente, que a longo prazo é 

responsável pelo dano vascular e neuropatia. A digestão dos hidratos de carbono 

provenientes da alimentação gera glucose, que depois de absorvida entra na circulação 

sanguínea ficando disponível para as células utilizarem. A utilização de glucose por 

parte das células está dependente da insulina cuja insuficiente produção/ação leva a 

um estado de hiperglicemia. A sintomatologia da diabetes passa por sintomas clássicos 

de descompensação, entre eles: 

• Polifagia 

• Polidipsia 

• Poliúria cansaço 

• Perda de peso súbita 

• Infeções recorrentes  

• Cicatrização dificultada 

• Visão turva [37] 
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4.3. Classificação 

 

Existem três principais tipos de Diabetes:  

• Diabetes tipo 1;  

• Diabetes tipo 2;  

• Diabetes gestacional [38] 

A DM tipo 2 afeta cerca de 90% dos casos de Diabetes na população, sendo seguido 

da DM tipo 1, que corresponde a aproximadamente 8%. A Diabetes gestacional também 

merece destaque, devido ao seu impacto na saúde da gestante e do feto.  [39] 

 

Diabetes Mellitus tipo 1  

A DM tipo 1 é causada por uma reação autoimune, onde o sistema de defesa do corpo 

ataca as células beta do pâncreas, produtoras de insulina. Como consequência há uma 

ausência total da produção de insulina. [40] Este tipo pode afetar pessoas de qualquer 

idade, mas normalmente ocorre em crianças ou adultos jovens, necessitando estes 

indivíduos de injetar insulina diariamente. A insulinoterapia é indispensável em 

combinação com um acompanhamento atento, uma dieta saudável, e exercício físico 

regular. [41] 

 

Diabetes Mellitus tipo 2  

A DM tipo 2 caracteriza-se por um desequilíbrio no metabolismo de insulina (défice ou 

resistência à insulina) devido a fatores como: obesidade (IMC ≥ 30); predisposição 

genética, sedentarismo. [39] 

Diabetes gestacional  

A Diabetes gestacional é um estado de hiperglicemia, menos severo que o Diabetes tipo 

1 e 2, em que a diabetes é detetada pela primeira vez na gravidez. Esta, geralmente é 

solucionada no período pós-parto, mas pode retornar anos depois. [39] 

 

4.4. Fatores de risco 

 

Relativamente à DM tipo 1, esta pode ser desencadeada por fatores genéticos e 

ambientais (Aumento de peso, aumento da idade materna no parto, alimentação, 

infeções virais) que podem despoletar fenómenos de auto -imunidade ou acelerar esse 

mesmo processo. A DM tipo II está na maior parte dos casos associado à obesidade, 
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possuindo também uma forte componente hereditária. Existem vários fatores que 

podem contribuir para o desenvolvimento deste tipo de DM, entre os quais: 

• Etnia: O desenvolvimento de DM tipo II é seis vezes mais comuns em Sul 

Asiáticos e 3 vezes mais comum em Africanos 

• Alimentação inadequada:  uma alimentação rica em hidratos de carbono e 

gorduras saturadas e pobre em frutas e legumes está associada ao 

aparecimento de DM tipo II 

• Envelhecimento:  quanto mais idade tem um individuo maior o risco de 

desenvolver Diabetes. Contudo o numero de casos tem aumentado em todas as 

faixas etárias 

• Sedentarismo: está cientificamente comprovado que 30 minutos de exercício 

físico por dia, 5 dias por semana reduz a probabilidade de desenvolver diabetes 

tipo II 

• Excesso de peso: 50- 60 % dos novos casos de DM tipo II tem IMC >25kg/m2 

• Hipertensão arterial: Risco acrescido de DM para indivíduos com PA> 

140/90mmHg ou sobre terapêutica anti hipertensora 

• Historia familiar de diabetes 

• Mulher com histórico de Diabetes Gestacional ou com filhos de peso >4 kg 

à nascença 

A correlação entre os fatores de risco e o desenvolvimento de DM não é linear, mas 

quanto mais fatores de risco um individuo possuir maior probabilidade tem em 

desenvolver a doença. [42] 

 

4.5. Diagnóstico 

 

A suspeita da doença é feita pela presença de uma complicação tardia, como 

proteinuria, retinopatia, neuropatia periférica, doença arteriosclerótica ou então por 

infeções. Os critérios de diagnóstico de Diabetes baseiam-se na deteção da 

hiperglicemia: 

• Sintomas clássicos de descompensação e um valor de glicemia ocasional 

>200mg/dl  

• Glucose em jejum (jejum de 8 horas) > 126md/dl em 2 ocasiões; ou  

• Prova de tolerância à glucose oral (PTGO): glicemia às 2h> 200mg/dl; ou 

• hemoglobina glicosilada (HbA1c)> 6,5 % [43] 
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4.6. Complicações da DM 

 

Com ou sem presença de sintomas é necessário alertar o individuo portador da DM 

que a permanência e níveis elevados de glucose no sengue resulta em lesões 

complicadas e por vezes fatais nos tecidos (sendo os mais afetados: olhos, sistema 

vascular e rins). 

As principais complicações da DM são: 

• Neuropatia 

• Pé Diabético 

• Doenças coronárias 

• Doenças Vascular Cerebral 

• Retinopatia e Nefropatia 

A DM é uma das principias causas de morte por contribuir fortemente para o 

desenvolvimento da doença coronária e AVC (que constitui 50% das mortes nos 

diabéticos). Ao nível dos países desenvolvidos, a DM é a principal causa de cegueira, 

amputação de membros inferiores, e insuficiência real (10-20% da morte nos 

diabéticos). Dado que as crianças são mais sensíveis à falta de insulina 

comparativamente aos adultos estas apresentam um maior risco de desenvolvimento 

de cetoacidose diabética, e défice no desenvolvimento caso a diabetes não esteja 

controlada. [44,45,46] 

 

4.7. Terapêutica e Objetivos da terapêutica 

 

Na DM tipo 1 dada a ausência absoluta de insulina, a insulinoterapia é indispensável 

para assegurar a sobrevivência. Deste modo a administração de insulina associada a 

uma vigilância da glicemia, com uma alimentação saudável e pratica de exercício físico 

asseguram a terapêutica deste grupo. Na DM Tipo II são utilizados são os Antidiabéticos 

Orais (ADO) para combater a insulinorresistência seno que em certos casos é 

administrada a insulina juntamente com uma terapêutica não farmacológica. A 

terapêutica da DM tem como principais objetivos: a regularização do metabolismo com 

normalização de valores glicémicos, promover o desaparecimento dos sintomas, 

diminuindo o risco de complicações agudas evitando complicações crónicas. [47] 

Antidiabéticos Orais (ADO): A medicação oral está reservada para a DM tipo II sem 

complicações, e podem-se dividir em varias classes consoante o seu mecanismo de 



34 
 

ação: Inibidores da alfa- glucosidases, Biguanidas, Glitazonas, Sulfonilureias, 

Meglitidinas, Inibidores da DPP- 4. 

Insulina: existem vários tipos de insulina que podem ser categorizados de acordo com 

a duração de ação: ultrarrápida (Aspart), Rápida (Regular), Intermédia (NPH) e 

Longa(Determir). 

A insulina é frequentemente utilizada nos casos de DM tipo I, mas também pode ser 

usada nos seguintes casos de DM tipo II de acordo com a tabela 3. 

Tabela 3.Situações em que utiliza insulina na DM tipo II 

Utilização de insulina em DM tipo II 

Doentes recém-diagnosticados, muito descompensados com marcada 

sintomatologia /glicemias elevadas 

Terapêutica farmacológica (ADOs) é insuficiente 

Grave disfunção hepática ou renal 

Uso temporário durante a gestação ou dornas agudas 

 

4.8. Prevenção 

 

Dada a perda de qualidade de vida adjacente à doença e sendo a DM umas das 

principais causas de morbilidade cronica é importante tomar medidas preventivas. 

Podemos distinguir assim 3 níveis de prevenção: 

• Prevenção primárias: Identificação e aconselhamento de indivíduos que 

apresentem fatores de risco para o desenvolvimento de DM no sentido de 

adotarem estilos de vida saudáveis 

• Prevenção secundária: Identificação de indivíduos com DM cujo diagnostico 

ainda não foi feito, encaminhando estes suspeitos à consulta médica 

• Prevenção terciária: Tratamento e vigilância do diabético de modo a impedir ou 

atrasar o desenvolvimento de complicações da diabetes 

 

4.9. O papel do farmacêutico na DM 

 

O Farmacêutico tem um papel fundamental na saúde do indivíduo diabético 

contribuindo juntamente com os outros profissionais nos cuidados gerais de saúde. 
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Dada a sua proximidade com o doente, este assume um papel importante a vários 

níveis: desde a identificação precoce do diabético não diagnosticado, passando pelo 

aconselhando da terapêutica farmacológica e não farmacológica até a prevenção e 

redução das complicações agudas e crónicas. 

A prevenção e tratamento da DM passa pela educação do individuo, etapa fundamental 

para obtenção de um equilíbrio ao nível metabólico. Sendo esta educação instituída pelo 

medico cabe ao farmacêutico completar e reforçar a informação fornecida da forma mais 

clara possível esclarecendo todos os aspetos menos claros. Sempre que necessária a 

informação verbal deve ser complementada com informação escrita sendo também 

importante a informação dos familiares do individuo diabético de modo a contribuir para 

o sucesso da terapêutica. 

 

5. Rastreio Cardiovascular 

 

No dia 5 de fevereiro de 2016 realizei um rastreio Cardiovascular com a colaboração 

da equipa da FAS com vista a avaliar a situação da população na qual está inserida a 

farmácia comunitária. Este rastreio foi realizado no gabinete de atendimento 

personalizado da FAS, divulgado através de um cartaz (Anexo XVI) e foram 

determinados os seguintes parâmetros: IMC, PA, Glicemia e Colesterol. Durante o 

atendimento foi dado um panfleto informativo a cada utente com informações relevantes 

(Anexo XVII). 

 

5.1. Objetivos 

 

A realização deste rastreio teve como principal objetivo a sensibilização da 

população, a identificação precoce de utentes de risco e o aconselhamento de medidas 

farmacológicas/não, farmacológicas para incutir melhorias na qualidade de vida. 

 

5.2. Metodologia 

 

Toda a informação obtida foi recolhida através de uma entrevista direta com o utente. 

No início de cada determinação foi feito um pequeno questionário a cada um dos utentes 

com vista a recolher a seguinte informação: 

• Sexo 
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• Idade 

• Estilo de vida 

• Problemas de saúde 

• Medicação habitual 

Após recolha de toda a informação e valores todos os dados foram tratados no programa 

Microsoft Excel. 

 

5.3. Resultados e Discussão 

 

O rastreio foi realizado gratuitamente sem qualquer tipo de restrição quanto aos 

participantes. A realização deste rastreio a nível das instalações da FAS prende-se com 

o facto de pretender uma amostragem representante dos utentes da farmácia. Motivos 

como a simples curiosidade até a uma preocupação significativa com a saúde levaram 

à adesão de 37 pessoas a esta iniciativa. Com o objetivo de verificar quais as faixas 

etárias envolvidas no estudo bem como o género predominante realizei a 

contextualização dos utentes por grupos etários e género (Anexo XVIII e Anexo XIX). 

Após uma breve análise verifica-se que a amostra é maioritariamente constituída por 

indivíduos com idade superior a 51 anos (79%) sendo o sexo feminino o género 

predominante. Dado que o IMC > 25 constitui um dos principais fatores de RCV procedi 

também ao estudo deste parâmetro nos indivíduos conforme o representado (Anexo 

XX). Pode verificar-se que cerca de 67,5 % dos indívidos em estudo apresenta excesso 

de peso (24,3% dos quais se encontra num dos graus de obesidade) o que representa 

uma percentagem muito elevada de indivíduos em risco de desenvolver DCV.   Todos 

os indíviduos com peso superior ao normal foram alertados e incentivados para a 

importancia da perda de peso, com modificação de habitos alimentares e  iniciação da 

prática de exercicio fisico. 

Alguns estudos demonstram um relação direta entre o consumo de tabado e as 

DCV. Quando questionados quanto ao consumo de tabaco somente 5,4% (2/37) referiu 

ter hábitos tabágicos sendo estes ilucidados para o risco do consumo do mesmo. 

A HTA é como anteriormente referida uma patologia silenciosa, sendo, portanto, 

necessário a determinação da PA com vista a controlar e identificar possíveis novos 

casos. No estudo realizado verificou-se que cerca de 43, 2% dos indivíduos sofria de 

HTA (11 no estadio 1 e 5 no estadio 2) (Anexo XXI). Podemos verificar a prevalência 

de HTA por género onde é notável uma maior incidência no sexo masculino (50%) 
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comparativamente com o sexo feminino (39,1%). O tratamento farmacológico na HTA é 

de extrema importância no tratamento e controlo dos níveis de PA e na diminuição da 

mortalidade e morbilidade associada às DCV. Quando questionados quanto a 

terapêutica anti-hipertensora, verificou-se que grande parte dos indivíduos mesmo 

estando sujeitos a esta não estavam controlados (Anexo XXII):  dos 28 utentes 

diagnosticados com HTA somente 8 (28,5%) apresentavam valores de PA controlados. 

Foram descartadas situações de HTA de bata branca uma vez que nas situações 

em que os indivíduos apresentaram PA alta foi realizada uma segunda medição 

momentos após, e em todos estes casos os valores mantiveram-se altos. Os indivíduos 

com HTA descontrolada foram devidamente aconselhados quanto a medidas 

farmacológicas, não farmacologias e de autovigilância.   

A determinação DM é importante no controlo da patologia e identificação novos casos.  

No estudo efetuado verificou-se que a prevalência de DM foi notória em idades 

superiores a 51 anos (Anexo XXIII). Esta situação prende-se com o impacto do 

envelhecimento no aumento da taxa da DM. Dos 20 indivíduos (54% dos utentes) que 

confirmaram sofrer da patologia somente 1 apresentava valores de glicémia elevados, 

os restantes apresentaram valores de glicémia normais. A prevalência da DM entre 

géneros é, contudo, diferente: existe uma maior percentagem de homens (35,1%) com 

DM do que mulheres (18,9%). Face a estes resultados a conseguimos perceber que a 

medicação feita por estes doentes está na maioria dos casos a surtir o efeito desejado. 

Na situação particular de descontrolo o doente foi devidamente aconselhado com 

medidas a implementar no estilo de vidas bem como a visitar um médico sendo alertado 

para os perigos desta situação. 

 

5.4. Conclusões 

 

A identificação e avaliação dos fatores de risco cardiovasculares da localidade de 

Belinho, serve como exemplo da importância desta intervenção ao nível da saúde 

publica e aconselhamento farmacêutico. O rastreio cardiovascular,  destaca a possível 

intervenção do farmacêutico ao nível da identificação e controlo HTA e DM. O 

aconselhamento farmacêutico permite o acompanhamento farmacoterapêutico do 

doente de uma forma continua e personalizada. Assim, cabe ao farmacêutico estar 

alerta para  a identificação da patologia, com aconselhamento de medidas nao 

farmacológicas que visem a adoção de um estilo de vida saudável e o seguimento da 

terapêutica já instituida. 
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Tema 2:  Higiene Oral – Intervenção Farmacêutica na abordagem escolar 

 

1. Introdução 

 

Dada a altura do ano em que realizei o estágio, com predomínio de festividades ao 

longo do mesmo (Natal, Ano novo) e a proximidade da farmácia com a clínica de 

medicina dentária (com a preocupação crescente dos pais na saúde oral dos seus filhos) 

achei pertinente debruçar a minha atenção sobre o tema. Dado que é de pequenino que 

se adquirem os bons hábitos este tema tem como objetivo informar os mais pequenos 

sobre esta pratica diária de forma mais clara e acessível possível. 

 

2. A criança e a saúde oral 

 

A Higiene Oral tem como principal objetivo o controlo da placa bacteriana sendo um 

facto determinante para a diminuição do risco da carie dentária. Uma boca saudável na 

idade adulta depende dos cuidados incutidos e mantidos desde a infância. A importância 

dos dentes na criança reflete-se não só ao nível da alimentação como também ao nível 

da aprendizagem e desenvolvimento de autoconfiança. Torna-se assim importante o 

incentivo e motivação das crianças no sentido de cultivar uma correta higiene oral. As 

primeiras noções deverão ser transmitidas pelos pais no sentido de implementar hábitos 

de horário e frequência na rotina diária bem como incutir a uma ideia amigável do 

profissional de saúde oral. A necessidade de escovar os dentes tem de ser enfatizada 

como sendo essencial à manutenção da saúde. Os cuidados de higiene oral devem 

fazer parte da rotina de higiene diária iniciando-se antes ainda da erupção dos primeiros 

dentes e continuando após a erupção do primeiro. Nesta missão educativa o 

farmacêutico deve reforçar sempre que possível a importância da higiene oral. [48] 

 

2.1. A orientação parental nos cuidados de saúde Oral 

 

Os primeiros cuidados de saúde oral nas crianças devem começar antes da erupção 

dos primeiros dentes, mediante a limpeza da mucosa oral e gengivas com uma gaze 

embebida em água morna, após a amamentação. Após a erupção do primeiro dente, a 

higienização deve ser feita duas vezes por dia, utilizando uma gaze, uma dedeira ou 

uma escova macia, sendo uma das vezes obrigatoriamente- te após a última refeição. 
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Entre os 3 e os 6 anos de idade, a escovagem deve continuar a ser realizada e 

supervisionada pelos pais, fomentando -se o início da escovagem dos dentes pela 

própria criança. O exemplo dos pais é da maior relevância e, ao tentar imita -los, a 

criança vai adquirindo o hábito da higiene oral.  A primeira visita ao dentista deve ser 

feita assim que começam a surgir os primeiros dentes temporários na criança (ou no 

máximo quando esta atinge 1 ano de vida) com vista a estabelecer um programa 

preventivo de saúde oral e intercepta potenciais hábitos prejudiciais.  As consultas de 

rotina têm intervalos de tempo consoante a idade e estado clínico da criança e devem 

ser estabelecidas pelo profissional de saúde. [48] 

 

2.2. Fatores de Risco no desenvolvimento da Cárie Dentária 

 

O desenvolvimento, severidade e prevalência da carie dentária pode ser 

influenciado por vários fatores. Esta natureza multifatorial pode ser primária ou 

secundária. Os fatores primários, interagem entre si e são essenciais para o 

aparecimento da carie por desequilíbrio do meio bocal:   

• hospedeiro (saliva, superfície dentária suscetível a ácidos),  

• agente (microrganismos criogénicos)  

• ambiente (substrato)  

Os fatores secundários ou modeladores são fatores que podem atenuar ou agravar o 

desenvolvimento da carie, influenciando a probabilidade de a lesão evoluir: 

• Condições socioeconómicas: más condições de vida, baixa escolaridade e a 

falta de cultura de apoio à saúde oral são fatores socioeconómicos que que 

aumentam o risco de desenvolvimento de doenças orais. 

• Higiene Oral: as práticas de higiene oral reduzem a placa bacteriana e resíduos 

alimentares que são fatores que predispõem ao aparecimento de carie dentária. 

Assim, com vista a diminuição das donas orais estas praticas devem ser 

efetuadas diariamente. 

• Hábitos alimentares: O desenvolvimento económico provoca alterações na 

dieta e estilo de vida o que afeta a saúde oral e consequentemente a 

probabilidade de se desenvolver carie dentária. Uma dieta rica em açucares, a 

forma e frequência como estes são ingeridos e a capacidade que estes 

apresentam de aderir à superfície dentária são características determinantes 

que aumentam o risco da carie dentária. [48] 
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3. Prevenção e promoção da saúde oral  

 

A prevenção e promoção da saúde oral deve começar o mais cedo possível com 

consultas de vigilância na gravidez pois uma boa saúde oral da mãe favorece uma boa 

saúde oral do filho. Ao nível dos jardins de infância deve-se implementar projetos 

educativos onde se incentiva a escovagem dos dentes no estabelecimento de ensino. 

Esta medida é muito importante para as crianças mais desfavorecidas ou para aquelas 

que já tenham desenvolvido carie dentária pois permite o ganho de responsabilidade e 

autocuidado oral. Nestes mesmo estabelecimentos de ensino devem ser 

desaconselhados o consumo de guloseimas. Dentro dos profissionais de saúde o 

médico de família ou pediatra tem um papel batente relevante na profilaxia de da carie 

dentária dado que são os que mais frequentemente observam as crianças. O 

Farmacêutico, como profissional de saúde que é, pode e deve desempenhar um papel 

importante e significativo na prevenção da carie dentária através da implementação de 

medidas de controlo dos fatores etiológicos: 

• Promover a escovagem dentária e utilização do fio dentário (redução da placa 

bacteriana) 

• Promover a diminuição da ingestão de alimentos criogénicos 

• Promover o aumento da resistência dentária (aplicação de fluor em idades 

precoces) 

Estas medidas devem então ser transmitidas através de ações de promoção da saúde 

em crianças com idade escolar de modo a motiva-las a mudar hábitos como:  

• evitar o consumo de doces nos intervalos das refeições, 

• escovar os dentes com uma pasta dentífrica que contenha fluoretos pelo menos 

2x ao dia (sendo uma delas antes de deitar) 

• usar fio dentário  

• visitar regularmente o dentista 

As melhores atitudes de promoção de saúde Oral passam essencialmente por 

implementação de estratégias comunitárias, pela promoção de hábitos diabris de 

higiene e aplicação de medidas profiláticas de carie dentária e saúde oral em geral. [48] 
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4. Abordagem na escola primária de Belinho 

 

Durante o meu estagio na FAS, procedi à elaboração de alguns diapositivos acerca 

da Higiene Oral (Anexo XXIV), com informação clara, simples e acessível às crianças 

da escola primária de Belinho.   Com vista a transmitir e informar corretamente todas as 

crianças deste estabelecimento de ensino realizei uma apresentação oral interativa. O 

feedback final foi bastante positivo dada a utilização de varias animações ao longo da 

apresentação. 

 

5. Avaliação de conhecimentos sobre a Higiene Oral 

 

5.1. Objetivos 

 

O objetivo deste tema foi informar devidamente os mais pequenos e avaliar os 

conhecimentos já adquiridos sobre a prática da Higiene Oral tanto no ensino pré-escolar 

como no 1º ciclo. 

 

5.2. Metodologia 

 

A sessão foi realizada oralmente com apoio de uma apresentação em Poder poente. 

Durante esta todas as crianças foram estimuladas a intervir sendo que no final foram 

dadas algumas catividades formativas. 

 

5.3. Resultados e discussão 

 

Durante toda a sessão ouve uma grande intervenção por parte das crianças. Uma 

grande maioria demostrou conhecimentos ao nível da Higiene Oral transmitidos 

recentemente tanto a nível escolar como a nível familiar. As boas práticas de higiene 

Oral pareceram estar bem incutidas nos mais pequenos. 
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5.4. Conclusões 

 

Os estabelecimentos de ensino devem intervir ativamente na Saúde Oral da criança 

não só com objetivo de reforçar a educação do seio familiar, mas também para colmatar 

possíveis falhas a este nível. Na escola primária de Belinho as crianças são instruídas 

quanto às boas práticas de Higiene Oral, facto que se comprovou na sessão, com uma 

grande intervenção e partilha de conhecimentos por parte das crianças. Esta abordagem 

educacional permitiu mais uma vez reforçar a importância da prática da Higiene Oral e 

a da sua correta execução diária. 
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Anexo II -  Requisição de psicotrópicos / estupefacientes 
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Anexo III -  Listagem de Controlo dos prazos de Validade 
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Anexo IV – Nota de devolução 
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Anexo V -  Receita Médica Manual  
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Anexo VI – Receita eletrónica em papel 
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Anexo VII – Receita eletrónica sem papel (modelo de transição) 
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Anexo VIII – Receita eletrónica sem papel 
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Anexo IX – Elementos que devem constar no verso da receita 
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Anexo X – “Documento de psicotrópicos” 
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Anexo XI -  Verbete de identificação de lote 
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Anexo XII – Relação resumo de lotes 
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Anexo XIII – Fatura global para cada organismo 
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Anexo XIV -  Categorização do RCV 
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Anexo XV – Tabela SCORE 
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Anexo XVI – Cartaz promocional do rastreio Cardiovascular 
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Anexo XVII – Panfleto informativo DCV 
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Anexo VIII – Representação da prevalência dos grupos etários 

 

Anexo XIX - Representação da utente por idade e género 

 

Anexo XX – Representação da percentagem de IMC 
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Anexo XXI – Representação da Incidência da HTA 

 

Anexo XXII – Representação do controlo da HTA 

Anexo XXIII –  Representação da Incidência da Dm por faixa etária e género 
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Anexo XXIV: Apresentação em Power Point “Higiene Oral” 
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1. Introdução 

 

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, concede a possibilidade de 

experiênciar o papel do farmacêutico ao nível da farmácia hospitalar através do estágio 

curricular no referido ambiente. Sendo este papel de extrema importância é também 

uma oportunidade singular de contactar com a prática que difere grandemente da 

farmácia comunitária em inúmeros aspectos. 

No presente relatório são abordados não só procedimentos, tarefas e actividades 

realizadas bem como competências técnicas e práticas inerentes à farmácia hospitalar. 

São também abordadas as diferentes áreas de intervenção farmacêutica com as quais 

tive oportunidade de contactar. O estágio curricular na Farmácia Hospitalar São João 

(CHSJ) foi realizado no período Setembro - Outubro 2015 e contou com uma 

organização semelhante à da tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Organização do Estágio em Farmácia Hospitalar 

Serviço 

 

Semana 

Introdução Validação Distribuição Gestão 

e UEC 

UFA UMC UCPC 

1 - 4 

Setembro 

       

7- 11 

Setembro 

       

14- 18 

Setembro 

       

21- 25 

Setembro 

       

28 - 2 

Outubro 

       

5 - 9 

Outubro 

       

12- 16 

Outubro 

       

19- 23 

Outubro 

       

26 – 30 

Outubro 
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2. Organização e gestão dos serviços Farmacêuticos 

 

2.1.  Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar São João (CHSJ) 

 

Criados em 1959, actualmente dirigidos pelo Dr. Paulo Carinha, os Serviços 

Farmacêuticos (SF) do CHSJ subdividem-se nas diferentes áreas: Unidade de 

Reembalagem, Distribuição (Clássica/Tradicional, Dose Unitária e Pyxis), 

Aprovisionamento e Gestão, Unidade de Ensaios Clínicos, Unidade de Manipulação 

Clínica, Unidade de Cuidados Farmacêuticos Ambulatório e Unidade Centralizada de 

Produção de Citotóxicos. 

 Os processos relativos ao medicamento, à investigação do mesmo e à promoção 

de saúde são da responsabilidade dos SF, sendo que estes têm como objectivo 

assegurar uma terapêutica medicamentosa de qualidade, eficaz e segura, primando o 

uso racional do medicamento e a sustentabilidade económica do sector. [1] 

 

2.2. Recursos Humanos 

 

     Os recursos humanos funcionam como o pilar dos SF hospitalares, assumindo 

extrema importância na organização da Farmácia Hospitalar. No CHSJ o funcionamento 

e a qualidade dos SF é assegurada por uma vasta equipa de profissionais, que se 

encontram distribuídos pelas diferentes áreas: Farmacêuticos, Técnicos de Diagnóstico 

e Terapêutica (TDT), Assistentes Operacionais (AO) e Administrativos. 

 

2.3. Sistema Informático 

 

Os SF do CHSJ contam com um Sistema de Gestão Integrado do Circuito do 

Medicamento (SGICM), que permite controlar todos os processos referentes ao 

percurso do medicamento.  Para além de promover o uso racional do medicamento, o 

SGICM interliga outros sistemas utilizados como Consis ®, Kardex ®, Pyxis®, e FDS® 

(Fast Dispensing Sistem). 

 

3. Centro de Validação Farmacêutica 

 

É da responsabilidade do farmacêutico hospitalar a receção e validação das 

prescrições médicas, de acordo com as Normas de Orientação Clínica (NOC). Este 
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processo que tem em conta aspetos farmacoterapêuticos e farmacológicos é de extrema 

importância, pois contribuiu fortemente para o uso racional do medicamento. Assim, 

sempre que um medicamento é dispensado, o farmacêutico responsável deverá avaliar 

a prescrição tendo em conta: as principais indicações terapêuticas, contraindicações, 

adequação da terapêutica ao doente, possíveis efeitos adversos, quantidade prescrita 

e existência de interações entre medicamentos. Seja a prescrição eletrónica ou em 

papel, deverá sempre constar na mesma as seguintes informações: nome, número do 

doente, fármaco prescrito, posologia e dose. 

Em situações em que o uso de medicamentos off-label é necessário, é fundamental 

não só o consentimento informado por parte do doente, como também o preenchimento 

de um formulário criado para o efeito que deverá ser aprovado pela Comissão de Ética 

para a Saúde (CES) e pela Direção Clínica (DC). No que diz respeito à validação da 

medicação destinada a quimioterapia, esta é feita por farmacêuticos da Unidade 

Centralizada de Preparação de Citotóxicos (UCPC), assim como a medicação destinada 

à preparação é validada por um farmacêutico da unidade de manipulação. 

 

4. Distribuição e Dispensa de Medicamentos 

 

Para um medicamento ser dispensado é sempre necessária uma prescrição 

eletrónica ou manual (figura 1). A distribuição dos medicamentos consiste não só em 

transportar o medicamento correto, mas também assegurar a dose e a quantidade 

certas para cada doente. O uso racional do medicamento, a qualidade, segurança e 

Modalidades de 
distribuição

Com prescrição electrónica

Reposição de stock por 
níveis: Pyxis®

Distribuição individual 
diária em dose unitária 

(DIDDU)

Sem prescrição electrónica

Reposição de stocks por 
níveis

Requisição individualizada 
ou personalizada Ex: anti-

infeciosos, citotóxicos, 
hormonas

Figura 1. Modalidades de distribuição do CHSJ 
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eficácia são fatores extremamente dependentes deste processo. Como tive 

oportunidade de constatar num mesmo serviço clínico (SC) podem coexistir várias 

modalidades de distribuição (figura 2), incluindo os circuitos especiais para 

medicamentos sujeitos a controlo: 

• Estupefacientes 

• Psicotrópicos 

• Hemoderivados 

Como estagiária no CHSJ tive oportunidade de interpretar e validar os mais diversos 

modelos de requisição/validação, proceder ao registo informático de consumos e registo 

de dispensa e arquivo. Este estágio permitiu contactar com a legislação que rege os 

circuitos de distribuição de dispensa de medicamentos, assim como conhecer os 

procedimentos utilizados na reposição e dispensa. [1] 

 

  

4.1. Distribuição Tradicional ou Clássica de Medicamentos 

 

      O sistema de distribuição tradicional foi o primeiro sistema utilizado em ambiente 

hospitalar. Este, inclui o sistema de reposição de stocks por níveis e todas as suas 

componentes (armazéns avançados, armários de urgência, carros de emergência e 

PYXIS) e consiste na existência de um stock de medicamentos armazenados num 

Prescrição 
médica

PYXIS

Doente

Personalizada

Entrega ao 
serviço clinico

Individual diária 
em dose unitária

FSD KARDEX

Finalização da 
preparação 

(manual)

Análise e 
validação da 
prescrição

Figura 2. Sistemas de distribuição de medicamentos do CHSJ 
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armário do SC, previamente definido e reposto a cada semana, face as necessidades e 

requisição pelo serviço de enfermagem. 

      Esta distribuição clássica para além de implicar custos extra devido a prazos de 

validade (PV) expirados, reposição inadequada e desvios de medicação, exige também 

uma grande dedicação por parte do enfermeiro em processos relacionados com o 

medicamento em detrimento da prestação de cuidados ao doente.  Adicionalmente há 

uma grande dificuldade de integração do farmacêutico na equipa clínica, uma vez que 

este só intervém na validação da prescrição, após a administração o que reduz a 

possibilidade de seguir o perfil farmacoterapêutico do doente. [2,3] 

 

       4.1.1. Sistema de Reposição de Stocks por Níveis  

 

      O Sistema de Reposição de Stock por Níveis é utilizado por alguns SC onde a 

constante alteração da terapêutica inviabiliza sistemas de distribuição como a DIDDU. 

É utilizado no Serviço de Urgência em adultos e alguns blocos operatórios, dado que os 

doentes permanecem nestes locais durante um período de tempo reduzido. Os 

medicamentos e produtos presentes no armário de armazenamento do SC, bem como 

o seu stock, são previamente acordados entre o Diretor do SC, O Enfermeiro Chefe e o 

Farmacêutico de acordo como o consumo e as características dos doentes. O TDT 

prepara as malas, após validação farmacêutica, sendo o AO a pessoa responsável pela 

entrega dos medicamentos no SC. Os blocos operatórios de urgência e neurocirurgia 

bem como o serviço de imunohemoterapia, dispõem de armazéns avançados. Estes 

armazéns são repostos diariamente com base no consumo efetuado, o que proporciona 

um fácil controlo dos stocks por parte dos SF. 

      Os SC com sistema DIDDU possuem armários de urgência cujo o stock é reposto 

semanalmente, e são utilizados pelo enfermeiro sempre que uma prescrição urgente é 

efetuada fora do horário normal de funcionamento da DIDDU. Os carros de emergência 

existentes em todos os SC possuem medicação utilizada em todas as situações de 

emergência, sendo o seu stock reposto imediatamente após a sua utilização. Uma das 

grandes desvantagens deste tipo de distribuição é o facto da validação farmacêutica da 

prescrição médica ocorrer após a sua administração. [1,2,3]        
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       4.1.2. Reposição por Níveis (Pyxis®) 

      A reposição por níveis PYXIS® é um sistema de armazéns avançados, estações 

constituídas por um conjunto de armários conectados a uma consola que se encontra 

nos SF, permitindo assim o controlo e a gestão de todos os sistemas PYXIS® existentes. 

Cada estação contêm a medicação e existem 16 SC equipados com este sistema, sendo 

a sua maioria Unidades de Cuidados Intensivos. 

      O acesso a este equipamento e ao seu conteúdo, é restrito sendo que qualquer 

profissional que pretenda aceder a este equipamento (Farmacêutico, TDT, enfermeiro 

ou médico) terá que se identificar com a sua senha e impressão digital. Os armários 

estão organizados por gavetas, com respetivas divisórias de diferentes níveis de 

segurança, permitindo assim controlar o acesso ao medicamento. Como tive 

oportunidade de constatar, existem 3 níveis de segurança, tal como representado na 

figura 3.   

      Todos os medicamentos de uma estação PYXIS® tem um valor de stock mínimo e 

máximo, permitindo a elaboração automática e diária de mapas para a reposição. A 

reposição de stock respeita a norma First-Expire First-Out (FEFO) e é feita pelo TDT e 

por um AO. Os medicamentos extra - PYXIS® são enviados simultaneamente à 

reposição dos stocks dos PYXIS, através de sistema de distribuição por DIDDU. [4,5] 

      Comparativamente a outras modalidades de distribuição o sistema de distribuição 

PYXIS® apresenta inúmeras vantagens: 

• Permite a “automatização” do processo prescrição-dispensa-administração; 

• Diminui erros de dispensa de medicação; 

• Permite adequar a disponibilidade dos medicamentos em função das 

necessidades terapêuticas de cada doente; 

1

No primeiro nível, o 
profissional de saúde tem 

acesso a todas as 
divisórias de uma gaveta e 

à quantidade total dos 
fármacos. 

2

No segundo nível, o 
profissional de saúde 
tem acesso a uma das 

divisórias de uma gaveta 
e  a todo o stock de 

medicamento aí 
existente.  

3

No terceiro e mais elevado 
nível de segurança, o 

profissional de saúde só tem 
acesso a um medicamento e 
na quantidade prescrita para 

o doente

Figura 3. Níveis de segurança da Pyxis 
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• Permite efetuar os consumos diretamente ao doente de cada SC de forma 

automática;   

• Assegura a segurança e o uso racional do medicamento, 

• Promove uma melhor gestão dos stocks e PV pela existência de informação 

completa sobre consumos e reposições de stocks. 

 

4.2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) 

 

Na Distribuição Individual Diária em Dose Unitária, tal como o próprio nome diz, os 

medicamentos são dispensados em dose unitária para cada doente, em internamento 

por um período de 24h.  Esta modalidade de distribuição bem como todos os processos 

com ela relacionados, desde a reembalagem à sua distribuição, são de inteira 

responsabilidade da farmácia central. Assim consegue-se conhecer o perfil 

farmacoterapêutico de cada doente, diminuir riscos de interações e aumentar também 

a segurança da utilização dos medicamentos. Após a validação da prescrição médica, 

pelo farmacêutico, a terapêutica é preparada, emitindo-se mapas de distribuição pelo 

TDT onde se identifica: o doente, o serviço, o nº da cama e a respetiva medicação 

prescrita. O TDT prepara a mala de cada SC organizada por gavetas, onde consta o 

nome doente e o numero de cama. Poderão ocorrer alterações nas prescrições, 

havendo, portanto, a necessidade de atualizar os mapas emitidos, com a emissão de 

mapas de alteradas. Por fim, cada mala é transportada ao seu respetivo SC, pelo AO, 

de acordo com o horário previamente estabelecido.  

Na unidade, os medicamentos encontram-se devidamente organizados por ordem 

alfabética de Denominação Comum Internacional (DCI), em gavetas com doses 

unitárias de cada medicamento. Com vista a diminuir o erro e a dinamizar todo o 

processo, recorre-se a sistemas semiautomáticos de armazenamento/distribuição: 

Kardex®, Kardex® Frio 2-8ºC, FDS® (Fast Dispensing System). O Kardex® é um 

sistema auxiliar de armazenamento e distribuição, controlado informaticamente. Este 

processa diretamente a informação dos mapas de distribuição e agrupa-os 

individualmente por paciente ou medicamento. Obtém-se assim uma dispensa mais ágil, 

cómoda e segura, por diminuir potenciais erros humanos, melhora gestão de stocks 

(quantidade, PV, lote), de espaço e de recursos humanos.  Para que os medicamentos 

possam ser distribuídos por DIDDU é necessária à sua disponibilização em unidose, 

devidamente identificadas com a DCI do princípio ativo, a dose, a forma farmacêutica, 

o prazo de validade e o número de lote.  
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O fracionamento e a reembalagem de medicamentos realiza-se unicamente quando 

é assegurada a manutenção das propriedades físico-químicas e bio farmacêuticas. Este 

processo permite disponibilizar fármacos nas doses ajustadas às necessidades dos 

doentes e em doses não disponibilizadas pela indústria farmacêutica.  Os processos de 

fracionamento e reembalagem podem ser realizados com recurso a sistemas de 

reembalagem manuais, semiautomáticos e automáticos. O FDS® é um processo 

automático que apresenta inúmeras vantagens, entre as quais: 

• Permite dispensar a medicação para cada doente, em doses unitárias individuais 

diretamente após a validação de uma prescrição. 

• Reembala de forma automática e procede a uma identificação completa da 

unidose (doente destinatário, DCI da substância ativa, dose, forma farmacêutica, 

lote, PV e código de barras interno). 

• Auxilia a dispensa e preparação das malas diminuindo erros de dispensa. 

Em contrapartida, o FDS® não permite a reembalagem de medicamentos 

citotóxicos, fotossensíveis, termolábeis, higroscópicos e formas farmacêuticas não 

sólidas sendo que para o efeito se utiliza o sistema semiautomático de reembalagem – 

Auto-Print Unit Dose Systems Grifolds® – que permite reembalar formas farmacêuticas 

orais solidas, inteiras ou fracionadas em material de embalagem fotoprotetor. [1,6,7] 

 

4.3. Requisição Individualizada ou Personalizada 

 

      São alvos deste tipo de distribuição: medicamentos extra-formulário citotóxicos, anti-

infeciosos, imunomoduladores, hormonas, fatores estimulantes hematopoiéticos, 

medicamentos biotecnológicos entre outros que não possuem uma legislação especial, 

mas o seu uso não deve ser indiscriminado. [1] 

 

4.3.1. Medicamentos Extra- Formulário 

 

      Os medicamentos Extra-Formulário são medicamentos que não constam no 

Formulário CHSJ. Este processo visa suprir necessidades devidamente justificadas, 

para o efeito deve-se preencher a folha de medicamentos extra-formulário (anexo I), 

com o devido pedido de autorização à DC.  
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4.3.2. Anti-Infeciosos 

 

      O uso de anti-infeciosos segue normas clínicas internas elaboradas pela DC e pela 

UPCIRA (Unidade de Prevenção e Controlo de Infeções e Resistências Antibacterianas) 

que visam o seu uso racional de forma a controlar e minimizar o desenvolvimento de 

resistências. Todas as prescrições deverão ser devidamente justificadas e obter 

aprovação por parte da DC. Medicamentos com uso off-label, implicam aprovação e 

autorização da CES e CA, respetivamente. 

    Sempre que um destes medicamentos é prescrito é necessário o preenchimento da 

Folha de Requisição de Antimicrobianos (anexo II). No caso do serviço possuir DIDDU 

a prescrição deverá ser realizada por via eletrónica, em caso negativo esta deverá ser 

feita no impresso Requisição de Antimicrobianos.   

     No caso dos outros SC a requisição é encaminhada para o Centro de Validação pelo 

TDT, onde será interpretada e validada pelo farmacêutico responsável. Este analisa a 

requisição e verifica a existência ou não de inconformidades nos parâmetros 

mencionados na figura 4. 

      Em seguida faz-se o registo do seu consumo de modo individual a cada doente para 

que fique registado no histórico farmacoterapêutico. Excecionalmente, o registo do 

Serviços de Urgência é feito ao serviço e o registo dos Hospitais de Dia de Ambulatório 

e Consultas é feito em modo ambulatório. Após todo este processo o TDT procede à 

preparação dos anti-infeciosos para que estes possam ser distribuídos. 

Análise da 
requisição

Justificação 
clinica válida/ 

autorização da 
DC

Posologia e 
estabilidade 

após 
reconstituição

Utilização off-
label ou não 

off-label

Duração do 
tratamento

Figura 4. Aspetos a ter em conta na requisição de anti-infeciosos 
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      Todos os anti-infeciosos deverão ser, conforme o estipulado, suspensos no final de 

sete dias de tratamento, sendo que deverá ser feita uma nova requisição caso se 

pretenda prosseguir com o tratamento. Contudo nos serviços de Urgência é dispensada 

apenas a quantidade suficiente para 24h. [1,8] 

 

4.4. Medicamentos Sujeitos a Circuito Especial 

 

4.4.1. Estupefacientes e Psicotrópicos 

 

No CHSJ os Estupefacientes e psicotrópicos são armazenados num cofre-armazém 

nos SF, seguindo uma organização por ordem alfabética de DCI, dosagem e com base 

nas normas First Expire First Out (FEFO). Estas substâncias são regulamentadas pelo 

Decreto de Lei nº15/93 de 22 de janeiro, pelo Decreto Regulamentar nº61/94 de 12 de 

outubro e pela portaria nº981/98 de 8 de junho, as quais legislam quanto à sua 

aquisição, distribuição, prescrição e dispensa.  

É da responsabilidade do farmacêutico, o circuito do medicamento através do 

controlo de entradas e saídas, promovendo o seu uso racional. Com a exceção dos 

pensos transdérmicos e da metadona, todos os estupefacientes e psicotrópicos existem 

num stock previamente definido, em cada SC. Sempre que ocorre um consumo deste 

tipo de substâncias, é necessário o seu registo por parte do enfermeiro, através do 

documento de requisição Modelo 1509 do Instituto Nacional da Casa da Moeda (INCM) 

(anexo III), com a finalidade de reposição do seu stock. Cada requisição permite o 

registo de vários doentes, segundo o seu nome e nº cama/processo, sendo que em cada 

uma delas deverá constar: 

• Somente um único fármaco identificado pelo seu nome genérico, forma 

farmacêutica/código informático; 

• Data e assinatura de forma legível do enfermeiro que administra o fármaco. 

      Após assinatura do diretor do SC a requisição é entregue no Centro de Validação 

do SF. Esta vem em duplicado e não pode ter rasuras, sendo que no caso dos sistemas 

transdérmicos e metadona é obrigatória a autorização da DC com JC. O pedido é 

numerado, através de uma numeração sequencial interna, e os produtos pedidos são 

debitados ao SC requisitante ou aos doentes individualmente, no caso dos pensos 

transdérmicos de estupefacientes e a metadona. Após o processo informático estar 

concluído os impressos de requisição são anexados a uma guia de Satisfação de 

Pedidos, onde constam as quantidades a dispensar a cada SC. A medicação é então 
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preparada pelo TDT, com supervisão de um farmacêutico, que a acondiciona em sacos 

selados, devidamente identificados e com etiqueta adequada do SC a qual se destina. 

     Todos os intervenientes deverão assinar o impresso de requisição, sendo que o 

original deste documento deverá retornar aos SF onde se procede ao seu arquivo.      

Todas as requisições que apresentem rasuras ou que não cumpram as condições 

anteriormente referidas, não serão validadas nem fornecidas. 

Diariamente são comparados os registos de entradas e saídas com o stock físico, sendo 

feita a sua contagem. Trimestralmente são enviados para o INFARMED registos com 

referencia aos stocks mensal e trimestral. Durante este estágio tive oportunidade não 

só de proceder à validação de requisições de estupefacientes e psicotrópicos e posterior 

registo informático, como também participei ativamente na verificação diária de stocks. 

[1,9-12] 

 

4.4.2. Medicamentos derivados de Plasma 

 

      O registo de medicamentos derivados do plasma é feito através do preenchimento 

do Modelo 1804 da INCM (anexo IV), segundo o Despacho Conjunto nº 1051/2000 de 

30 de outubro, onde é obrigatória a identificação e registo de todos os procedimentos: 

prescrição, distribuição e administração. Permite a rastreabilidade dos produtos 

dispensados e distribuídos de modo que a origem de uma eventual patologia infeciosa 

transmitida por estes produtos será detetada. 

A prescrição médica destes produtos é feita através do preenchimento dos quadros 

A e B, do modelo referido anteriormente, sendo que cada requisição fornece somente 

medicamento para um único dia. Esta deve incluir: 

• Medicação de acordo com a DCI, 

• Forma farmacêutica,  

• Via de administração, 

• Posologia, 

• Duração do tratamento, 

• Quantidade requisitada bem como a JC e/ou diagnóstico 

No uso off-label é necessária uma autorização da CES, juntamente com uma 

declaração de consentimento informado por parte do doente, no inicio do tratamento. 

Uma vez conforme, o farmacêutico preenche o quadro C da requisição, onde identifica: 

produto e quantidade dispensada, fabricante, o lote e o nº de CAUL (Certificado de 

Autorização de Utilização - certificado de análise que garante a segurança do produto, 

emitido pelo INFARMED). 
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No registo de consumo ao doente é identificando o lote dispensado. Deste modo 

após validação por parte do farmacêutico responsável, o TDT prepara, o farmacêutico 

verifica e o AO transporta a medicação para o respetivo SC. No momento da 

administração o enfermeiro procede ao preenchimento do quadro D, completando- se 

assim o circuito. O original retorna depois aos SF onde é arquivado. [1,13,14] 

 

5. Distribuição em Regime de Hospital de Dia de Ambulatório 

 

Os hospitais de dia (HDI) evitam o internamento hospitalar e proporcionam a 

administração da terapêutica (normalmente por via IV) sob vigilância de um profissional 

de saúde por um período restrito (sempre inferior a 24h). O CHSJ possui várias salas 

onde são efetuados os tratamentos: Pediatria, Hematologia, Endocrinologia e 

Polivalente. Para ser realizado um tratamento é necessária a autorização por parte da 

DC, sendo que todos os usos off-label necessitam também autorização da CES. 

O serviço de enfermagem elabora uma agenda de administração da terapêutica dos 

diversos doentes, enviando-a aos SC na véspera do tratamento. De acordo com a 

prescrição é efetuado o consumo ao doente em regime de ambulatório, e emitido o 

mapa de preparação. 

Todos os medicamentos para o HDI são preparados diariamente, na véspera da sua 

administração. Deste modo, às 8 horas da manhã do dia de administração, toda a 

medicação preparada é transportada pelo AO. Quando a administração da medicação 

não é realizada, é efetuada a sua devolução no SI tendo em conta: o doente, o histórico 

e a data de dispensa.  

O papel do farmacêutico no serviço hospitalar é promover o uso racional do 

medicamento, disponibilizando o medicamento correto na quantidade certa com vista a 

garantir o cumprimento da prescrição medica. [1,19] 

 

6. Seleção, aquisição e armazenamento de produtos farmacêuticos 

 

Os medicamentos utilizados a nível hospitalar são identificados pelo Código 

Hospitalar Nacional do Medicamento (CHNM) sendo este código atribuído pelo Infarmed 

é também verificado mensalmente seguindo diversos critérios. A selecção de 

medicamentos utilizados em ambiente hospitalar é feita tendo em conta as 

necessidades terapêuticas dos doentes pela CFT através da elaboração do FHNM. 
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O SGICM organiza cada produto existente nos SF pela sua “Ficha de Artigo” na qual 

se pode encontrar a informações referentes ao mesmo, tais como: Forma Farmacêutica, 

Dosagem, quantidades, stock de segurança, stock mínimo e máximo, DCI, Preço médio 

actual e fornecedor. Esta organização confere assim uma maior segurança e facilita 

também os processos de gestão de forma a evitar rupturas de stock. Para tal  são 

utilizados 4 indicadores: stock mínimo, stock máximo, stock de segurança e ponto de 

encomenda. 

 O ponto de encomenda  tem em conta o consumo médio do último ano e 

corresponde ao consumo mais sensato em 15 dias. O pedido de compra de determinado 

produto é feito pelo TDT sempre que o seu stock é inferior ao ponto de encomenda o 

qual é posteriormente aprovado pelo farmacêutico responsável pela gestão. A selecção 

e avaliação dos fornecedores está também ao encargo da unidade de gestão onde são 

tidos em conta factores como: o número de rupturas, de repostas a pedidos de 

devolução, de não conformidades, troca de produtos expirados ou em final de PV. 

Segundo o Decreto de Lei nº18/2008 de 29 de Janeiro a aquisição de medicamentos a 

nível hospitalar adopta principalmente um dos procedimentos: 

• Concurso público : a administração Central do Sistema de Saude (ACSS) 

disponibiliza um catálogo de Aprovisionamento Público de Saúde o qual é 

analisado pelo farmaceutico responsável pela gestão, sendo selecionado o 

fornecedor mais vantajoso em termos económicos. 

• Ajuste directo: é feito um concurso que permite às entidades lançarem 

propostas  tornando o processo mais simples e rápido. 

• Concurso promovido pelo Hospital: é analisado e aprovado pelo Conselho de 

Administração (CA) Interno e autenticado pelo Sectretário de Estado. Este 

concurso engloba produtos que não fazem parte da lista ACSS. Os 

medicamentos que não tem Autorização de Introdução no Mercado (AIM) ou em 

curso de avaliação necessitam de uma Autorização de Utilização Especial (AUE) 

para poderem ser adquiridos. Esta autorização é cedida pelo Infarmed após 

preenchimento, envio e avaliação de um formulário (anexo VI) e respectiva JC 

(anexo VII). 

Para produtos de importação a AUE é atribuída se o tratamento para o qual este se 

destina não presentar alternativa terapêutica sendo que deve constar no requerimento 

se este apresenta benefício clínico ou provas preliminares que o comprovem em ensaios 

clínicos. Os empréstimos de medicamentos e outros produtos farmacêuticos são ainda 

da responsabilidade da unidade de gestão. Sempre que outra instituição solicita um 

empréstimo é emitida uma guia de empréstimo concedido. Quando há necessidade de 
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pedir um empréstimo a outra instituição é preenchido um formulário para esse efeito e 

enviado à mesma. 

Durante este estágio, foi possível contactar e compreender os processos intrínsecos 

à compra de medicamentos a ambiente hospitalar, desde a legislação à documentação 

ressaltando sempre a importância de uma correta gestão de recursos. [16,17] 

 

  6.1.  Receção de encomendas 

 

      A receção de encomendas é realizada pelo TDT do sector de receção em conjunto 

com um AO, os quais verificam o estado e o destino da mesma de acordo com o 

documento de entrega (DE). Excecionalmente no caso dos hemoderivados, epoetinas 

ou estupefacientes estes são rececionados pelo farmacêutico responsável.  Aquando 

da abertura verifica-se a conformidade dos produtos recebidos tendo em conta o DE. 

Posteriormente dá-se a entrada dos produtos através do SI, onde se verifica novamente 

a concordância entre o DE e a nota de encomenda (NE) tendo em conta a designação 

do produto e o valor total da encomenda. Em seguida todos os produtos são enviados 

para o respetivo local de armazenamento. Para os produtos de frio, citotóxicos e a 

medicação de responsabilidade da Unidade de Ensaios Clínicos a receção apenas 

confirma o número de volumes enviando de seguida os produtos para cada uma das 

unidades. 

 

7. Unidade de Ensaios Clínicos 

 

De acordo com a lei nº 21/2014, de 16 de abril, entende-se por Ensaio clínico (EC) 

qualquer investigação conduzida no ser humano com vista a apurar a segurança e 

eficácia de um ou mais medicamentos experimentais e visa: 

• A descoberta ou verificação de efeitos clínicos, farmacológicos e 

farmacodinâmicos,  

• A dentificação de efeitos indesejáveis, 

• A análise da absorção, distribuição, metabolismo e excreção (ADME). 

As responsabilidades de execução de um ensaio clínico bem como as exigências 

inerentes ao circuito do medicamento são legisladas pela referida lei, que decreta a 

aplicação das Boas Práticas Clinicas (BPC). 

A Unidade de Ensaios Clínicos (UEC) existente ao nível dos SF é de acesso restrito 

a farmacêuticos com formação em BCP e possui condições de temperatura e humidade 

controladas. 
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A UEC encontra –se dividida nas seguintes zonas: 

• Atendimento; 

• Armazenamento da medicação e respetiva documentação; 

• Frigorífico (para medicação com necessidade de refrigeração); 

• Quarentena (não conformidades) 

• Armários para arquivo de documentos (documentação relativa a EC já 

encerrados, registos das temperaturas…).  

Antes da implementação de um EC é feita uma visita à UEC por parte do promotor 

(por intermédio de um monitor) com vista a verificar se existem condições necessárias 

para o seu desenvolvimento. Se forem reunidas as condições necessárias, o promotor 

terá que submeter um pedido de autorização do EC às autoridades reguladoras: a 

Comissão Ética para a Investigação Clínica, a Comissão Nacional de Proteção de 

Dados, o INFARMED e o CA do CHSJ. Uma vez obtidas todas as autorizações, o 

promotor organiza uma reunião inicial onde toda a equipa interveniente no EC deverá 

estar presente (Equipa de Investigadores, monitor do EC e pelo menos 1 Farmacêutico 

da UEC). Esta reunião tem como objetivos dar a conhecer e explicar detalhadamente o 

protocolo, definir as responsabilidades de cada interveniente bem como prazos para a 

sua execução e esclarecer todos os aspetos importantes que podem por em causa a 

realização e validação dos resultados do EC.  

De forma a avaliar os progressos e o cumprimento do protocolo estipulado, o 

promotor organiza visitas de monitorização regulares durante o EC. Tanto o promotor 

(entidade responsável por conceber, gerir e financiar um EC) como os EC podem ser 

alvo de inspeções por parte do INFARMED que verifica o cumprimento das BPC.    

No final do EC, é efetuada uma visita de encerramento (pelo monitor) na qual se 

verifica documentação arquivada e se recolhe a medicação. O prazo mínimo legal de 

armazenamento do dossier final é de 5 anos, sendo comum os promotores exigirem um 

mínimo de 15 anos.  A maior parte dos EC realizados na UEC do CHSJ são da fase II e 

III sendo que todos os doentes participam de forma voluntária através da assinatura de 

um consentimento informado onde são alertados acerca dos riscos e benefícios do EC. 

[18,19] 

 

7.1. Circuito do medicamento Experimental  

 

      A receção e dispensa de medicamentos experimentais é efetuada com base nos 

protocolos cedidos pelos promotores dos EC sendo que o circuito do medicamento 

ocorre sempre com a supervisão do farmacêutico: desde a receção (com verificação do 
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nº do lote, prazo de validade, embalagem e guia de remessa) à dispensa passando pela 

contabilização de medicação. Se alguma inconformidade for detetada durante a receção 

esta deve ser reportada ao monitor ficando a medicação em quarentena até instruções 

do promotor. 

A medicação é armazenada de acordo com as respetivas especificações (em 

armários à temperatura ambiente ou em frigoríficos com monitorização da temperatura). 

A dispensa do medicamento experimental ocorre através do preenchimento do 

formulário próprio onde é identificado o EC, o doente e o medicamento a dispensar. No 

momento de dispensa da medicação o farmacêutico deve registar os seguintes 

parâmetros no formulário de prescrição: nº do lote prazo de validade, data da dispensa 

e a sua assinatura. Na cartonagem exterior do medicamento é também colocada uma 

etiqueta onde consta a identificação do EC, do investigador principal, do doente e data 

de dispensa.  É da responsabilidade do farmacêutico informar o doente quanto à 

posologia e modo de administração, bem como quanto a cuidados a ter com o 

medicamento, promovendo a adesão à terapêutica. Todas as embalagens devem ser 

devolvidas à UEC (com ou sem medicamentos), para posterior envio ao promotor. 

Através da contagem das unidades devolvidas, é possível avaliar a adesão à 

terapêutica. Sempre que esta seja menor que 80% ou maior que 120% dever-se-á 

reportar a situação ao investigador principal e ao monitor. [18,19] 

 

8. Unidade de Farmácia Ambulatório 

 

A Unidade de Farmácia Ambulatório (UFA) dispensa medicamentos com uma janela 

terapêutica estreita, o que exige uma monitorização frequente para garantir a 

manutenção e segurança da terapêutica administrada.  Deste modo ocorre uma 

aproximação natural entre o farmacêutico e o doente, que acompanha a terapêutica 

assegurando a sua adesão promovendo o uso racional do medicamento. O volume de 

trabalho na UFA tem aumentado significativamente não só pelo aumento da incidência 

de patologias crónicas, mas também pela diminuição do tempo de internamento. A 

redução de custos, a maior comodidade para o doente bem como a redução de riscos 

relacionados com o internamento são algumas das varias vantagens que a dispensa de 

medicamentos a utentes em ambulatório apresenta. 

A comparticipação de medicamentos, regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 48-

A/2010, de 13 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 106-A/2010, de 1 de outubro define 

um regime geral e um regime especial que se aplica a determinados casos patológicos 

ou grupo de doentes.  As patologias cuja comparticipação do Estado é total encontram-
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se legisladas em diplomas individuais, prevendo a dispensa dos medicamentos 

necessários para os tratamentos destas a nível hospitalar de forma gratuita aos doentes 

que cumpram requisitos presentes na legislação. As patologias abrangidas pela 

legislação em vigor são publicadas no site do INFARMED em Medicamentos de Uso 

Humano para Utilização em Ambulatório, na secção de dispensa exclusiva em Farmácia 

Hospitalar.  

O CA pode, contudo, autorizar a dispensa de medicamentos para outras patologias 

não legisladas (como a Hipertensão Pulmonar, a Hepatite B…), como também dispensa 

de medicamentos que não são de uso exclusivo hospitalar. Nestes casos terá de ser 

submetido à DC um pedido de autorização de dispensa, sendo que aqueles com 

indicação terapêutica off-label precisam também de um parecer positivo da CES. A UFA 

dispensa também medicamentos protocolados no CHSJ, com autorização previa da DC, 

como é o caso da talidomida.  O CHSJ pode, quando devidamente justificado pela 

assistência social (doente com baixos recursos económicos) dispensar determinados 

medicamentos que não são de uso exclusivo hospitalar. A UFA é constituída por:  sala 

de espera, 5 gabinetes de atendimento individualizados, gabinete administrativo, zona 

de devoluções e zona de armazenamento. A UFA encontra-se em funcionamento de 

segunda a sexta-feira, das 9h-17h.  

Na zona de armazenamento, os medicamentos encontram-se armazenados 

segundo a sua classe farmacoterapêutica e ordenados por ordem alfabética de DCI. 

Esta é também constituída por vários frigoríficos com temperaturas controladas e o 

CONSIS® (sistema automatizado de dispensa de medicamentos) – que armazena os 

produtos com maior rotatividade, permitindo diminuir erros, otimizar o espaço de 

armazenamento e tornar mais célere o atendimento. Próximo dos gabinetes de 

atendimento existem pequenos armários com medicamentos de grande rotatividade que 

não só facilitam o atendimento, mas também permitem perfazer quantidades a 

dispensar quando as embalagens comerciais dos medicamentos não se adequam à 

duração da terapêutica. 

Dado que o espaço de armazenamento é reduzido foram estabelecidos stocks fixos 

dos medicamentos habitualmente dispensados de acordo com os registos de 

consumos. No entanto poderá haver necessidade de um pedido de reposição dado a 

ocorrência de um pico no seu consumo, sendo este realizado diariamente. O pedido de 

reembalagem dos medicamentos reembalados UFA é feito semanalmente, todas as 

quintas-feiras.  Os medicamentos de “gestão da UFA” (medicamentos exclusivos da 

UFA) têm um circuito próprio onde após receção são transferidos para o armazém da 

UFA acompanhados da guia onde são novamente verificados. De ressalvar que são 

efetuados inventários diários para os hemoderivados, dietas entéricas, epoetinas e 
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sildenafil; semanais para as dietas entéricas multidose; e mensais para as hormonas de 

crescimento.  

Dado que grande parte dos medicamentos dispensados apresentam uma margem 

terapêutica estreita, é necessário alertar o utente para: 

• Possíveis reações adversas medicamentosas (RAMs), 

• Interações com medicamentos e/ou alimentos,  

• Posologia, via e a forma de administração correta, 

• Importância da adesão à terapêutica, 

• Cuidados a ter com o medicamento (condições de armazenamento…)   

• Esclarecer quaisquer dúvidas do utente. 

É importante também informar o utente quanto ao nº de unidades dispensadas, a 

data do próximo ato de dispensa e as consequências clínicas do não cumprimento da 

terapêutica. Assim sendo é no atendimento da UFA, que o farmacêutico poderá exercer 

uma das funções mais nobres: aconselhamento farmacêutico que visa a promoção da 

saúde e o sucesso terapêutico. Como estagiaria tive oportunidade de presenciar e 

realizar atendimentos ao público e contribuir com aconselhamento farmacêutico para o 

doente mediante a supervisão do orientador farmacêutico. Efetuei também conferencia 

de encomendas e carregamento do CONSIS sempre com a respetiva supervisão. [1,20,21] 

 

9. Unidade de Manipulação e Controlo de Medicamentos  

 

A existência desta unidade no hospital permite personalizar a terapêutica dos 

doentes, promover associações de substancias ativas não disponíveis no mercado e 

possibilitar a produção de especialidades farmacêuticas descontinuadas. Permite 

também proceder ao ajuste de doses ou preparação de sistemas galénicos suscetíveis 

de serem administrados pela via disponível no momento. Preparações para pediatria e 

neonatologia, bolsas nutritivas para alimentação parentérica para internamento e 

ambulatório são as mais recorrentes. Através do preenchimento da requisição 

adequada (anexo VIII) a unidade de produção prepara o manipulado mediante 

prescrição médica tendo em conta os procedimentos e orientações constantes na 

Farmacopeia Portuguesa/Europeia, Formulário Galénico Português, as Boas Práticas 

de Fabrico entre outros.  

Esta área inclui as seguintes unidades:  

• Unidade de Manipulação de Medicamentos Estéreis (UMME)  

• Unidade de Manipulação de Medicamentos não Estéreis (UMMNE)  

+ Unidade de Reembalagem 
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• Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos (UCPC)  

      É da responsabilidade do farmacêutico todos procedimentos inerentes à 

manipulação desde assegurar a qualidade da preparação até à verificação da 

segurança do medicamento.  

      A preparação de medicamentos deve obedecer às Boas Práticas de Fabrico 

segundo Portaria 594/2004 de 2 de junho. O controlo de qualidade deve ser garantido 

através da padronização das operações tendo em conta a ficha de preparação do 

produto, através da verificação de vários fatores (figura 5).  Deve ser efetuada uma 

verificação final da massa ou do volume do medicamento a dispensar. O produto 

semiacabado deve satisfazer os requisitos estabelecidos na monografia da FP para a 

respetiva forma farmacêutica e os resultados de todas as verificações devem ser 

registados na ficha de preparação do medicamento manipulado. Todos os documentos 

devem ser assinados e datados por um farmacêutico e arquivados na farmácia no prazo 

mínimo de 3 anos. A UMME e a UMMNE têm em comum as seguintes áreas: 

• Vestiário 

• Armazém 

• Sala de lavagem do material 

 

 9.1. Unidade de Manipulação de Medicamentos Estéreis 

 

A UMME realiza a preparação não só de medicamentos estéreis (como colírios e 

injetáveis) bem como de misturas nutritivas encontrando-se dividida pelas seguintes 

áreas: 

• Sala de validação farmacêutica 

• Antecâmara da sala de Apoio  

carateres organoléticos

partículas em suspensão, 

pH

doseamento

esterelidade

uniformidade de massa

Figura 5. Factores de controlo de qualidade 
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• Sala de apoio 

• Armazém da sala de apoio 

• Antecâmara da sala assética 

• Sala assética 

Tudo começa na sala de validação farmacêutica onde são verificadas e validadas 

as prescrições médicas do medicamento a manipular, emitindo-se a respetiva ordem de 

preparação e os rótulos. Informações como: nome do doente, serviço, data de 

administração, prazo de validade e composição deveram contar no rótulo sendo o seu 

duplicado colocado no verso da ficha técnica. Todas estas operações e informações são 

também registadas informaticamente.  

Na sala assética são preparados: 

• Medicamentos estéreis (colírios, injetáveis) 

• Bolsas nutritivas estéreis (internamento e ambulatório) 

Com vista a garantir a proteção do produto bem como as condições de assepsia e 

esterilidade esta sala possui duas camaras de fluxo laminar horizontal (CFLH) sendo 

que todo o material que aqui entra deverá ser descontaminado com álcool a 70º. A 

equipa de manipulação é composta por um farmacêutico e três TDT em regime de 

rotatividade: um na sala de apoio, um na CFLH e um na sala assética no exterior da 

CFLH.  É feito diariamente pelo farmacêutico um agendamento das preparações a 

efetuar tendo em contas as necessidades diárias e prioridades 

São maioritariamente preparadas bolsas tricompartimentadas aditivadas (adultos), 

bolsas nutritivas individualizadas (pediatria), bolsas nutritivas individualizadas e 

padronizadas de composição pré-definida (neonatologia). Estas últimas são preparadas 

com uma composição definida tendo em conta as necessidades energéticas e 

nutricionais dos recém-nascidos. Existem 4 tipos de bolsas padronizadas: A, B1, B2 e 

C. O prazo de validade das bolsas nutritivas é estabelecido consoante o facto de 

apresentarem solução de lípidos ou não. Deste modo, no caso de possuírem solução 

lipídica têm validade de 4 dias, caso contrário, são estáveis por 5 dias.  No caso de 

serviço de neonatologia os lípidos vão sempre à parte. Na UMME tive oportunidade de 

assistir à preparação de bolsas de nutrição (parentérica tricompartimentadas aditivadas 

e individualizadas) a partir da sala de apoio. Contactei também com o processo de 

agendamento, validação e preparação de medicação na CFLH. [25,26] 
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 9.2 Unidade de manipulação de medicamentos não estéreis 

 

      Na UMMNE tal como na UMME a prescrição do manipulado é validada, a ordem de 

preparação bem como os respetivos rótulos são emitidos sendo a qualidade e 

conformidade do produto final verificada pelo farmacêutico.  Aqui são feitas preparações 

líquidas (suspensões orais e soluções), solidas (papéis farmacêuticos e cápsulas), e 

semissólidas (pastas e pomadas) que não exijam condições de assepsia e esterilidade. 

Para todas as preparações deverá proceder-se ao seu registo informático e 

preenchimento da respetiva ficha de preparação que é arquivada em dossier apropriado. 

O equipamento utilizado é submetido a um controlo de qualidade e calibração com vista 

a diminuir a ocorrência de erros decorrentes da manipulação. No final de cada 

preparação deve ser efetuada uma dupla verificação por parte do farmacêutico ou TDT.  

É efetuado também um agendamento de acordo com as necessidades e prioridades, 

sendo por ordem decrescente:  

• medicação urgente, 

• medicação para ambulatório  

• medicação do próprio dia  

• medicação a preparar para os dias seguintes 

Este agendamento permite assim maior segurança e qualidade na preparação e 

distribuição dos manipulados. O PV dos medicamentos manipulados é estabelecido 

pelo o Formulário Galénico Português (FGP) ou outra bibliografia fidedigna. Como 

estagiária, nesta unidade tive oportunidade de proceder à preparação de um 

medicamento manipulado (solução) sob supervisão do farmacêutico responsável. Tive 

também possibilidade de observar o circuito necessário a preparação de um 

medicamento manipulado. [27] 

 

9.3. Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos (UCPC) 

 

      A UCPC fornece medicação oncológica para HDI de Oncologia, Polivalente e 

Internamento e está integrada no HDI de Quimioterapia do CHSJ. Aqui é de extrema 

importância a realização de técnica assética e a proteção do operador uma vez que 

nesta unidade se procedesse à preparação de medicação citotóxica de administração 

endovenosa ou subcutânea. Esta unidade tem disponível o Manual do Procedimento 

bem como diversas guidelines internacionais que tive oportunidade de conhecer: 

American Society of Health-System Pharmacists (ASHP), International Society of 

Oncology Pharmacy Practitioners (ISOPP), National Institute of Occupational Safety and 
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Health (NIOSH) e US Pharmacopeia. Tive também a possibilidade de conhecer e 

contactar com procedimento necessário para a preparação deste tipo de medicação.  

A UCPC encontra-se dividida em 3 diferentes zonas como o representado na figura 6.  

       A prescrição é rececionada na zona negra da UCPC por um farmacêutico, o qual 

regista a sua entrada no formulário “Registo de Preparação de Citotóxicos” atribuindo 

um número sequencial a cada preparação. Após a validação informática, é elaborada a 

ordem de preparação e respetivo rótulo (anexo IX) onde consta informações como: 

nome e número do doente, data, serviço (Hospital de Dia ou Internamento), composição 

e dose, solução de diluição, volume a medir de fármaco, volume final, temperatura de 

conservação estabilidade do fármaco.  É necessária uma dupla validação destes rótulos 

que são fotocopiados e posteriormente arquivados ainda nesta zona.  A zona negra 

inclui ainda uma área de preparação de tabuleiros com a medicação a transferir para a 

zona branca.  O farmacêutico, devidamente equipado (com luvas de nitrilo e bata de 

proteção) coloca num transfer de acesso à zona branca, um tabuleiro com o rótulo, o 

fármaco e a solução de diluição. É efetuado o registo do lote de todos os produtos que 

serão utilizados e respetiva quantidade, no caso dos fármacos. Todo o material que 

entra na zona cinzenta é previamente descontaminado com álcool a 70º;  

      Na zona cinzenta é feita a higienização das mãos e colocado o vestuário necessário 

à preparação da formulação. Esta zona apresenta pressão positiva de modo a evitar a 

entrada de ar contaminado na zona de manipulação.  A manipulação das formulações 

é feita na zona branca, local equipada com 2 CFLV classe II B, para proteção do 

operador, do produto e do ambiente.  A manipulação de citotóxicos é realizada por 3 

TDTs: 2 TDT executam a preparação no interior da CFLV e 1 TDT dá apoio a todas as 

tarefas necessárias à preparação no exterior da câmara.  No final da preparação o 

farmacêutico é responsável pela verificação, rotulagem e acondicionamento da mesma, 

bem como registo da saída da preparação através do número anteriormente atribuído.  

Nesta unidade dos SF tive oportunidade de conhecer todo o procedimento inerente 

à preparação de medicamentos citotóxicos bem como proceder à preparação de 

tabuleiros com o material necessário para a manipulação. Tive também oportunidade 

Zona Negra

•Receção das 
prescrições e 
validação

Zona Cinzenta

•Local de 
Higienização

Zona Branca

•Manipulação 
das 
formulações

Figura 6. Zonas da UCPC 
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de rotular e acondicionar o produto final para administração ao doente. Por fim foi 

facultado o acesso à zona cinzenta onde me foi explicado todo o procedimento e 

cuidados essenciais a ter numa zona de manipulação de citotóxicos.  [25,28,29] 

 

10. Outras atividades desenvolvidas 

 

10.1. Acão de formação 

 

      A assistência à Acão de formação “Atualização em terapêutica nutricional artificial” 

contribuiu grandemente para a obtenção de conhecimentos sobre nutrição entérica e 

parentérica a nível hospitalar. Esta realizou-se no dia 2 de outubro no Hotel Crowne 

Plaza e contou com um posterior teste para avaliação de conhecimentos. 

 

 10.2. Secção de esclarecimento 

 

     Assistência a uma sessão de esclarecimento sobre a utilização do Ibrutinib no 

tratamento da Leucemia Linfocítica Crónica e Linfoma das células do manto o qual 

apresentava resultados promissores comparativamente à terapêutica anteriormente 

utilizada. 

10.3. Folheto informativo 

 

     De forma a auxiliar o atendimento e com vista cobrir uma extensão de medicamentos 

passíveis de serem fornecidos em regime ambulatório realizei a nível da UFA um folheto 

informativo (anexo X) sobre o anel vaginal Circlet®.  

 

10.4. Trabalhos de Pesquisa Bibliográfica 

 

     O trabalho de pesquisa bibliográfica desenvolvido nos SF recaiu sobre a resolução 

de casos clínicos com avaliação da farmacocinética e farmacodinâmica. Para cada caso 

clínico elaborou-se, portanto, o levantamento de todas as indicações, mecanismos de 

ação e vias de administração do medicamento em causa visando obter resposta para: 

dose, via de administração, horário de administração entre outros. 

     Ao nível UCPC foi realizada um trabalho de pesquisa relacionado com um fármaco 

utilizado em quimioterapia. Para além de toda uma pesquisa bibliográfica incidente no 

mecanismo de ação, as principais indicações terapêuticas e posologia foi também 
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pesquisada a sua margem terapêutica para resolver necessidade de ajuste da 

terapêutica. 

De realçar que estes trabalhos contribuíram significativamente para a aquisição e 

consolidação de conhecimentos proporcionando informação atualizada sobre os temas. 

 

11. Conclusão 

 

O estágio curricular em Farmácia Hospitalar foi de grande importância para a 

aquisição de novos conhecimentos e para a consolidação de outros anteriormente 

adquiridos. Realçando sempre a importância do farmacêutico em toda a dinâmica 

hospitalar a experiência e as atividades realizadas contribuíram grandemente para o 

meu desenvolvimento pessoal e profissional. Este estágio proporciona o contato com 

uma das principais saídas profissionais do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas onde se destaca o papel do Farmacêutico como uma peça chave que 

garante a segurança e eficácia, salvaguardando sempre o bem-estar do doente. 
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13. Anexos 

 

Anexo I: Requisição de medicamentos extra - formulário não antibióticos 
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Anexo II: Requisição de Antimicrobianos   
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Anexo III: Requisição de psicotrópicos e estupefacientes 
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Anexo IV: Requisição de Medicamentos Hemoderivados 
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Anexo V: Modelo nº1806 da INCM   
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Anexo VI: Impresso de pedido de AUE 
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Anexo VII: Justificação clínica de uma AUE 
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Anexo VIII: Requisição de medicamentos manipulados 
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Anexo IX: Rótulo utilizado na UCPC 
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Anexo X: Folheto informativo sobre o anel vaginal Circlet® 

 




