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Resumo 

Este relatório está dividido em dois grandes capítulos, sendo que o primeiro relata a atividade 

quotidiana de um farmacêutico em farmácia comunitária e o segundo aborda temas específicos 

relacionados com questões práticas e necessidades da comunidade, às quais o farmacêutico 

deve atender e tentar solucionar.  

Assim, na primeira parte deste relatório relatarei as diversas vertentes que decorrem no dia-a-

dia de um farmacêutico na farmácia comunitária, destacando sempre experiências vividas 

durante o meu estágio, de forma tornar este relatório o mais personalizado à minha realidade.  

Na segunda parte do relatório abordarei dois temas que surgiram através da análise das 

necessidades da comunidade, no decorrer do meu estágio, sendo os temas apresentados a 

Proteção Solar e a Hipertensão Arterial.  

O primeiro tema abordado surgiu pelo facto de se estar a aproximar o Verão e com isso a 

necessidade de transmitir informação aos mais novos quanto aos hábitos da proteção solar. As 

crianças foram o público-alvo uma vez que são elas que têm uma maior capacidade de 

transmissão de informação aos pais, para que os mesmos cumpram com a informação recebida, 

e porque são a população com maior risco de desenvolvimento de cancro de pele, caso não 

adotem as medidas necessárias, nestas idades. Assim, foi realizada uma ação de formação no 

Centro Escolar de Paços de Ferreira.  

O segundo tema surgiu desde cedo, visto que na medição da pressão arterial dos utentes da 

Farmácia da Mata Real verifiquei que a maioria não tinha qualquer noção quanto aos valores de 

referência e que acatavam todas as informações dadas pelos profissionais de saúde, sem 

questionarem e muitas vezes sem perceberem. Assim, senti necessidade de proceder à 

elaboração de um panfleto que desenvolve o tema da Hipertensão Arterial realçando os fatores 

de risco, os valores de referência e medidas não-farmacológicas para controlo da mesma. Ainda, 

visto ser importante a realização de rastreios de forma a alertar a população para os riscos 

cardiovasculares e para a deteção precoce das doenças associadas, participei num rastreio 

cardiovascular na Câmara Municipal de Paços de Ferreira, no qual recolhi valores da pressão 

arterial da população de Paços de Ferreira, de forma a elaborar um pequeno estudo estatístico 

e verificar em que intervalo de valores de pressão arterial se encontra a população de Paços de 

Ferreira. 
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Introdução 

O estágio curricular permite que os estudantes do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas e futuros farmacêuticos adquiriram as competências necessárias para exercerem 

esta nobre profissão com o rigor exigido.  

De salientar o valor da profissão farmacêutica, que cada vez mais é indiscutível, visto a 

sociedade apresentar um maior interesse no acompanhamento da sua saúde e bem-estar. De 

facto, ao longo dos anos a profissão farmacêutica tem deixado de ser a profissão da “dispensa 

de medicamentos” e passado a ser uma profissão de aconselhamento. Contudo, para prestar 

aconselhamento, o farmacêutico nunca deve descurar das suas capacidades de ouvir e prestar 

atenção. Só assim tem a capacidade de perceber realmente qual é o problema exposto pelo 

utente e aí esclarecer as suas dúvidas e aconselhar. Ainda, para além do aconselhamento, o 

farmacêutico cada vez mais está associado à prestação de serviços, trazendo-lhe um valor 

acrescido. 

Realizei o meu estágio curricular na Farmácia da Mata Real, em Paços de Ferreira, tendo como 

orientadora a Dra. Inês da Costa e Silva Loureiro, atual diretora técnica. No presente relatório, 

descrevo a Farmácia da Mata Real, o seu funcionamento e todas as atividades realizadas no 

dia-a-dia. Ainda, relato a minha experiência nessas mesmas atividades, sendo que muitas delas 

me fizeram adquirir ou atualizar conhecimentos, crescendo e aprendendo de dia para dia. Ainda 

assim, não descuro da ideia que passamos a vida a crescer e a aprender. Amanhã é um novo 

dia, no qual espero crescer e aprender ainda mais.  

 

Parte I : A Farmácia da Mata Real 

 

1. Localização e contexto social 

A Farmácia da Mata Real (FMR) situa-se na Rua da Ponte Real, nº 108-112, em Paços de 

Ferreira.  

Na sequência do concurso para abertura de novas farmácias em 2003, foi concedido o alvará 

para abertura de nova farmácia na localidade, sendo atribuída a Direção Técnica à atual 

proprietária e Diretora Técnica (DT), Dra. Inês da Costa e Silva Loureiro, em 2004. 

Através da qualidade dos serviços prestados e amabilidade dos profissionais da FMR, esta é 

uma das Farmácias de eleição do concelho de Paços de Ferreira, apresentando utentes 

residentes locais mas também utentes de outras localidades, como por exemplo do concelho de 

Paredes, apesar das maiores deslocações implicadas. Quanto à faixa etária mais prevalente, é 

a dos idosos, contudo pode-se afirmar que a FMR apresenta um grande leque de utentes que 

varia entre as várias faixas etárias. 

Ainda, o fácil acesso e estacionamento são fatores benéficos na escolha da FMR. Para além 

disto, encontra-se no mesmo edifício de uma Clinica Dentária e Clínica Veterinária, o que 

também proporciona uma maior afluência. 
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1.1. Funcionamento  

A FMR apresenta um horário de funcionamento das 9h00 até às 19h30, nos dias úteis, e das 

9h00 às 13h, aos sábados.  

Para além disso, é uma das farmácias de serviço permanente do concelho de Paços de Ferreira, 

realizando turnos juntamente com mais duas farmácias do concelho (Farmácia Moderna e 

Farmácia Antero Chaves), ao abrigo do Decreto-Lei nº 172/2012, artigo 8º [1].  

 

1.2. Espaço físico  

O espaço físico é essencial para a garantia de qualidade e prestação de cuidados de saúde. 

Assim, a FMR está dividida em diversas áreas, cumprindo a legislação aplicável e as Boas 

Práticas Farmacêuticas (BPF) para a Farmácia Comunitária [2; 3].  

 

1.2.1. Espaço físico exterior  

De acordo, com o Decreto-Lei n.º 75/2016 de 8 de Novembro e o requisito “1.1. Instalações 

gerais”, das BPF, a FMR garante a acessibilidade de todos os potenciais utentes, incluindo 

crianças, idosos e cidadãos portadores de deficiência, sendo que o seu acesso é feito por rampa 

ou por escadas com ângulo de inclinação suave.  

A FMR está, também, identificada convenientemente com duas “cruzes verdes”, as quais estão 

iluminadas durante a noite e quando a farmácia está de serviço. Ainda, está presente no exterior 

a sua identificação com o nome da Farmácia e nome da DT, apresentando, também, informação 

sobre o horário de funcionamento na porta de entrada ao público em conjunto com a informação 

que assinala as farmácias em regime de serviço permanente.  

A fachada da farmácia, pertencente a um edifício com várias lojas e apartamentos, encontra-se 

limpa e em boas condições de conservação, o que proporciona um aspeto agradável e cuidado, 

sendo um aspeto positivo para a escolha dos consumidores. 

Para finalizar, de salientar que as montras são elaboradas de forma profissional e apelativa e 

renovadas periodicamente [2]. Estas contêm apenas produtos dermocosméticos e 

medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), estando também presentes painéis a 

publicitar este tipo de produtos (Anexo I). 

 

1.2.2. Espaço físico interior  

O interior da FMR é constituído por uma zona de atendimento ao público, um gabinete de 

atendimento personalizado, uma zona de receção de encomendas, zona de armazenamento, 

laboratório, gabinete da DT, vestiários/zona de recolhimento, e duas casas de banho, estando 

em conformidade com o estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 75/2016 de 8 de Novembro [3]. 

 

Zona de Atendimento ao Público 

A zona de atendimento ao público é acolhedora e climatizada, sendo constituído por um local 

destinado a crianças, com uma mesinha com desenhos para colorir e lápis de cor, e um banco 

central, de forma a que os utentes possam descansar enquanto esperam.  
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Nesta zona, existe também uma máquina destinada à medição da pressão arterial, peso e altura, 

sendo cobrado o respetivo valor consoante o tipo de medições que o cliente pretende efetuar.  

Existem cinco balcões de atendimento, sendo que nestes se encontram alguns produtos 

cosméticos (como creme de mãos e batons), os quais são atualizados frequentemente, de 

acordo com a época e promoções em vigor.  

A zona anterior aos balcões de atendimento é constituída por prateleiras na qual estão expostos 

MNSRM adequados à sazonalidade das patologias associadas e produtos dermocosméticos (por 

exemplo, cremes de bebé Mustela® e Aveeno®) (Anexo II). Sob a zona das prateleiras existem 

gavetas numeradas nas quais se encontram produtos com maior rotatividade como comprimidos 

de paracetamol, ácido acetilsalicílico, soros fisiológicos de pequenas dimensões, medicamentos 

destinados ao tratamento da azia e indigestão, entre outros.  

Ainda, a zona de atendimento ao público apresenta, em cada uma das zonas laterais, prateleiras 

com produtos dermocosméticos, de puericultura e de higiene oral, estando estes organizados 

por marca e por indicação. As gondolas são também elementos presentes nesta área, sendo 

destinadas principalmente a produtos sazonais e em campanha (Anexo III). 

De salientar que nesta área estão apenas presentes MNSRM ou produtos de diversas linhas 

como puericultura, dermocosmética, higiene oral e corporal, como já foi referido. Todos os 

produtos expostos apresentam-se devidamente etiquetados com o preço de venda a público, de 

acordo com o estipulado na lei.  

Durante o meu estágio, tive a oportunidade, desde cedo, de poder organizar e repor os produtos 

expostos nesta área, o que de certa forma me fez conhecer um bocadinho de cada um deles e 

assim estar mais alerta para possíveis aconselhamentos. Ainda, o facto de acompanhar o 

desenvolvimento de campanhas sazonais permitiu-me estar mais alerta para o desenvolvimento 

das mesmas, numa perspetiva de marketing de produtos.  

 

Gabinete de serviços 

O gabinete de serviços é um espaço contíguo à área de atendimento ao público, sendo que neste 

se realizam serviços farmacêuticos realizados pela FMR. 

O gabinete é um espaço de pequenas dimensões, no entanto tem a comodidade adequada aos 

serviços, sendo composto por dois bancos confortáveis e por uma secretária de apoio, onde se 

encontra o material necessário às várias determinações (como o mini-espetrofotómetro para 

determinação da glicemia e colesterolemia, e o tensiómetro). De notar que nas paredes do 

gabinete se encontram panfletos relativos às patologias associadas, o preçário dos serviços e 

cabides. Ainda, junto à secretária de apoio encontram-se os contentores de resíduos do grupo II 

(destinado por exemplo a material de proteção individual) e do grupo do III (todos os resíduos 

contaminados ou com vestígios de sangue) (Anexo IV). 

 

Zona de receção de encomendas 

A zona de receção de encomendas é destinada à verificação e receção de encomendas, sendo 

que se encontra em espaço conjunto com a zona de armazenamento dos medicamentos de 
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forma a facilitar a reposição do stock nas gavetas de armazenamento e prateleiras. Esta zona 

apresenta uma saída para uma antecâmara (que funciona também como local para atendimento 

noturno), sendo um acesso ao exterior diferente da entrada ao público. Isto permite a entrada 

das encomendas por local alternativo não perturbando o atendimento dos utentes.  

De salientar que nesta área, para além de uma secretária com todo o material necessário para 

o trabalho diário, encontram-se também guardados alguns documentos (como por exemplo 

documentos relativos aos cartões Saúda), e livros obrigatórios, como o Prontuário Terapêutico e 

Índice Nacional Terapêutico [3].  

 

Armazém 

O armazém da FMR encontra-se dividido em secções. Mais próximo da zona de atendimento ao 

público e da zona da receção de encomendas encontra-se um corredor com um conjunto de 

gavetas metálicas deslizantes as quais estão divididas por secções (Cremes/Pomadas/Géis, 

Tópicos, Xaropes/Soluções/Suspensões, Vaginais, Vitaminas, Produtos destinados à 

Menopausa, Calmantes Naturais, Sistemas Transdérmicos, Psicotrópicos e Estupefacientes, 

Tiras e Agulhas para controlo da glicemia, Comprimidos/Cápsulas, Supositórios/Enemas, 

Inaladores, Injetáveis, Oftálmicos, Gotas e Sprays) (Anexo V). Dentro destas secções 

devidamente identificadas os produtos/medicamentos encontram-se organizados por ordem 

alfabética (Denominação Comum Internacional (DCI)>Dose>Laboratório ou, no caso dos 

medicamentos de marca, Marca>Dose). Ainda, é de salientar que as gavetas superiores se 

destinam ao armazenamento de stock de medicamentos que não cabem no respetivo local e que 

no final da secção dos comprimidos e cápsulas existem duas gavetas (lado a lado) que se 

destinam a comprimidos Ibuprofeno e Nimesulida, de forma a estarem mais próximos da zona 

de atendimento, visto serem anti-inflamatórios não esteroides frequentemente dispensados.  

Em frente a este conjunto de gavetas metálicas deslizantes existe um conjunto de prateleiras 

que se destinam a produtos de venda livre como leites em pó, fraldas para bebés, câmaras 

expansoras, nebulizadores, gelatinas, soluções para rehidratação, soros fisiológicos, vários tipos 

de desinfetantes (como Betadine® e álcool etílico) e produtos dermocosméticos não expostos 

na zona de atendimento ao público (como cremes, loções e champôs). Existem ainda prateleiras 

reservadas aos produtos próximos do fim da validade (3 meses antes do fim) e aos produtos 

para quebras. De salientar que os produtos próximos do fim da validade encontram-se separados 

para que se respeite as normas First-Expire, First-Out (FEFO), permitindo que estes produtos 

sejam dispensados atempadamente e que se evite a quebra do produto e consequentemente a 

perda do lucro e investimento. Existe ainda, neste local, uma prateleira que se destina ao 

armazenamento de produtos reservados e não pagos. 

Junto da zona de receção de encomendas encontram-se dois frigoríficos que se destinam ao 

armazenamento de medicamentos que devem ser armazenados a 4ºC, como insulinas, algumas 

formulações semi-sólidas, vacinas, entre outros. De salientar que o segundo frigorifico é 

especificamente dedicado ao armazenamento de produtos reservados. 
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No seguimento do corredor, encontramos uma outra secção do armazém, também constituído 

por prateleiras e em que estão presentes produtos que são dispensados menos frequentemente 

como dietéticos, produtos destinados à medição da glicemia, produtos veterinários de venda 

livre, fraldas para incontinência urinária, entre outros.  

Existe outra prateleira, a qual serve para a arrumação de medicamentos de marca de maiores 

dimensões e que não cabem no respetivo local das gavetas metálicas deslizantes.  

Uma outra secção de armazenamento encontra-se junto ao laboratório, na qual são 

armazenados produtos de maiores dimensões como leites em pó e compressas, devido a serem 

vendidos menos frequentemente e ocuparem algum espaço no seu local de armazenamento. 

Nesta zona, existe também uma prateleira que se destina ao armazenamento de produtos 

reservados e pagos, ordenados por ordem alfabética do nome do cliente.  

Finalmente, existe ainda uma mesa nos vestiários/zona de recolhimento, a qual se destina ao 

armazenamento do stock de medicamentos genéricos.  

De referir que todos os locais de armazenamento de medicamentos se encontram devidamente 

controlados quanto às condições de humidade e temperatura, sendo realizado o seu registo 

mensalmente.  

 

Laboratório 

A FMR apresenta um laboratório (Anexo VI) destinado à preparação de medicamentos 

manipulados, fórmulas magistrais e oficinais. Para a realização destas atividades, o laboratório 

está munido de todo o material mínimo obrigatório (alcoómetro; almofarizes de vidro e de 

porcelana; balança de precisão sensível ao miligrama; banho de água termostatizado; cápsulas 

de porcelana; copos de várias capacidades; espátulas metálicas e não metálicas; funis de vidro; 

matrazes de várias capacidades; papel de filtro; papel indicador pH universal; pedra para a 

preparação de pomadas; pipetas graduadas de várias capacidades; provetas graduadas de 

várias capacidades; tamises FPVII, com abertura de malha 180 μm e 355 μm (com fundo e 

tampa); termómetro (escala mínima até 100ºC); vidros de relógio) [4]. 

O laboratório apresenta condições de humidade e temperatura controlados, apresentando boa 

iluminação. Também as matérias-primas se encontram em condições de temperatura e 

humidade controladas, estando armazenadas em armário, protegidas da luz (Anexo VII). 

A documentação e bibliografia relativa à preparação de medicamentos manipulados (como fichas 

de preparação, rótulos, boletins de análise de matérias-primas e Formulário Galénico Português) 

encontram-se guardadas em armário superior à bancada de trabalho. 

 

Gabinete da Diretora Técnica 

O gabinete da DT é exclusivo à mesma. Neste, a DT trata de assuntos relativos à gestão e 

contabilidade da farmácia. Também, é neste local que a DT tem reuniões com fornecedores, 

delegados de informação médica, representantes de laboratórios, entre outras entidades. 
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Vestiários/Zona de Recolhimento 

Esta zona é destinada ao arrumo dos pertences pessoais dos funcionários, assim como ao 

descanso dos funcionários nos dias de serviço. Assim, é constituída por cacifos e por uma cama. 

 

1.3. Recursos Humanos e Formação contínua  

O quadro de recursos humanos da FMR é composto por 3 farmacêuticos, 1 técnica de Farmácia 

e 4 técnicos auxiliares de farmácia. Ainda, durante o meu estágio estive acompanhada por mais 

duas colegas estagiárias.  

Visto a formação contínua ser um fator essencial para que os profissionais de saúde se 

mantenham atualizados e possam responder às mais diversas questões/problemas colocados 

pelos utentes, este é um dos fatores que não se descura na FMR. Durante o meu estágio tive 

a oportunidade de participar em diversas formações (Anexo VIII), tanto realizadas na farmácia 

como noutros locais, sendo que foi um fator muito importante, por exemplo, para o meu 

crescimento a nível de vendas de produtos over-the-counter (OTC), pois permitiu que 

conhecesse vários produtos que inicialmente não conhecia e que ficasse com uma ideia mais 

detalhada quanto às suas características. Ainda, ao conhecer os vários produtos que são muitas 

vezes publicitados, por exemplo, em formações das marcas de dermocosmética ou outros, o 

aconselhamento e, outrora, a técnica de cross-selling são realizados mais facilmente e com maior 

eficácia, o que traz vantagens para a farmácia e muitas vezes para o consumidor.  

 

1.4. Relação estagiário-equipa de trabalho  

A relação entre a equipa de trabalho e os estagiários na FMR pode-se considerar uma relação 

de confiança e entreajuda. 

De facto, desde cedo que a equipa de trabalho da FMR me confiou funções importantes, como 

o atendimento ao público, em que logo nas primeiras semanas acompanhei o atendimento dos 

colegas e pouco tempo depois fui autorizada a atender ao público com supervisão. Este facto 

permitiu-me crescer rapidamente e criar uma maior autonomia, o que me deu maior ânimo.  

 

2. Bibliotecas e Fontes de informação 

Qualquer profissional de Saúde deve estar em constante atualização para fazer face ao 

constante desenvolvimento da ciência e do mercado. De facto, o rigor e a credibilidade da 

informação fornecida ao utente durante um aconselhamento são condições imprescindíveis no 

ato farmacêutico.  

A disponibilidade de documentos, como a Farmacopeia Portuguesa e o Prontuário Terapêutico, 

é um dos requisitos legais das Farmácias Comunitárias, não sendo exceção na FMR [2; 3]. 

Contudo, muitas vezes estas fontes bibliográficas tornam-se insuficientes para o esclarecimento 

de dúvidas ou pesquisa de informações, pelo que existem outras fontes bibliográficas que 

normalmente são consultadas, como o Infomed (base de dados de medicamentos de uso 

humano da responsabilidade do INFARMED) ou o separador de informação científica do produto, 

disponível no programa Sifarma 2000®. De facto, estas duas últimas fontes foram as que mais 
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utilizei durante o meu estágio, uma vez que são de mais fácil e rápido acesso. Em especial, o 

separador de informação científica do produto foi uma ferramenta muito útil, visto que permite 

que durante o atendimento consulte informação que necessite com maior celeridade, como as 

indicações terapêuticas, posologias, precauções, contraindicações e interações. 

 

3. Gestão e Administração 

 

3.1. Recursos Informáticos 

Os programas informáticos são uma mais-valia para o dia-a-dia das farmácias, uma vez que 

permitem uma maior segurança, maior eficácia e maior rapidez. 

O sistema informático utilizado na FMR, como já referido, é o Sifarma 2000®, que permite a 

realização de diversas tarefas, como a dispensa de medicamentos (com/sem receita médica ou 

vendas suspensas), devoluções, gestão e receção de encomendas, faturação, processamento 

de receituário e realização de inventários. Este sistema informático permite, ainda, a consulta 

dos produtos em stock na farmácia, que já estiveram em stock na farmácia ou que estão 

comercializados em Portugal (produtos do dicionário), através de uma base de dados.  

De salientar, que todas as operações estão associadas a um utilizador, sendo que cada 

funcionário da farmácia apresenta um login respetivo. Durante o meu estágio, tornei-me capaz 

de trabalhar autonomamente com o programa, sendo que também me foi atribuído um login. 

Outras ferramentas importantes informaticamente, que estão disponíveis em todos os 

computadores da FMR são os gadgets dos distribuidores (Cooprofar©  e OCP Portugal©  ), sendo 

que estes permitem a realização de encomendas de forma fácil e rápida durante o atendimento, 

mas também a consulta do estado de encomenda. Isto é um benefício, visto que podemos 

imediatamente proceder à encomenda/consulta de um produto em falta sem ter que recorrer ao 

telefone, o que torna o atendimento muito mais fluído e confortável. Por este motivo, durante o 

meu estágio foram inúmeras as vezes que utilizei estas ferramentas.  

 

3.2. Aprovisionamento e Gestão de Stock 

A gestão de stock de medicamentos e produtos de saúde é uma atividade crucial para a farmácia. 

Segundo as BPF, “Deve ser garantida a gestão do stock de medicamentos e de outros produtos 

de saúde, de forma a suprir as necessidades dos doentes”.[2] Falhas nesta atividade podem 

gerar rutura de stock, que poderá ter como consequência a insatisfação e perda de um cliente 

por não haver disponibilidade imediata do produto. Uma outra consequência poderá ser o 

excesso de stock que poderá levar à expiração de prazos de validade, empate do rendimento ou 

mesmo a sua perda.  

Com isto, é importante ressalvar que todas as encomendas devem ser realizadas de forma 

estratégica e sustentável. Por exemplo, um fator importante é a realização de encomendas em 

períodos em que sabemos que haverá um aumento dos capitais ativos da farmácia, tal como o 

período de liquidação do valor das comparticipações por parte do Estado, de forma a garantir a 

sustentabilidade financeira. Ainda, a sazonalidade dos produtos, históricos de compra e venda, 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia da Mata Real  

Julho 2017 

8 
 

população-alvo/faixa-etárias, campanhas promocionais/custo de aquisição e publicitação por 

parte dos laboratórios são fatores importantes no momento de reflexão sobre a realização da 

encomenda.  

De salientar, que na FMR são realizadas encomendas de maior volume no início de cada mês, 

período em que há entrada dos valores das comparticipações para o capital financeiro da 

farmácia. Ainda, diariamente são realizadas encomendas de manhã e à tarde tendo em vista os 

produtos vendidos entre esses períodos e o ponto de encomenda previamente definido através 

do estudo do histórico de vendas, de forma a repor stock. Ainda assim, existem ocasionalmente 

produtos que não estão disponíveis na farmácia e por isso durante o atendimento, através do 

gadget dos armazéns de distribuição grossista, por contacto telefónico ou através do Sifarma 

2000® (encomendas instantâneas/Via Verde), são realizadas encomendas pontuais de acordo 

com as necessidades do cliente em atendimento. Durante o meu estágio tive a oportunidade 

de realizar muitas encomendas pontuais, pelos diversos processos possíveis.  

 

3.2.1. Escolha de fornecedores e aquisição de produtos  

A escolha dos fornecedores deve ter em conta questões como os períodos de entrega, as 

condições de pagamento, a facilidade de realização de devoluções, entre outros.  

A aquisição de produtos tanto pode ser feita diretamente aos laboratórios como a distribuidores 

grossitas. No caso da FMR, a maioria das encomendas são feitas a dois distribuidores grossistas, 

a Cooprofar© e a OCP Portugal© . Ainda, a Alliance Healthcare© é outro distribuidor grossista a 

que se recorre, mas geralmente apenas nos casos em que as encomendas são instantâneas/Via 

Verde e realizadas através do Sifarma 2000®. Quanto à Cooprofar©, esta realiza 3 entregas 

diárias, sendo o principal fornecedor. A OCP Portugal©  realiza apenas duas entregas diárias, 

sendo o segundo principal fornecedor. Existem ainda outros fornecedores, tais como os 

laboratórios, sendo que a vantagem da realização de encomendas feitas diretamente ao 

laboratório são os descontos comerciais. Os laboratórios com melhor relação com a farmácia é 

a Mylan®, sendo que são realizadas normalmente encomendas mensais ao mesmo.  

 

3.2.2. Realização de encomendas 

A realização de encomendas diárias é feita recorrendo à funcionalidade do Sifarma 2000®, que 

gera uma proposta de encomenda automaticamente, através de um stock mínimo dos produtos 

previamente estabelecido. Esta proposta pode ser alterada, de forma a acrescentar ou retirar 

produtos ou quantidades, conforme as necessidades. Ainda, como já referido, ao longo do dia 

são realizadas encomendas pontuais através do gadget/telefone/encomendas instantâneas/Via 

Verde, de forma a responder ao pedido de produtos que não há em stock na FMR. Durante o 

meu estágio, realizei apenas encomendas pontuais, no seguimento dos atendimentos 

realizados. 
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3.2.3. Receção e verificação de Encomendas 

A receção de uma encomenda é um processo que exige concentração, de forma a verificar se 

os produtos recebidos foram os pedidos e se a faturação está correta. Também é fundamental 

para obter um bom inventário do stock de produtos e dos respetivos prazos de validade. Em 

consequência do stock correto, é possível que a realização de encomendas seja efetuada de 

forma eficiente, de acordo com o número mínimo de produtos em stock estabelecido, 

satisfazendo assim as necessidades dos utentes.  

De salientar que durante a receção de uma encomenda, em primeiro lugar, deve-se estar alerta 

para os seguintes pontos: confirmação da identificação da farmácia, confirmação da receção da 

fatura/guia de remessa e verificação de eventuais entregas de produtos de frio (os quais deverão 

ter prioridade de receção ou então guardados no frio até ao momento da sua receção).  

A receção dos produtos de uma encomenda é realizada através do Sifarma 2000®, onde se 

receciona uma encomenda previamente criada. Após picar todos os produtos - processo no qual 

se verifica se a sua quantidade é a correta, assim como se confirmam os prazos de validade e 

preços de venda ao público (PVP) fixos -, deve-se recorrer à consulta da fatura de forma a alterar 

o preço de venda à farmácia (PVF).  

De referir que, os produtos de venda livre dispõem de preços que são estipulados pela farmácia, 

sendo que no processo de receção de encomenda se define o mesmo. O preço estipulado tem 

em conta o preço de custo unitário e a margem de lucro pretendida para a farmácia, tendo sempre 

em conta que o preço final deve ser competitivo face ao mercado da região.  

Existem, contudo, situações especiais, como a receção de matérias-primas, em que se deve 

verificar que vêm acompanhadas de boletim de análise, sendo que este deve ser arquivado no 

laboratório junto das fichas de consumo das matérias-primas. Ainda, os estupefacientes e 

psicotrópicos devem ser acompanhados de uma requisição própria, sendo o original arquivado 

em pasta própria na farmácia e o duplicado, assinado e carimbado e entregue ao fornecedor.  

Também as faturas devem ser arquivadas em dossier próprio e enviadas à contabilidade no final 

de cada mês. 

Ao terminar a receção de uma encomenda, deve ter-se em conta os produtos que não foram 

enviados, por estarem “em falta”, “rateados”, “esgotados no fornecedor” ou “retirados do 

mercado”. De referir que, no caso de estarem “rateados no laboratório” e se tratarem de produtos 

estritamente necessários deve-se telefonar ao fornecedor de forma a pedir que nos envie a 

quantidade máxima possível. Já no caso de estarem “esgotados no fornecedor” deve-se 

proceder, se possível, a encomenda do mesmo noutro fornecedor que o tenha em stock. 

 

3.2.4. Devolução de Produtos 

A devolução de produtos em certas situações é possível, devendo-se, contudo, cumprir as 

normas dos fornecedores. Estas situações podem ocorrer quando há erros, como o envio de um 

produto não pedido ou pedido por engano, a retirada de produtos do mercado pelo INFARMED 

ou pelo detentor da autorização de introdução no mercado (AIM), receção de um produto 

danificado ou mesmo a proximidade do fim do prazo de validade. Assim, nestes casos procede-
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se a uma nota de devolução, sendo que o fornecedor é o responsável pela regularização da 

situação, podendo emitir nota de crédito, enviar o produto em conformidade ou então rejeitar, 

justificando, a devolução do mesmo.  

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de presenciar todas as situações que predispõem 

a pedido de devolução, sendo que as mesmas foram realizadas pelos funcionários da farmácia.  

 

3.2.5. Armazenamento  

Tal como já descrito, o armazém da FMR é dividido em várias secções, tendo em conta o tipo de 

produtos e a sua rotatividade. De facto, o armazenamento é um processo fundamental na 

organização de uma farmácia, visto que é essencial que seja prático e intuitivo, de forma a que 

o profissional de saúde se dedique principalmente ao utente, durante o atendimento, e não à 

procura dos produtos.  

Durante o meu estágio, procedi ao armazenamento de todo o tipo de produtos, sendo que 

também foi um processo essencial para me contextualizar e saber o local de cada produto, para 

que durante o atendimento soubesse onde procurar. Ainda, o local de armazenamento de certos 

produtos teve que ser alterado, por forma a se tornar mais intuitivo, mas também por questões 

de falta de espaço, como por introdução de novos produtos, como por exemplo de medicamentos 

genéricos de olmesartan medoxilo, que anteriormente não existiam no mercado. Finalmente, de 

salientar que o armazenamento foi sempre realizado de acordo com as regras FEFO.  

 

3.2.6. Controlo dos Prazos de Validade 

O controlo de prazos de validade deve ser realizado frequentemente, de forma a controlar a saída 

dos produtos com validade mais curta primeiramente, de acordo com a regra FEFO, ou a poder 

proceder à sua devolução atempadamente. Para além disto, e ainda mais importante é o facto 

de se prevenir a venda de produtos fora do prazo de validade, que poderá trazer problemas para 

o utente e o não cumprimento da lei.  

Este controlo, é realizado diariamente, aquando da receção de encomendas, na qual se procede 

à alteração do prazo de validade informaticamente, quando o stock é nulo. Ainda, de 3 em 3 

meses, é impressa uma lista dos produtos com prazo de validade a expirar em 3 meses, de forma 

a que sejam separados os produtos com validade a terminar, para que se proceda, o mais 

rapidamente possível, à sua dispensa ou devolução (dependendo dos produtos) e se retire para 

devolução/quebras os produtos de cuja validade já terminou.  

Durante o meu estágio, tive mais que uma oportunidade de realizar esta tarefa, considerando-

a crucial para o bom funcionamento da farmácia.  

 

4. Dispensa de Medicamentos  

O farmacêutico, para além das suas múltiplas funções é um dos responsáveis pela dispensa de 

medicamentos, tendo as valências adequadas para a realização da mesma, deteção e resolução 

de problemas que possam estar relacionados, como por exemplo a existência de interações 

medicamentosas, efeitos adversos ou mesmo problemas económicos para obtenção dos 
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medicamentos por parte do utente. Por estas razões e por o farmacêutico ser um elo de ligação 

importantíssimo entre o utente e o sistema de saúde, o farmacêutico tem uma responsabilidade 

acrescida neste campo. Este deve promover o uso racional do medicamento, assim como 

promover a segurança do utente, prevenir possíveis complicações e situações adversas e ainda 

incentivar a adesão à terapêutica complementada com a adoção de um estilo de vida saudável. 

Para que o utente tenha confiança e uma boa relação com o profissional de saúde, de forma a 

tornar mais fácil a implementação destes aspetos, este deve adotar uma boa postura, ter 

confiança no que está a transmitir, adotar uma linguagem simples e adaptada, e prestar atenção 

ao que o utente diz, podendo ser crucial para entender o problema do utente e resolvê-lo de 

maneira correta. Ainda, o cumprimento do sigilo profissional deve ser sempre cumprido, tal como 

exigem os princípios éticos e deontológicos.  

Os medicamentos são classificados em medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e 

MNSRM, quanto à sua dispensa, sendo que apresentam diferentes parâmetros legais, segundo 

o Estatuto do Medicamento [5]. 

Durante o meu estágio, como já referi, desde cedo que me foi cedida a autorização para 

acompanhar o atendimento de utentes, sendo que rapidamente passei a fazê-lo sozinha e com 

supervisão, o que me permitiu crescer e aprender rapidamente, tornando-me suficientemente 

independente para passar a fazê-lo sozinha pouco tempo depois. De facto, a dispensa de 

medicamentos exigiu que consultasse frequentemente fontes bibliográficas, para consultar 

posologias e indicações terapêuticas dos medicamentos a serem dispensados. Para finalizar, 

saliento que apesar de ser o maior desejo de um estagiário, no início do seu estágio, é uma 

função que exige bastante responsabilidade e a confiança adequada para responder a todas as 

dúvidas e problemas dos utentes que surgem na dispensa de medicamentos.    

 

4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica  

De modo a ser possível a dispensa de MSRM é necessária a apresentação de uma receita 

médica válida, segundo as indicações, modelo e formato aprovados pelo Ministério da Saúde. 

Isto ocorre porque os MSRM, tal como descrito no Estatuto do Medicamento podem constituir 

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

que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica, ou quando utilizados com 

frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam. Ainda, 

por conterem substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações 

adversas seja indispensável aprofundar ou se destinem a ser administrados por via 

parentérica[5]. 

 

4.1.1. Prescrição Médica e Validação da Receita  

Anteriormente à dispensa de MSRM é necessário proceder à avaliação e validação da receita 

médica, sendo este uma função que requer atenção e alguma experiência.  

Um dos aspetos principais a ter em conta é que “A prescrição de medicamentos, incluindo 

medicamentos manipulados e medicamentos contendo estupefacientes e psicotrópicos, tem de 
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ser efetuada por meios eletrónicos, conforme estabelecido pela Portaria nº 224/2015, de 27 de 

Julho, através da utilização de soluções ou equipamentos informáticos reconhecidos pela SPMS, 

independentemente do seu local de prescrição” [6]. Contudo, excecionalmente, a prescrição 

pode realizar-se por via manual se ocorrer uma das seguintes situações: falência do sistema 

informático; inadaptação fundamentada do prescritor, previamente confirmada e validada 

anualmente pela respetiva Ordem profissional; prescrição ao domicílio; outras situações até um 

máximo de 40 receitas médicas por mês [7]. Ainda, de salientar que, até que seja possível a total 

desmaterialização da prescrição, coexistem duas formas de disponibilização da prescrição 

eletrónica: a receita eletrónica sem papel (desmaterializada), sendo esta apenas acessível por 

equipamentos eletrónicos em que o software valida e regista a receita no sistema central de 

prescrições; e a receita eletrónica materializada, que é impressa e pode ocorrer em modo online 

(como a anterior) ou modo offline. 

Para que ocorra a validação da receita, independentemente do seu tipo, devem constar os 

seguintes elementos na mesma: número de receita; local de prescrição ou respetivo código; 

identificação do médico prescritor, incluindo o número de cédula profissional e, se for o caso, a 

especialidade; o nome e o número de utente; a entidade financeira responsável pelo número de 

beneficiário, acordo internacional e sigla do país (quando aplicável); e se aplicável, referência ao 

regime especial de comparticipação de medicamentos. Ainda, no caso das receitas 

materializadas deve constar a DCI da substância ativa; a dosagem, forma farmacêutica, 

dimensão da embalagem, número de embalagens; a denominação comercial do medicamento 

(se aplicável); o código nacional de prescrição eletrónica de medicamentos (CNPEM) ou outro 

código oficial identificador do produto (se aplicável); data da prescrição; e a assinatura autógrafa 

do prescritor. Contudo, no caso das receitas desmaterializadas deverão constar adicionalmente 

a hora da prescrição e as linhas de prescrição, conforme descrito no Artigo nº9 da Portaria n.º 

224/2015, de 27 de julho. Quanto às prescrições por via manual, estas requerem uma atenção 

acrescida, sendo que os elementos necessários para a sua validação são: apresentar vinheta 

identificativa do local de prescrição (se aplicável); vinheta identificativa do médico prescritor; 

identificação da especialidade médica (se aplicável) e contacto telefónico do prescritor [7].  

De salientar que as prescrições por via manual são mais suscetíveis a ocorrência de erros na 

validação da prescrição, uma vez que o sistema informático não informa dos erros que poderão 

estar subjacentes à prescrição médica. Durante o meu estágio, tive contacto com muitas 

receitas médicas incompletas, por exemplo por falta de justificação ou por falta da identificação 

das dimensões da embalagem ou dosagem.  

 

4.1.2. Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

No momento da dispensa, o farmacêutico deve informar o doente do medicamento 

comercializado que, cumprindo a prescrição, apresente o preço mais baixo. Assim, as farmácias 

devem ter disponíveis para venda, no mínimo, três medicamentos com a mesma substância 

ativa, forma farmacêutica e dosagem, de entre os que correspondam aos cinco preços mais 
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baixos de cada grupo homogéneo, sendo que devem dispensar o medicamento de menor preço, 

salvo se for outra a opção do utente [7].  

De salientar que, o exercício, ou não, do direito de opção do utente, nos termos permitidos pela 

lei, é, consoante o caso, demonstrado através da respetiva assinatura, ou de quem o represente, 

em local próprio da receita médica, ou mediante a utilização do código do direito de opção, no 

momento da dispensa [7]. 

Ainda, durante a dispensa o farmacêutico deve verificar os medicamentos prescritos e as 

respetivas quantidades a serem debitadas, selecionar a entidade financeira responsável pelo 

número de beneficiário e introduzir eventuais portarias ou despachos.  

Finalmente, após a dispensa de MSRM, o farmacêutico deve elucidar devidamente o utente 

quanto à posologia, via de administração, contraindicações, interações ou outras informações 

solicitadas pelo utente. De referir, que o guia de tratamento deve seguir com o doente, exceto se 

este não demonstrar interesse. 

Durante o meu estágio, contactei com os diferentes tipos de receitas, incluindo receitas 

provenientes de seguradoras, que apresentam um modelo diferente do modelo apresentado para 

o SNS. 

 

4.1.3. Sistemas de Comparticipação e Preços de Referência  

Existem vários organismos responsáveis pela comparticipação de MSRM, sendo que pode haver 

comparticipação por um único organismo ou pela complementaridade de dois organismos 

diferentes. Durante o meu estágio, verifiquei que os organismos de comparticipação mais 

comuns são o 01-Regime Geral do SNS e o 48 – Regime Pensionista do SNS. Para além destes 

existem múltiplos organismos, como por exemplo o EDP – Sãvida, Multicare, Tranquilidade, entre 

muitos outros. De salientar que o escalão de comparticipação pode variar, sendo o escalão de 

comparticipação do SNS previamente fixado. Ainda, como já referido pode haver a 

complementaridade da comparticipação do SNS por outro organismo que cubra uma maior 

percentagem de comparticipação [8]. 

De acordo com o Decreto-Lei nº 97/2015,de 1 de Junho, os medicamentos comparticipados ficam 

sujeitos ao sistema de preços de referência quando sejam incluídos em grupos homogéneos de 

medicamentos, sendo que o preço de referência para cada grupo homogéneo corresponde à 

média dos cinco PVPs mais baixos praticados no mercado [9]. 

De salientar, o caso especial dos reagentes (tiras-teste) para determinação de glicemia, 

cetonemia e cetonúria e as agulhas, seringas e lancetas destinadas a pessoas com diabetes, 

pois estes estão sujeitos ao regime de preços e comparticipações definido pela Portaria 

nº364/2010, de 23 de Junho. O valor máximo da comparticipação do Estado no custo de 

aquisição das tiras-teste para pessoas com diabetes corresponde a 85 % do PVP e no custo de 

aquisição das agulhas, seringas e lancetas para pessoas com diabetes corresponde a 100 %. 

Assim, as receitas destinadas a este tipo de produtos não devem conter produtos que não 

estejam abrangidos pelo protocolo da diabetes (organismo DS), de forma a garantir a correta 

comparticipação [10]. 
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4.2. Estupefacientes e Psicotrópicos  

“Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos estão sujeitos a legislação especial e 

fiscalização por parte do INFARMED, quanto ao cultivo, produção, fabrico, emprego, comércio 

por grosso, distribuição, importação, exportação, trânsito, aquisição, venda, entrega e detenção 

de plantas” [11]. 

A validação das prescrições deste tipo de medicamentos requer um especial cuidado, devendo 

a receita estar em conformidade com o determinado na legislação vigente. No ato de dispensa 

deve-se proceder ao registo informático da informação relativa à: identidade do utente ou do seu 

representante, nomeadamente o nome, data de nascimento, número e data do bilhete de 

identidade ou da carta de condução, ou o nome e número do cartão de cidadão, ou, no caso de 

estrangeiros, do passaporte; identificação da prescrição através do número de prescrição; 

identificação da farmácia, nomeadamente o nome e número de conferência de faturas; 

identificação do medicamento, nomeadamente o número de registo e a quantidade dispensada; 

e data de dispensa. De realçar que no caso de se tratar de uma receita manual ou materializada, 

o utente ou seu representante deve assinar o verso da receita de forma legível para comprovar 

a dispensa efetuada [7]. 

De salientar que, o farmacêutico deve recusar-se a aviar receitas que não obedeçam às 

condições, como se tiverem decorrido 10 dias sobre a data de emissão. Ainda, as receitas devem 

ser arquivadas na farmácia por um período não superior a 5 anos [11]. 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de dispensar medicamentos estupefacientes e 

psicotrópicos, tendo que estar alerta para avaliação da conformidade da receita eletrónica e para 

a correta dispensa deste tipo de medicamentos, que exige uma atenção redobrada.  

 

4.3. Medicamentos Manipulados  

“Os medicamentos manipulados podem ser classificados como Fórmulas Magistrais (quando são 

preparados segundo uma receita médica que especifica o doente a quem o medicamento se 

destina), ou Preparados Oficinais (quando o medicamento é preparado segundo indicações 

compendiais, de uma Farmacopeia ou Formulário)” [12]. 

De salientar que, o médico deve certificar-se da segurança de uma Fórmula Magistral, contudo 

a responsabilidade é mútua com o farmacêutico que a prepara. Ainda, a prescrição pode ser feita 

em campo de texto livre e aquando da dispensa de um medicamento manipulado (seja ele um 

Preparado Oficinal ou uma Fórmula Magistral), o farmacêutico deverá garantir que são 

fornecidas todas as informações relevantes ao utente, nomeadamente no que concerne à 

posologia/modo de utilização, condições de conservação e prazo de validade [12]. 

Durante meu estágio, tive contacto com algumas prescrições de manipulados, tendo a 

oportunidade de produzir de forma autónoma diferentes manipulados prescritos. Paralelamente, 

elaborei as respetivas fichas de preparação (Anexo IX), rótulos e cálculos de preço. 
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4.3.1. Preparação de um Medicamento Manipulado 

Visando criar um elevado padrão de qualidade dos medicamentos manipulados preparados em 

farmácia de oficina, a sua preparação deve respeitar as normas previstas na Portaria nº594/2004, 

de 2 de Junho, que aprova as boas práticas a observar na preparação de medicamentos 

manipulados [12; 13]. 

 

4.3.2. Cálculo do PVP e Regime de Comparticipação  

O cálculo do PVP dos medicamentos manipulados por parte das farmácias é efetuado com base 

no valor dos honorários da preparação (tendo por base um fator (F) cujo valor é atualizado 

periodicamente, na proporção do crescimento do índice de preços ao consumidor, sendo 

divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística), no valor das matérias-primas e no valor dos 

materiais de embalagem [14].  

Os medicamentos manipulados comparticipados pelo SNS são os que constam de lista publicada 

em anexo ao Despacho nº 18694/2010, de 16 de Dezembro, aprovada pelo Governo, e proposta 

pelo Conselho Diretivo do INFARMED. A esta lista podem ainda ser acrescidos medicamentos 

manipulados que cumpram, cumulativamente, as condições: inexistência no mercado de 

especialidade farmacêutica com igual substância ativa, na forma farmacêutica pretendida; 

existência de lacuna terapêutica a nível dos medicamentos preparados industrialmente; e 

necessidade de adaptação de dosagens ou formas farmacêuticas às carências terapêuticas de 

populações específicas, como é o caso da geriatria e da pediatria. De salientar que, para ser 

comparticipável, o medicamento manipulado deve ser prescrito mediante indicação, na receita 

médica, da(s) substância(s) ativa(s), respetiva(s) dosagem(ns), excipiente(s) e forma 

farmacêutica, sendo a comparticipação de 30% do respetivo preço de venda ao público [12; 15; 

16]. 

 

4.4.  Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica  

Tal como o próprio nome indica, os MNSRM não obrigam a apresentação de uma prescrição 

médica no ato da sua dispensa. Assim, os MNSRM podem ser adquiridos em farmácias ou em 

locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica, sendo que em qualquer situação 

deve ser efetuada a sua dispensa por um profissional de saúde habilitado (farmacêutico ou 

técnico de farmácia) ou sob a sua supervisão [17; 18]. 

 

5. Processamento do Receituário e Faturação 

O receituário é revisto mensalmente na FMR, sendo que o objetivo se foca em confirmar se todas 

as receitas se encontram conformes relativamente às regras aplicáveis para a dispensa de 

medicamentos. Esta revisão apenas se justifica em receitas manuais ou materializadas, sendo 

que as que mais recorrentes são as referentes ao organismo 01 – SNS e 48 – SNS-Pensionistas. 

De salientar que, sempre que é verificada uma situação irregular, pode ocorrer a retificação da 

mesma, junto do utente ou do médico, ou por alteração do lote ou abate da venda. Durante o 

meu estágio, verifiquei algumas situações de não conformidade aquando da revisão do 
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receituário, como o prazo para dispensa ultrapassado, falta de assinatura médica e dimensões 

da embalagem prescrita diferente da embalagem dispensada, como já referido.  

No final de cada mês procede-se, então, ao fecho dos lotes, sendo que para cada organismo de 

comparticipação são feitos lotes de 30 receitas, para os quais é impresso um verbete. De seguida 

o receituário é enviado para o Centro de Conferência de Faturas, no qual é feita a análise do 

receituário. No caso de estar tudo conforme procedem ao pagamento da comparticipação 

correspondente à faturação. Enquanto que, no caso de verificarem alguma não conformidade, 

devolvem a receita à farmácia, justificando, sendo que a farmácia tem a oportunidade de corrigir 

o erro e enviar de novo no mês seguinte, ou aceitar a devolução, assumindo o prejuízo.   

 

6. Automedicação e Aconselhamento Farmacêutico  

O uso racional dos medicamentos deve ser ressalvado através de medidas educativas dirigidas 

à população, de forma a aumentar o conhecimento dos utentes das suas doenças e melhorar a 

adesão à terapêutica. Cada vez mais a consulta de informação não fidedigna na internet acerca 

de um possível diagnóstico e tratamento é instaurado pelos utentes levando à auto-medicação. 

O mesmo se pode afirmar quanto à influência de experiências de terceiros ou resultados de 

experiências anteriores. De facto, é nestes pontos que o farmacêutico deve atuar, orientando ao 

uso adequado dos medicamentos.  

De salientar que, do ponto de vista de saúde pública, as farmácias são importantes locais para 

procura de atendimento e possível porta de entrada de utentes no sistema de saúde, pelo que 

os farmacêuticos são os profissionais de saúde mais disponíveis para a população em geral. 

Assim, os farmacêuticos comunitários devem prover aconselhamento aos utentes, interagir e 

discutir as suas necessidades, fornecer informação sobre os medicamentos e sobre os cuidados 

a ter com a sua doença, incluindo a procura de outros profissionais de saúde.  

Durante o meu estágio, foram inúmeras as vezes que prestei aconselhamento aos utentes. 

Mesmo nas situações em que os utentes vinham com uma ideia pré-concebida do que queriam, 

procurei questionar acerca dos problemas por detrás do seu uso, assim como salientar sempre 

a posologia e as suas indicações terapêuticas, mesmo que os utentes afirmassem já saber (isto 

porque muitos afirmam já saber mas na realidade não o sabem e fazem-no por vergonha). Ainda, 

em muitos casos procurei arranjar alternativas de medicamentos, visto a escolha dos utentes 

não ser a mais correta, ou complementar o seu tratamento com outros produtos que lhes 

poderiam trazer vantagem.  

Ainda assim, nem sempre as informações ou os conselhos dados foram aceites, muitas das 

vezes pela ideia pré-concebida que os utentes têm e que pensam ser a mais correta. Assim, de 

forma a contornar a situação, o farmacêutico deve tentar explicar com um discurso simples, claro 

e prático, demonstrando o objetivo principal que é a sua melhora, sem que o utente sinta que lhe 

estão a impingir a compra de determinado produto. 

Uma situação que aconteceu frequentemente durante o meu estágio e que demonstra a minha 

intervenção num caso de auto-medicação errada, foi relativa a antitússicos, visto que os utentes 

tendencialmente usavam o mesmo antitússico para os vários tipos de tosse, sem ser essa a 
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indicação terapêutica. Um dos casos foi um senhor que pediu que lhe dispensasse Fluimucil®  

(acetilcisteína), contudo ao perguntar qual era o tipo de tosse, de forma a confirmar se era uma 

tosse com expetoração, justificando-se assim o uso de um mucolítico e expetorante, este 

responde-me que é uma tosse seca e irritativa sem qualquer tipo de expetoração associada. 

Com isto, brevemente expliquei ao senhor a indicação do Fluimucil®  e indiquei-lhe um antitússico 

destinado à tosse seca e irritativa.  

Uma outra situação, relativa a aconselhamento farmacêutico com vista a complementar o 

tratamento, aconteceu quando um senhor me pediu que dispensasse Nizoral® champô para o 

tratamento da caspa, acompanhando-se de receita médica. Nesta situação indiquei a posologia 

e questionei acerca do champô que alternaria com o tratamento, sendo que o senhor afirmou 

usar um que comprava no supermercado. Nesta situação, indiquei o uso de um champô de 

alternância com os champôs anticaspa, justificando que apaziguaria o couro cabeludo das 

agressões provocadas pelo champô anticaspa e prevenia o reaparecimento da mesma. 

Estes são alguns exemplos que demonstram que o interesse do farmacêutico por qualquer 

situação, por mais normal que nos pareça, deve estar sempre presente. Assim, consegue detetar 

eventuais erros e resolvê-los, tornando assim o seu trabalho muito mais interessante e valioso, 

tanto para ele como para a população em geral.   

Finalmente é de referir que, o farmacêutico deve investir no seu conhecimento quanto aos 

MNSRM, produtos de dermocosmética, higiene corporal, dietéticos, de puericultura e dispositivos 

médicos, visto ser este tipo de produtos que o farmacêutico pode aconselhar e ser o primeiro 

profissional de saúde procurado para o esclarecimento de dúvidas sobre os mesmos. Ainda, é 

de realçar que a confiança na transmissão de informação é essencial no campo do 

aconselhamento, sendo que esta só está presente se houver um bom conhecimento do produto 

em causa. 

 

7. Serviços Farmacêuticos 

O controlo do estado de saúde e melhoria da qualidade de vida dos utentes é muitas vezes 

possível graças à prestação de serviços pelas farmácias comunitárias, sendo mais uma vez o 

local de primeiro acesso e o local mais disponível para a população.  

Atualmente, as farmácias comunitárias abandonaram o estatuto redutor da simples dispensa de 

medicamentos, sendo que cada vez mais se adota uma postura em prol das necessidade da 

população, sendo a prestação de serviços uma atividade crucial. 

Na FMR a prestação de serviços passa essencialmente pela determinação da pressão arterial, 

determinação de parâmetros bioquímicos como a glicemia e colesterol total, administração de 

vacinas e injetáveis e realização de testes de gravidez.  

Como já referido, a prestação de serviços é geralmente realizada no gabinete para a prestação 

de serviços, contudo, a administração de injetáveis e testes de gravidez realizam-se no 

laboratório, visto ser um local mais reservado e de maior dimensão.  

No meu estágio, realizei medições de pressão arterial, colesterolemia e glicemia, bem como a 

interpretação dos resultados obtidos e consequente aconselhamento.  
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Após cada determinação fazia questão de entregar os resultados obtidos em cartões de anotação 

de forma a poder haver um maior controlo de resultados por parte do utente, médico e 

farmacêutico e para que o aconselhamento consoante os resultados obtidos possa ser mais 

fidedigno.  

Ainda é de salientar, que sempre incentivei à monitorização frequente e que, no caso da medição 

dos valores da pressão arterial, sempre que os valores se encontravam muito acima dos valores 

de referência realizava segunda medição de forma a obter uma maior reprodutibilidade e 

confiabilidade dos resultados.  

 

7.1. Pressão Arterial   

A medição da pressão arterial é realizada diversas vezes por dia na FMR. Muitos utentes 

procuram-nos para este tipo de serviço, para controlo frequente por indicação do médico ou 

farmacêutico, por prevenção ou por apresentarem risco cardiovascular elevado.   

Como já referido na FMR, é possível proceder à medição da pressão arterial de forma autónoma, 

por uso da máquina que se encontra na zona de atendimento (que determina também o peso e 

altura), ou pelo serviço do farmacêutico ou de outro funcionário da farmácia, no gabinete de 

serviços, recorrendo ao tensiómetro.  

De salientar que, através desta prestação de serviços, que é gratuita na FMR, os utentes dirigem-

se mais frequentemente à farmácia, fidelizando-se, pelo facto de haver um profissional de saúde 

que o segue e o aconselha. 

 

7.2. Parâmetros Bioquímicos – Glicemia e Colesterolemia 

Na FMR podem também ser determinados os valores relativos à glicemia ou colesterol total, 

sendo que para a sua determinação o utente deve apresentar-se em jejum.  

A procura deste tipo de determinação não é tão frequente como a determinação da pressão 

arterial, visto ser um serviço pago e que se tem que controlar menos frequentemente. Ainda 

assim, devido à elevada percentagem de utente com diabetes mellitus e hipercolesterolemia, 

este tipo de determinação representa um papel importante.  

Mais uma vez, através deste tipo de determinação o farmacêutico pode seguir o utente quanto 

aos seus valores e aconselhá-lo, verificando, também, se a medicação em vigor está a surtir 

efeito e se é a mais adequada. 

De realçar que a determinação destes parâmetros é realizada recorrendo a um mini-

espetrofotómetro (Anexo X), que através da adição de uma enzima específica à cuvete, que 

contém previamente o sangue colhido por capilar, determina o nível do respetivo parâmetro. 

 

7.3. Administração de Vacinas e Injetáveis  

A administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação e injetáveis é um 

serviço prestado pela FMR tendo profissionais de saúde habilitados para isso.  

A requisição deste serviço é feita principalmente para a administração de penicilinas, Voltaren®, 

Relmus®, Profenid®, e vacinas contra a gripe.  
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Este é um serviço que permite ao farmacêutico, mais uma vez, aproximar-se do utente e fazer o 

seu acompanhamento quanto ao tratamento e evolução. Para além disso, traz uma maior 

comodidade aos utentes que uma vez que vêm comprar o medicamento ou vacina à farmácia 

não têm que voltar a dirigir-se ao centro de enfermagem para que lhe seja administrado o 

injetável.  

De salientar que, na FMR existe todo o equipamento necessário à administração de injetáveis, 

incluindo o kit de primeiros socorros em caso de reação anafilática, como a adrenalina, o kit de 

oxigénio (Anexo XI), contendo insufladores autoinsufláveis com reservatório, máscaras faciais 

transparentes, mini-nebulizador com máscara e tubo, etc. [19]. 

 

7.4. Teste de Gravidez  

Visto que, muitas vezes as utentes da FMR não estão à vontade quanto ao uso correto dos testes 

de gravidez, um dos serviços prestados é a realização dos mesmos, de forma a haver uma maior 

confiança quanto ao resultado. Isto surge pela confiança que é depositada por ser um profissional 

de saúde a realizá-lo. Além disso, desta forma pode haver um imediato aconselhamento e 

esclarecimento de dúvidas, que muitas vezes estas situações acarretam. 

 

8. Outros Serviços  

A FMR tem instaurados outro tipo de serviços como a recolha de radiografias, o Valormed e 

rastreios de nutrição e audição. 

A recolha de radiografias tem por objetivo a sua correta reciclagem, uma iniciativa da Assistência 

Médica Internacional (AMI) que indica que “reciclagem das radiografias permite evitar a sua 

deposição em aterro, minimizando assim a contaminação do ambiente, e obter a prata, reduzindo 

desta forma a sua extração na natureza e as nefastas consequências que o processo de extração 

de metais preciosos tantas vezes têm, quer pela destruição de áreas naturais quer pela 

exploração das populações locais, muitas vezes em países em desenvolvimento” [20]. 

Ainda, a recolha de medicamentos fora do prazo de validade ou inutilizados devido a diversas 

razões é feita durante todo o ano em contentores da Valormed. Assim, através da correta 

destruição das mesmas, pretende-se proteger o meio ambiente e salvaguardar a saúde pública. 

Quanto aos rastreios de nutrição e de audição, estes serviços são realizados por marcação.  

 

9. Outras Atividades Desenvolvidas  

 

9.1. Rastreio Cardiovascular na Câmara Municipal de Paços de Ferreira 

Com o apoio da Câmara Municipal de Paços de Ferreira, no dia 22 de Maio, participei num 

rastreio cardiovascular (Anexo XII). Neste rastreio recolhi os dados necessários para a análise 

dos níveis de pressão arterial da população de Paços de Ferreira, sendo um dos temas 

abordados na segunda parte deste relatório. Ainda de salientar que, houve bastante adesão, 

permitindo aconselhar quanto a alterações do estilo de vida, de forma a regular os níveis de 

colesterol, glicemia e pressão arterial.  
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9.2. Apoio aos Peregrinos de Fátima  

No dia 5 de Junho, acompanhada por uma colega de estágio, realizei o apoio aos peregrinos, do 

grupo de Paços de Ferreira, a Fátima, uma iniciativa da Dra. Filomena Silva, vereadora da Ação 

Social, Saúde, Habitação da Câmara Municipal de Paços de Ferreira. O apoio passava por 

puncionar as bolhas dos pés dos peregrinos com agulhas e linhas estéreis, de forma a drenar o 

líquido no seu interior, procedendo de seguida à sua desinfeção e penso. Também as massagens 

eram uma das atividades realizadas, apesar de não ter participado nessa vertente.  

De facto, foi uma das atividades realizadas mais gratificantes, tanto pela dedicação e espírito 

vivido como pela gratidão prestada por todos os peregrinos. 

 

9.3. Proteção Solar – ação de formação no Centro Escolar de Paços de 

Ferreira 

No dia 7 de Junho realizei uma ação de formação acerca da Proteção Solar no Centro Escolar 

de Paços de Ferreira para as crianças do Jardim de Infância e 1º Ciclo, tal como descrito na 

segunda parte deste relatório. Nesta ação de formação, tive a cooperação de uma colega de 

estágio, que me acompanhou e ajudou na entrega dos brindes sobre a Proteção Solar, fornecidos 

pela Pierre Fabre Portugal©.  

 

9.4. Cartazes e Panfleto 

Durante o estágio, tive a oportunidade de desenvolver cartazes publicitários (Anexo XIII). Um 

dos cartazes que elaborei era relativo ao rastreio nutricional, que se realiza quinzenalmente na 

farmácia, associado a um desconto promocional de 10% nos produtos de emagrecimento. O 

outro cartaz que desenvolvi era relativo ao mês de Março, assinalando três datas importantes, 

Dia da Mulher, Dia de Aniversário da Farmácia e Dia do Pai, nas quais existiria sempre uma 

campanha promocional. 

Ainda, com base no projeto da Hipertensão Arterial abordado na segunda parte deste relatório, 

elaborei um panfleto alusivo à doença da hipertensão arterial, salientando sintomas, valores de 

referência e medidas não farmacológicas para o combate à doença (Anexo XIV). 
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Parte II: Trabalhos realizados no decorrer do Estágio em 

Farmácia Comunitária 
 

1. Proteção Solar 

 

1.1. Enquadramento e Objetivo  

Com a chegada dos meses de maior exposição solar surge a necessidade de instruir os mais 

novos relativamente à exposição solar adequada e quais os cuidados a ter.  

De facto, devem ser postos em prática programas de prevenção à exposição solar excessiva, 

sendo que os mais novos são a melhor faixa etária para o fazer. Isto porque têm uma maior 

capacidade de aprendizagem e eles próprios podem transmitir o comportamento adequado aos 

pais ou educadores, que estão mais predispostos a aceitar a sua opinião do que a opinião de 

outrem. Para além disto, as crianças e adolescentes são também a faixa etária mais suscetível, 

visto que há uma maior probabilidade de desenvolvimento de cancro da pele, no futuro, se a 

exposição for exagerada nestas idades [21]. 

Com isto, surgiu então o objetivo de realizar uma ação de formação sobre a proteção solar no 

Centro Escolar de Paços de Ferreira, tendo em vista a instrução e cativação dos mais novos para 

as boas práticas de exposição solar. Nesta ação de formação realizei uma apresentação em 

Power Point, que permitiu transmitir informações de forma interativa, através de exercícios 

desenvolvidos no decorrer da mesma. De salientar que, primeiramente, a apresentação foi 

realizada para o Jardim de Infância (Anexo XV) e, posteriormente, para os alunos do 1º ciclo 

(Anexo XVI), sendo as duas apresentações adaptadas a cada faixa etária. Finalmente é de 

salientar o apoio da Pierre Fabre Portugal© que forneceu brindes (amostras, raquetes e livros 

alusivos à proteção solar). 

 

1.2. A Radiação UV e os Efeitos Associados – o porquê da preocupação com 

a Exposição Solar 

O sol emite radiação ultravioleta (UV), compreendida entre os 200 e os 400 nm [22]. 

O espetro de radiação UV está dividido em 3 tipos de radiação UV principais: UVC (220-290 nm), 

UVB (290-320 nm) e UVA (320-400 nm). Os raios UVA e UVB são os mais importantes em 

termos médicos, visto que são os que penetram a atmosfera e chegam até nós. Cerca de 95% 

são raios UVA, penetrando mais na pele e tendo maior potencial destrutivo, e apenas 5% são 

UVB, uma vez que esta radiação é dispersa pela camada de ozono, pela poluição do ar e pelo 

vidro [22-24].  

A luz solar é crucial para a vida, estando envolvida em processos como a fotossíntese, ciclo 

circadiano, sensação de bem-estar e síntese de vitamina D, crucial para o crescimento ósseo, 

sistema imunológico e formação celular [21; 22]. Contudo, 10 a 15 minutos diários, expondo cara, 

antebraços e mãos, ao sol do verão do Norte da Europa bastam para manter os níveis de 

vitamina D [21]. 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia da Mata Real  

Julho 2017 

22 
 

De facto, a exposição solar prolongada pode resultar em efeitos agudos e crónicos para a saúde 

dos olhos, pele e sistema imunitário [25]. Os efeitos provocados pelo sol dependem do tipo de 

radiação UV, podendo ser a curto prazo (ex.: eritema) ou a longo prazo (ex.: fotoenvelhecimento, 

imunossupressão, carcinogenicidade) [24]. A queimadura solar (eritema) é o efeito agudo mais 

conhecido pela exposição à radiação UV em excesso. A longo prazo, a radiação UV pode induzir 

alterações degenerativas das células da pele, fibrose tecidular e vasos sanguíneos que 

conduzem ao envelhecimento da pele, fotodermatoses e queratoses actínicas, podendo ocorrer 

cancro da pele. Outros efeitos a longo prazo são reações inflamatórias dos olhos, que poderão 

levar a cataratas [25]. 

 

Efeitos oculares 

Nos adultos, maior parte da radiação UV é absorvida por uma estrutura anterior do olho, podendo 

alcançar a retina. A exposição aguda à radiação UV pode resultar em fotoqueratite e o olhar 

direto para o sol pode queimar a retina, causando retinopatia solar. A longo prazo a exposição à 

radiação UVB é associada ao aumento do risco predisponente a cataratas subcapsular cortical 

e posterior. Para além disto, a radiação UV pode contribuir para o desenvolvimento de pterígio, 

alterações córneas degenerativas e cancro da pele em volta do olho [22]. 

 

Efeitos dérmicos e imunológicos  

Os efeitos da radiação UVA manifestam-se usualmente após uma longa duração de exposição 

solar, mesmo que em doses baixas. Sabe-se que a radiação UVA regula a formação de matriz 

metaloproteínase, enzima que degrada a matriz das proteínas elastina e colagénio, pelo que se 

não houver prevenção haverá uma diminuição da elasticidade da pele e enrugamento da mesma 

[23]. Ainda, o aumento de fatores de crescimento vascular induz telangiectasia, fator agravante 

do fotoenvelhecimento [24]. Para além disto, a radiação UVA penetra as camadas da pele e 

forma espécies reativas de oxigénio resultando em alterações agudas e crónicas. Está, também, 

envolvida na imunossupressão, uma vez que diminui os antigénios apresentadores celulares, 

sendo um fator que contribui para o cancro da pele, em conjunto com o dano do DNA (nuclear e 

mitocondrial) e mutações génicas. A radiação UVA causa, ainda, peroxidação lipídica (dano 

membranar), desregulação das reações enzimáticas e efeitos fotoalérgicos e fototóxicos [23]. 

A radiação UVB pode causar alterações dérmicas agudas, como pigmentação ou queimadura 

solar, ou alterações crónicas como fotocarcinogenicidade, associada à imunossupressão [23]. A 

queimadura solar é, como já referido, a alteração mais frequente decorrente da exposição solar 

excessiva e é visível 3 a 4 horas após a exposição solar tendo pico às 24 horas [24]. A dose 

mínima de eritema (medida de exposição que é necessária para causar o mínimo eritema ou 

coloração rosada da pele) depende de fatores como o fototipo de pele (Tabela 1), espessura, 

quantidade de melanina na epiderme (sendo o bronzeado um fator de proteção), capacidade de 

produção de melanina após exposição solar e intensidade de radiação [22]. 
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Tabela 1 - Fototipo de pele, segundo classificação de Fitzpatrick [26] 

Fototipo de Pele Características Típicas Capacidade de Bronzear 

 

I 

Pele branca pálida, olhos 

azuis/verdes, cabelos 

louros/ruivos 

 

Queima sempre, não bronzeia 

II Pele clara, olhos azuis Queima facilmente, bronzeia mal 

III Pele branca mais escura Bronzeia após queimadura inicial 

IV Pele castanha clara Queima minimamente, bronzeia 

facilmente 

V Pele castanha Raramente queima, bronzeia 

facilmente 

VI Pele castanha escura ou negra Nunca queima, bronzeia sempre 

 

Carcinogenicidade 

A exposição solar causa imunossupressão local ou sistémica dependendo da área exposta e da 

quantidade de radiação solar recebida. Existem evidências de que a imunossupressão sistémica 

profunda, por exemplo em indivíduos transplantados, aumenta o risco de cancro da pele, como 

o cancro não-melanoma, pelo que existe uma maior incidência de cancro da pele quando 

expostos à radiação solar [24]. 

Um outro mecanismo associado à carcinogenicidade é o facto de ocorrer absorção direta da 

radiação UV (principalmente UVB) pelo DNA, resultando na formação de duas classes de 

dímeros de pirimidina. Neste caso, se existir uma falha na reparação do DNA e ocorrer divisão 

mitótica, as células-filhas apresentarão mutações permanentes. Quando estas mutações 

ocorrem em genes-chave (como o gene p53), vão existir alterações nas funções celulares, como 

na supressão tumoral, culminando na progressão do cancro [24; 27]. 

Relativamente à radiação UVA, esta induz a produção de dímeros de ciclobutano, mas por uma 

via indireta, pois o DNA não se liga diretamente à radiação. No entanto, pode-se afirmar que a 

radiação UVA tem maior potencial carcinogénico, visto que induz diretamente o processo 

carcinogénico através da produção de espécies reativas de oxigénio, que causam modificações 

tumorais nas bases de DNA, como já referido [24]. 

Os cancros da pele mais frequentemente associados à exposição solar são os não-melanomas, 

podendo-se tratar de carcinoma celular basal ou carcinoma celular escamoso. Este tipo de 

cancro é raramente fatal, ocorrendo principalmente nas áreas expostas à radiação solar [22]. 

Ainda assim, pode ocorrer melanoma que, apesar de uma incidência inferior a 5% tem 

aumentado nos últimos 30 anos, principalmente em caucasianos. Além disso, o melanoma 

apresenta uma grande taxa de mortalidade. Quando o tumor é fino e pequeno existe um 

excelente prognóstico, o que não acontece quando se trata de melanoma metastásico, visto não 

haverem opções terapêuticas bem-sucedidas para estes casos. De salientar que, pessoas com 

pele e olhos claros, que se queimam facilmente e com xeroderma pigmentoso (defeito genético 
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na reparação do dano do DNA provocado pela radiação UV) têm um risco aumentado de 

melanoma, devendo por isso aumentar os seus cuidados com a proteção solar [22]. 

 

1.3. Hábitos Essenciais  

De facto, o risco de cancro de pele é o efeito mais alarmante consequente de uma exposição 

solar não apropriada. Assim, devemos ter em conta certos hábitos que são essenciais para a 

prevenção destes eventos e de outros, já descritos anteriormente.  

As mensagens fundamentais de proteção solar, consistem fundamentalmente em:  

- “Permaneça à sombra.”  

- “Use roupa protetora e chapéus.” 

- “Use óculos de sol.” 

- “Aplique protetor solar.”  

- “Não se queime.”  

- “Evite bronzeadores e solários.”  

- “Tenha especial precaução perto da água, neve e areia.”  

- “Evite o sol nas horas de maior intensidade de radiação (10h-16h)” [22]. 

De facto, o elemento-chave da proteção solar está em minimizar a quantidade de tempo de 

exposição solar, principalmente nos períodos em que a radiação UV é mais intensa, devendo-se 

optar por atividades de interior nestes períodos.  

Um outro elemento de proteção é o uso de vestuário adequado à proteção solar, devendo 

proteger até aos cotovelos e joelhos (ter em consideração que quanto mais partes do corpo 

abrange maior é a proteção) [21]. As lãs, materiais sintéticos, cores escuras e tecidos com malha 

mais apertada são os que constituem melhor proteção solar, devendo ser os preferidos [22]. 

Ainda, o uso de chapéu de abas largas é fundamental, visto proteger o rosto, pescoço e orelhas, 

e o uso de óculos de sol, de forma a proteger os olhos, principalmente a retina [21; 22]. 

O uso de protetor solar não deve ser esquecido, devendo ser usado nas áreas não cobertas pelo 

vestuário, incluindo o rosto, que é apenas protegido pelo chapéu. De salientar que mesmo na 

sombra, os níveis de UV indiretos podem ser suficientemente altos de forma a serem prejudiciais, 

pelo que se recomenda o uso do protetor solar mesmo nestes casos. Este deve prover de 

proteção contra UVA e UVB, sendo recomendado um filtro solar de amplo espectro com fator de 

proteção solar (SPF) de pelo menos 15 [21]. O protetor solar reduz a intensidade dos raios UV 

que afetam a epiderme, prevenindo o eritema e queimadura, no entanto, o protetor solar, mesmo 

que aplicado corretamente, não é capaz de bloquear completamente a radiação UV, pelo que 

não devem ser descurados os outros elementos, nem haver a substituição dos mesmos pelo 

protetor solar, ou mesmo o aumento de exposição solar por uso do mesmo [21; 22]. Ainda, é 

importante salientar que, as nuvens apesar de diminuírem a intensidade da radiação UV, não 

diminuem na mesma medida que diminuem a intensidade de calor, pelo que pode haver uma 

falsa perceção quanto ao atingimento dos raios UV em dias nublados. Assim, salienta-se a 

extrema importância da proteção solar adequada nesses dias. [22] 
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Deve-se, também, evitar o uso de bronzeadores e solários. Nos solários recebe-se uma dose de 

radiação UVA potencialmente elevada, que como já referido é potencialmente carcinogénico. No 

caso dos bronzeadores, estes estimulam a produção de melanina da pele, responsável pela 

produção de pigmento. Contudo, apesar da exposição à radiação UVA e a aplicação de 

bronzeador resultarem em bronzeamento da pele, este não irá proteger contra queimaduras 

solares, dano no DNA-indutor de cancro, imunossupressão ou fotoenvelhecimento, ao contrário 

do bronzeado adquirido naturalmente, sendo por isso totalmente desaconselhado [24].  

Para finalizar, deve-se ter especial precaução com a proteção solar quando estamos perto da 

água, neve ou areia, isto porque há uma reflexão de 85% da luz solar por estes elementos, 

aumentando a intensidade de exposição. Ainda, visto as horas de maior intensidade de radiação 

serem entre as 10 as 16 horas, estas devem ser evitadas [22]. 

 

1.4. Algoritmo ABCDE  

Apesar dos cuidados necessários que devemos ter quanto à proteção solar, há sempre um risco, 

ainda que pequeno, de cancro da pele. Por este motivo, devemos fazer regularmente um auto-

exame “dos pés à cabeça” procurando sinais que nos ajudem a detetar precocemente alterações 

características do cancro de pele [28]. 

Com isto, criaram-se ferramentas, como o Algoritmo ABCDE (Tabela 2), em que se analisam os 

nevos (sinais) da pele de forma a identificar possíveis alterações que nos levem a suspeitar de 

melanoma [28]. 

No algoritmo ABCDE devemos analisar os nevos do corpo e verificar se apresentam as seguintes 

características, que nos indicam que poderá haver malignidade e que devemos ir ao médico 

dermatologista para um diagnóstico e seguimento da evolução:  

 

Tabela 2 - Algoritmo ABCDE [28] 

A B C D E 

Assimetria 

 

 

 

 

Bordos 

irregulares 

 

 

 

Cores 

variadas 

 

 

 

 

Diâmetro 

aumentado 

(6 mm) 

 

 

Evolução 

(tamanho, forma, cor, elevação, ou 

qualquer novo sintoma, como 

sangramento, comichão ou crostas) 

 

 

 

1.5. Protetores solares 

Uma das medidas essenciais para a proteção solar é a aplicação do protetor solar. O protetor 

solar deve ser aplicado 30 minutos antes da exposição solar e reaplicado de 2 em 2 horas, sendo 

que a quantidade recomendada para uma correta aplicação, segundo os estudos de eficácia do 

protetor solar, é de 2 mg/cm2 [23]. 

Agosto 2000 Maio 2002 
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De referir que, a escolha de um protetor solar deve enquadrar-se com o tipo de pele e as 

necessidades que esta acarreta. Ainda, deve ter-se em conta o objetivo do utilizador, como o 

desejo de um bronzeado bonito, uma aplicação cómoda e rápida, de modo a aumentar a adesão 

da aplicação, daí a importância do farmacêutico no aconselhamento deste.  

Existem vários tipos de protetores solares (Figura 1), podendo estes ser divididos em químicos 

ou físicos. Os protetores solares químicos (orgânicos) são responsáveis pela absorção da 

energia da radiação UV, e os físicos (inorgânicos) são responsáveis pela reflexão ou dispersão. 

Dentro dos protetores químicos existe ainda a divisão entre os que protegem contra a radiação 

UVA, UVB ou as duas, sendo estes denominados de “filtros solares de amplo espectro” [23].  

 

Figura 1 - Classificação dos Protetores Solares (Adaptada [23]) 

 

A eficácia é uma das características fundamentais da proteção solar. Os fatores que contribuem 

para a eficácia dos agentes de proteção solar são os SPFs e a substantividade (a propriedade 

de ação terapêutica contínua apesar da remoção do veículo). Os mais conhecidos são os SPFs, 

sendo estes a medida de proteção contra a radiação UVB. Estes determinam-se pela razão entre 

a quantidade de radiação UV requerida para provocar eritema na pele protegida (com protetor 

solar) e a quantidade para provocar eritema na mesma pele, mas desprotegida. Teoricamente, 

quantos mais SPFs maior é a proteção contra os efeitos da radiação solar, pois um protetor solar 

SPF 50 irá proteger uma pele exposta 50 vezes mais da radiação UVB que uma pele 

desprotegida [23]. 
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Com o aparecimento dos protetores solares de amplo espectro, ou seja, que também conferem 

proteção contra a radiação UVA, é importante referir a medida de proteção solar contra este tipo 

de radiação. Assim, esta pode ser medida através do fator de proteção do pigmento negro 

persistente (PPD), que é calculado pela dose de radiação UVA requerida para produzir o 

pigmento negro persistente numa pele protegida relativamente à mesma pele desprotegida. 

Contudo, esta medida apresenta resultados altamente variáveis e por isso criou-se um novo 

método in-vitro, standardizado e reprodutível, desenvolvido pela European Cosmetics Trade 

Association (COLIPA), sendo usada pelos países da União Europeia para testar e rotular os 

produtos de acordo com as recomendações europeias [23]. 

De forma a garantir a eficácia durante a aplicação é importante que o armazenamento do protetor 

solar seja o correto, de forma a não perder as suas propriedades. Assim, o protetor solar deve 

ser armazenado em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar direta. 

Para finalizar, um protetor solar ideal deverá ser seguro, inerte quimicamente, não irritante, não 

tóxico, fotoestável e capaz de fornecer uma completa proteção contra o dano da pele 

consequente da radiação UV. Deve ainda ter uma formulação cosmeticamente aceitável e os 

ingredientes devem permanecer nas camadas superiores da pele, mesmo após a sudação e a 

natação. Para além disto, deve proporcionar uma eliminação eficaz de espécies reativas de 

oxigénio, funcionando como antioxidante, visto ser este o mecanismo pelo qual ocorre dano na 

pele. O protetor solar deve também proporcionar uma proteção eficaz, bloqueando os raios UVA 

e UVB, o que é possível com um protetor de amplo espectro com SPF de 30 ou mais [23]. 

De referir que os protetores solares são absorvidos sistemicamente e por esse motivo as crianças 

requerem um cuidado especial quanto à proteção solar. Estas apresentam uma maior 

permeabilidade dérmica aos produtos aplicados topicamente, devido à imaturidade epidérmica 

[22]. Por este motivo, crianças com menos de 6 meses não devem usar protetor solar e devem 

evitar a exposição solar direta. Ainda, os protetores solares recomendados para crianças com 

idade superior a 6 meses devem ser resistentes à água, de amplo espectro, com SPF superior a 

30 e preferencialmente físicos, visto que assim se exclui a possibilidade de absorção de produtos 

químicos como a oxibenzona (BZ-3), que poderá causar alterações hormonais [23; 24]. 

 

1.6. Conclusão  

Hoje em dia existem muitos fatores de risco para o desenvolvimento de cancro. Um deles é a 

exposição solar não controlada. Por este motivo, é importante instaurar programas educacionais 

para controlo destes mesmos riscos [29]. 

De facto, estes programas têm muito mais sucesso quando são instaurados na idade infantil, 

visto que, por um lado estão mais atentos à aprendizagem de novos comportamentos, e por 

outro são a faixa etária que ainda está a tempo de prevenir futuras complicações associadas[29]. 

De referir que estes programas educacionais devem ser didáticos, expondo a informação e 

estimulando a discussão, tal como a apresentação realizada no Centro Escolar de Paços de 

Ferreira, em que foram realizadas perguntas durante a apresentação, de forma a haver uma 
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maior interação com os alunos, e no final exercícios de revisão, de forma a verificar se a 

informação fornecida foi corretamente recebida pelos mesmos.  

A ação de formação foi muito bem recebida pelos alunos, que se mostraram sempre muito 

motivados durante toda a apresentação. Através da interação ao longo da apresentação percebi, 

também, que muitos deles já tinham alguns conhecimentos importantes relativos ao tema. E 

ainda, através dos exercícios de revisão verifiquei que toda a informação essencial transmitida 

foi adquirida por eles, o que é um aspeto bastante positivo.  

Finalmente, devo ressalvar que nos dias seguintes à apresentação no Centro Escolar de Paços 

de Ferreira, se verificou um aumento das vendas de protetores solares e produtos relacionados 

na FMR. 
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2. Hipertensão Arterial  

 

2.1. Enquadramento e objetivo 

As doenças cardiovasculares provocam, a nível mundial, aproximadamente 17 milhões de 

mortes por ano, sendo que 9,4 milhões são devidas à hipertensão. Em 2008, aproximadamente 

40% dos adultos com idade igual ou superior a 25 anos apresentavam diagnóstico de hipertensão 

[30]. 

Segundo o estudo Portuguese Hypertension and Salt Study (PHYSA), desenvolvido pela 

Sociedade Portuguesa de Hipertensão Arterial (SPH), em Portugal a prevalência é semelhante 

à mundial, apresentando um valor de 42,1%, sendo maior nos homens (44,4%) relativamente às 

mulheres (40,2%). Este estudo revela ainda que, a população jovem e adulta-jovem (<35 anos) 

é a que mais desconhece sobre a patologia, o que condiciona o controlo e a adesão ao 

tratamento [31]. 

Ainda de salientar que, o aumento da prevalência da hipertensão é atribuído ao crescimento 

populacional, envelhecimento da população e comportamentos de risco, como dietas não 

saudáveis, consumo excessivo de álcool, sedentarismo, excesso de peso e exposição excessiva 

a situações de stress [30]. Posto isto, a alteração dos comportamentos de risco constitui um fator 

controlável para prevenção/controlo da hipertensão. 

O desenvolvimento deste tema surgiu porque no momento da medição da pressão arterial (PA) 

aos utentes da FMR, verificava que a maioria não tinha qualquer noção quanto aos valores de 

referência e que acatavam todas as informações dadas pelos profissionais de saúde, sem 

questionarem e muitas vezes sem perceberem. Assim, senti necessidade de proceder à 

elaboração de um panfleto que desenvolve o tema da Hipertensão arterial (HTA) realçando os 

fatores de risco, os valores de referência e medidas não-farmacológicas para controlo da mesma, 

sendo este entregue após uma breve explicação e aconselhamento quanto ao caso de cada 

utente.  

Ainda, visto ser importante a realização de rastreios de forma a alertar a população para os riscos 

cardiovasculares (CV), para o aconselhamento de hábitos de vida que previnam o aparecimento 

de doenças CV e para a deteção precoce das mesmas, participei num rastreio cardiovascular na 

Câmara Municipal de Paços de Ferreira (Anexo XII), no qual recolhi valores da pressão arterial 

da população de Paços de Ferreira, de forma a elaborar um pequeno estudo estatístico e verificar 

em que intervalo de valores se encontra a população de Paços de Ferreira.  

Finalmente, é de referir que, pelo facto da HTA ser, geralmente, assintomática é essencial a 

medição frequente dos valores de PA de forma a identificar precocemente indivíduos com a 

doenças ou suscetíveis de a desenvolverem e de modo a prevenir ou controlar as suas 

complicações. Assim, o farmacêutico é o profissional de saúde com mais capacidade para intervir 

nesta área, uma vez que pode promover a prevenção da HTA aconselhando a adoção de estilos 

de vida saudáveis, alertando para os riscos CV e reforçando a importância da medição regular. 
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2.2. A Pressão Arterial e a Caracterização da HTA  

A Pressão Arterial (PA) é medida em milímetros de mercúrio (mmHg) e é registada com dois 

valores. O valor maior é o da pressão arterial sistólica (PAS) — a pressão mais alta nos vasos 

sanguíneos, ocorrendo quando o coração contrai. O valor menor é o da pressão arterial diastólica 

(PAD) — a pressão nos vasos sanguíneos baixa quando o músculo cardíaco relaxa. Assim, a 

PA normal num adulto é definida por um PAS de 120 mmHg e uma PAD de 80 mmHg. De referir 

que, níveis normais de PA são particularmente importantes para o bom funcionamento de órgãos 

vitais como o coração, o cérebro e rins, para além do seu benefício para o bem-estar e saúde 

em geral, pelo que devem ser controlados e mantidos dentro dos níveis de normalidade. [30] 

Contudo, nem sempre a PA se encontra dentro dos níveis de normalidade e aí surge a 

Hipertensão Arterial. A HTA é definida, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), por 

uma PAS igual ou superior a 140 mmHg e/ou uma PAD igual ou superior a 90 mmHg [30]. Ainda, 

a elevação dos valores de PA deve ser persistente em várias medições e diferentes ocasiões, 

de forma a se realizar o diagnóstico de HTA. De salientar, que esta definição é apenas válida 

para pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, que não estejam sujeitas a um tratamento 

farmacológico anti-hipertensor e que não estejam grávidas ou apresentem uma doença aguda 

concomitantemente, visto que nestes casos o diagnóstico estabelece critérios diferentes [32]. 

A HTA classifica-se, essencialmente, em três graus, sendo que o Grau I corresponde a HTA 

ligeira, o grau 2 a HTA moderada e o grau 3 a HTA grave. Ainda, pode classificar-se como HTA 

sistólica isolada, sendo que a esta também são atribuídos os graus de 1 a 3, de acordo com os 

seus valores de PAS. De salientar que, para atribuição de um grau de hipertensão deve ser 

determinado o valor médio de duas medições realizadas em, pelo menos, duas consultas, após 

a deteção inicial dos valores elevados de PA, sendo que, caso os valores de PAS e PAD se 

encontrem em diferentes categorias, deve-se considerar a categoria do valor mais elevado [32]. 

 

Tabela 3 - Valores de referência, no adulto, e respetivos graus de HTA (Adaptada [32]) 

Categoria Sistólica 
(mmHg) 

  Diastólica 
(mmHg) 

Ótima  <120 e <80 

Normal  120-129 e/ou 80-84 

Normal alta 130-139 e/ou 85-89 

HTA grau 1 140-159 e/ou 90-99 

HTA grau 2 160-179 e/ou 100-109 

HTA grau 3 ≥180 e/ou ≥110 

HTA sistólica isolada ≥140 e <90 
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De ressalvar que pode, em certos casos, ocorrer urgência ou emergência hipertensiva. A 

urgência hipertensiva ocorre quando há um aumento exacerbado da PA (>180/110 mmHg) e, 

apesar de não ser uma ameaça de vida imediata, está associada a sintomas ou a dano moderado 

em órgãos-alvo. Assim, é recomendado o seu tratamento e acompanhamento em 24-72horas. 

Já em caso de emergência hipertensiva, a PA é extremamente alta (>220/140 mmHg) e ocorre 

disfunção e dano agudo nos órgãos-alvo (como a falha cardíaca, edema pulmonar, aneurisma 

aórtico, entre outros). Neste caso, a hospitalização é necessária, de forma a manter uma 

monitorização estreita da PA e o tratamento com fármacos parenterais [33]. 

 

2.2.1. Diagnóstico 

Segundo a norma nº020/2011 da Direção Geral de Saúde, “para o diagnóstico de HTA é 

necessário que a PA se mantenha elevada nas medições realizadas em, pelo menos, duas 

diferentes consultas, com um intervalo mínimo entre elas de uma semana.” Ainda, salienta que 

se deve proceder a duas medições, com um intervalo mínimo de um a dois minutos, sendo o 

valor mais baixo o registado. Contudo, caso exista uma grande discrepância entre as duas 

medições deve proceder-se a terceira medição [32]. 

Para uma correta medição da PA, esta deve ser realizada com as seguintes condições:  

 Em ambiente acolhedor (temperatura amena, ambiente calmo, sem poluição sonora ou 

ruidosa) 

 Usando uma braçadeira de tamanho adequado ao utente (que ocupe entre 50 a 80% do 

diâmetro do membro superior) 

 Com o doente sentado e relaxado, pelo menos, durante 5 minutos  

 Com a bexiga vazia  

 Sem pressa 

 Sem o utente ter fumado ou ingerido bebidas estimulantes (tais como o café, álcool ou 

tabaco) antes da medição (15-30 minutos) 

 Com o membro superior nú 

 Uso de dispositivo calibrado 

Como já referido, o diagnóstico de HTA é realizado quando após duas medições em períodos 

diferentes (com pelo menos uma semana de diferença), os níveis de PAS são superiores ou 

iguais a 140 mmHg e/ou os níveis de PAD iguais ou superiores a 90 mmHg [32]. A avaliação 

diagnóstica, contudo, não se deve ficar pela determinação do grau de HTA, devendo-se detetar 

possíveis causas, avaliar o risco CV, lesões orgânicas assintomáticas e doenças clínicas 

concomitantes. A análise da história familiar, exame físico, investigações laboratoriais e outros 

testes de diagnóstico também devem ser realizados [34]. 

 

2.3. Etiologia  

A etiologia da HTA nem sempre é conhecida, sendo a sua causa idiopática e multifatorial. De 

facto, apenas 10-15% dos indivíduos com hipertensão apresentam uma causa específica 
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estabelecida. Assim, a HTA pode ser classificada como HTA essencial ou primária, quando não 

apresenta uma etiologia específica, ou HTA secundária quando há uma causa específica. 

As principais causas associadas à HTA secundária são as patologias renais, como a doença 

renal crónica (DCR) e a hipertensão renovascular. Também a patologias endócrinas, como a 

síndrome de Cushing, doença tiroidea e paratiroidea, hiperaldosteronismo primário e 

feocromocitoma. Ainda, está associada à coarctação da aorta, a apneia do sono e a indução por 

fármacos, tais como corticosteroides, anfetaminas e contracetivos orais [35; 36]. 

Na maioria dos casos, a PA elevada está associada com o aumento em excesso da resistência 

das arteríolas ao fluxo sanguíneo. Contudo, não existe apenas um mecanismo para que isto 

ocorra, podendo estar incluídas deficiências na função dos nervos autónomos, nos reflexos 

barorecetores, no sistema renina-angiotensina-aldosterona e a nível renal. Existem ainda, 

evidências epidemiológicas quanto ao aumento da PA devido as fatores genéticos, a stress 

fisiológico e a fatores ambientais e alimentares [35]. De facto, estudos epidemiológicos 

demonstram que pessoas com origem em países com grande consumo de sódio apresentam 

uma maior incidência de HTA em relação a pessoas com origem em países com baixo consumo 

[30]. A hereditariedade contribui em cerca de 30% nos casos de hipertensão essencial, sendo 

que variações funcionais dos genes do angiotensinogénio, enzima conversora da angiotensina, 

no adrenorecetor β2 e na α-aducina (uma proteína do citoesqueleto) parecem contribuir para 

alguns casos de hipertensão essencial [35]. 

Ainda, é de referir que, a HTA primária não apresenta cura, podendo apenas ser controlada. 

Contudo a HTA secundária tem uma grande probabilidade de cura, caso se identifique a causa. 

 

2.4. Sintomas 

A maioria das pessoas com HTA não apresentam sintomas, sendo por isso uma doença 

silenciosa. Contudo, por vezes podem ocorrer sintomas como cefaleias, falta de ar, tonturas, dor 

no peito, palpitação, visão desfocada, mal-estar difuso e sangramento nasal. Estes sintomas não 

são específicos da HTA, sendo sintomas comuns a outras doenças, contudo não devem ser 

ignorados. De facto, a hipertensão pode ser uma doença que “mata” silenciosamente, pelo que 

deve haver um controlo frequente da mesma através da sua medição [30; 37]. 

 

2.5. Fatores de risco  

A HTA pode resultar da combinação de diversos fatores de risco, podendo estes ser genéticos 

(não modificáveis) ou ambientais (modificáveis).  

Os principais fatores de risco modificáveis que contribuem primeiramente para o 

desenvolvimento de HTA e consequentemente para o desenvolvimento de doença 

cardiovascular (DCV) são:  

 Consumo excessivo de álcool  

 Consumo de café 

 Sedentarismo  

 Tabagismo  
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 Stress  

 Obesidade  

 Regime alimentar desadequando  

 Consumo excessivo de sal  

 Alguns fármacos (como os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs))  

Contudo, existem fatores de risco não modificáveis, associados, principalmente, à genética e por 

isso não controláveis, tais como: 

 Raça – a raça negra apresenta maior prevalência 

 Idade - o risco de PA elevada aumenta com a idade devido à maior rigidez dos vasos 

sanguíneos 

 Hereditariedade – a história familiar aumenta a probabilidade de desenvolver a doença  

 Sexo - antes dos 45 anos: homens maior prevalência; depois dos 65 anos: mulheres 

com maior prevalência, como consequência da menopausa [37]. 

 

2.6. Risco Cardiovascular 

Os níveis de PA apresentam uma proporcionalidade direta com o risco CV, visto que quanto mais 

elevados os níveis de PA maior é o risco de desenvolvimento de DCV, mas também de doenças 

a nível de outros órgãos, como os rins e cérebro, que necessitam da correta irrigação por parte 

dos vasos sanguíneos. Este risco CV aumenta quando existem outros fatores de risco 

associados, como o sedentarismo, alimentação inadequada, obesidade e tabagismo, tal como já 

referido, mas também como a diabetes mellitus, hipercolesterolémia e DRC (Tabela 4). Também 

fatores socioeconómicos são fatores para o desenvolvimento de DCV, visto que a níveis 

socioeconómicos mais baixos está associada a falta de acesso a serviços de saúde, aumentando 

a vulnerabilidade da população, por falta de controlo e tratamento [30]. 

 

Tabela 4 - Estratificação do risco CV total de acordo com a PAS e a PAD, a prevalência de fatores 

de risco, lesão de orgãos assintomática, diabetes mellitus, DRC e DCV sintomática (Adaptada 

[34]) 

Outros fatores de 

risco, lesão de 

órgãos 

assintomática 

(LOA) 

Pressão Arterial (mmHg) 

Normal alta 

PAS 130-139 ou 

PAD 90-99 

HTA Grau 1 

PAS 140-159  

ou PAD 90-99 

HTA Grau 2 

PAS 160-179 ou 

PAD 100-109 

HTA Grau 3 

PAS ≥ 180  

ou PAD ≥ 110 

Sem fatores de risco  Risco baixo Risco moderado Risco alto 

1-2 fatores de risco Risco baixo Risco moderado Risco moderado 

a alto 

Risco alto 

≥3 fatores de risco Risco baixo a 

moderado 

Risco moderado 

a alto 

Risco alto Risco alto 

LOA, DRC em fase 3 ou 

diabetes 

Risco moderado 

a alto 

Risco alto Risco alto Risco alto a 

muito alto 

DCV, DRC sintomática 

fase≥4 ou diabetes com 

LOA/fatores de risco 

Risco muito alto Risco muito alto Risco muito alto Risco muito alto 
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Durante muito tempo, as recomendações para o tratamento da hipertensão focaram-se nos 

valores de hipertensão como sendo uma doença única. Contudo, atualmente a maioria de 

população hipertensa apresenta não só a PA elevada, mas também outros fatores de risco CV. 

Além disto, quando concomitantes, a PA elevada e os fatores de risco CV podem potenciar-se, 

levando a um risco CV total que é superior à soma dos componentes individuais. Assim, aquando 

do diagnóstico de HTA, o planeamento do tratamento que melhor se adequa ao individuo em 

questão deve ter sempre em conta os restantes fatores de risco CV.  

Por forma a estimar o risco CV total, foram desenvolvidos vários métodos computadorizados. O 

modelo de Avaliação do Risco Coronário Sistemático (SCORE) foi desenvolvido tendo por base 

estudos de coorte europeus e estima o risco de se falecer por DCV ao longo de 10 anos, com 

base na idade, sexo, hábitos tabágicos, colesterol total e PAS. Este é o modelo utilizado pelos 

vários países europeus e apresenta gráficos diferentes consoante o risco designado para cada 

país. Os países podem ser de alto ou baixo risco, salientando-se que Portugal é um país de baixo 

risco [34]. Assim, o tratamento da HTA deve ser planeado com base no SCORE atribuído para o 

risco de DCV, por forma a se tratar do grupo de doenças CV concomitantemente e não 

isoladamente. 

 

2.7. Medidas farmacológicas  

Antes de mais deve-se referir que, a abordagem terapêutica deve considerar o risco CV total, em 

adição aos níveis da PA, de modo a maximizar a relação custo-efetividade do tratamento anti-

hipertensor. De facto, o principal objetivo do tratamento farmacológico anti-hipertensor é a 

prevenção de efeitos CV ou renais, ou a sua recorrência e agravamento. Para além disso, deverá 

ser a mais eficaz e a que apresente menos efeitos secundários para o doente. Ainda, deve ser 

iniciado quando as medidas farmacológicas não são suficientes, exceto nos casos em que o 

risco é elevado, devendo ser iniciado de imediato [34; 36]. 

Os fármacos disponíveis para o tratamento da HTA atuam a vários níveis da regulação da PA, 

constituindo várias classes de fármacos anti-hipertensores. Destas, as recomendações 

europeias confirmam que os diuréticos (incluindo tiazidas, clortalidona e indapamida), β-

bloqueadores, bloqueadores dos canais de cálcio (BCC), inibidores da enzima conversora da 

angiotensiona (IECA) e antagonistas dos recetores da angiotensina II (ARA) são adequados 

tanto para o início como para a manutenção do tratamento anti-hipertensor, quer seja em 

monoterapia ou em combinação. Contudo, existem condições que favorecem a utilização de 

determinados fármacos, tal como podemos observar na Tabela 5, devendo ser dada preferência 

aos mesmos [34]. Existem, ainda outros fármacos que podem ser utilizados, ainda que menos 

frequentemente, no tratamento da HTA tais como os inibidores diretos da renina, vasodilatadores 

diretos, bloqueadores α1, agonistas α2 e antagonistas adrenérgicos periféricos [38]. 

Ressalva-se ainda, as contraindicações no uso de alguns fármacos, sendo que nestes casos a 

escolha da abordagem farmacológica deve evitar o uso dos mesmos [34]. 
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Tabela 5 - Classes de anti-hipertensores e condições que favorecem a sua utilização (Adaptada 

[34; 39]) 

Classe Exemplo Condições que favorecem a 

utilização 

Contraindicações 

 

D
iu

ré
ti
c
o
s
 

 

Tiazídicos 

 

Hidroclorotiazida 

Indapamida 

- Insuficiência cardíaca  

- HTA sistólica isolada (idoso) 

- Raça negra 

 

- Gota 

Da Ansa Furosemida - Insuficiência renal 

- Insuficiência cardíaca 

 

Poupadores de K+ Amilorida 

Triantereno 

- Pós-enfarte agudo do 

miocárdio 

- Insuficiência cardíaca 

- Insuficiência renal  

- Hipercaliémia  

β
-b

lo
q

u
e

a
d

o
re

s
 

 

Atenolol 

Nebivolol 

Propranolol 

Carvedilol 

- Pós-enfarte do miocárdio 

- Insuficiência cardíaca 

- Angina de peito 

- Glaucoma 

- Gravidez 

- Taquiarritmias 

 

- Asma 

- Bloqueio aurículo-

ventricular 

B
C

C
 

 

 

 

Hidropiridínicos 

 

 

Amlodipina 

Nifedipina 

Lercanidipina 

- HTA sistólica isolada (idoso) 

- Angina de peito 

- Doença vascular periférica 

- Gravidez 

- Raça negra 

 

 

Benzotiazepínicos 

 

Diltiazem 

- Pós-enfarte do miocárdio 

- Angina de peito 

- Glaucoma 

- Insuficiência cardíaca 

- Gravidez 

- Asma  

- Bloqueio aurículo-

ventricular 

 

Fenilalquilamínicos 

 

Verapamilo 

IE
C

A
 

 

 

Captopril 

Fosinopril 

Ramipril 

- Pós-enfarte do miocárdio 

- Disfunção ventricular 

esquerda 

- Insuficiência cardíaca 

- Nefropatia 

- Síndrome metabólica 

 

A
R

A
 I
I 

 

Irbesartan 

Losartan 

Valsartan 

- Pós-enfarte do miocárdio 

- Disfunção ventricular 

esquerda 

- Insuficiência cardíaca 

- Nefropatia 

- Síndrome metabólica 

- Tosse com os IECA 

- Gravidez  

- Hipercaliémia  
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Como primeira linha de tratamento são usados anti-hipertensores pertencentes à classe dos 

IECA, dos ARA, dos BCC e dos diuréticos tiazídicos, visto que têm um papel importante na 

redução do risco CV. Já os β-bloqueadores são essencialmente usados para tratamento de 

situações específicas ou então em combinação com outro agente anti-hipertensor de primeira 

linha, em casos que o tratamento de primeira linha não é suficiente [38]. 

Finalmente é de referir que a maioria dos doentes com HTA grau 1 são tratados inicialmente com 

um agente anti-hipertensor de primeira linha, individualmente ou em combinação. Contudo, a 

combinação terapêutica é recomendada em doentes com HTA grau 2, preferencialmente com 

dois agentes anti-hipertensores de primeira linha [38]. 

 

2.8. Medidas não farmacológicas  

As alterações do estilo de vida são recomendadas para todos os indivíduos com ou sem 

hipertensão e independentemente da terapêutica farmacológica [33]. Isto deve-se ao facto de 

que, a adoção de um estilo de vida saudável e equilibrado não só trata mas também previne a 

HTA, DCV e possíveis lesões de órgãos-alvo. Contudo, deve-se ressalvar o facto de que, mesmo 

que importantes para o tratamento nunca devem atrasar o início da terapêutica farmacológica, 

no caso de doentes com um nível de risco elevado. Assim, as alterações do estilo de vida, tal 

como referem as Guidelines for the management of arterial hypertension, “podem atrasar ou 

prevenir, com segurança e eficácia, a hipertensão em indivíduos não-hipertensos, atrasar ou 

evitar o tratamento médico em doentes hipertensos de grau 1 e contribuir para a redução da PA 

em indivíduos hipertensos já em tratamento medicamentoso, o que permite a diminuição do 

número e doses dos agentes anti-hipertensores” [34]. 

As alterações do estilo de vida consistem, essencialmente, na prática regular de exercício físico, 

moderação do consumo de álcool, alteração da dieta alimentar, incluindo a redução do consumo 

de sal e a cessação tabágica, tal como descrito na Tabela 6 [33; 34; 38]. 

 

Tabela 6 - Alterações do estilo de vida como medida não-farmacológica na prevenção e 

tratamento da HTA (Adaptada [33; 34]) 

Fator Recomendação 

Atividade física Exercício físico regular: pelo menos 30 minutos de exercício dinâmico moderado, 

5 a 7 dias por semana 

Controlo do Peso Redução do peso para IMC de 25 kg/m2 e circunferência de cintura <102 cm nos 

homens e <88 cm nas mulheres, a menos que contraindicado 

Alimentação Restrição de sal para 5-6 g por dia 

Aumento do consumo de legumes, frutos e produtos lácteos com baixo teor de 

gordura 

Cessação tabágica Todos os fumadores devem deixar de fumar 

Consumo de álcool Moderação do consumo de álcool, no máximo, 20-30 g de etanol por dia, em 

homens, e não mais do que 10-20 g de etanol por dia, em mulheres 
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2.9. Objetivos terapêuticos 

O objetivo principal no tratamento da hipertensão é reduzir a morbilidade e mortalidade 

associadas à doença [38]. Por este motivo, o tratamento não deve ser visto apenas como um 

tratamento específico para a HTA, devendo também ser planeado tendo em conta, outras DCV, 

doenças em órgãos-alvo e fatores de risco de DCV. Ainda, sempre que possível deve-se tentar 

identificar a causa, pois como já referido, através do tratamento da causa na HTA secundária 

podemos tratar a HTA [40]. 

De salientar que, para além da terapêutica farmacológica devem ser adotadas medidas não 

farmacológicas, de forma a diminuir os fatores de risco modificáveis e as doenças associadas a 

eles. 

Para finalizar, é de ressalvar que os objetivos terapêuticos são diferentes caso os indivíduos 

sejam diabéticos, sejam insuficientes renais (com ou sem proteinúria) ou apresentem fatores 

risco (Tabela 7). Isto acontece visto que o risco CV é muito superior nestes indivíduos e por isso 

o controlo deverá ser maior e mais apertado [30; 38; 41]. 

 

Tabela 7 – Objetivos terapêuticos para a redução da PA, tendo em conta outras patologias 

associadas (Adaptada [41]) 

 Hipertenso <140/90 mmHg 

 Diabético 

 Insuficiente Renal 

 Hipertenso com Fatores de Risco 

 

<130/80 mmHg 

 Insuficiente Renal com Proteinúria <125/75 mmHg 

 

2.10. Estudo estatístico  

Como já referido no âmbito de um rastreio cardiovascular realizado na Câmara Municipal de 

Paços de Ferreira, foram recolhidos valores de PA de indivíduos pertencentes à população de 

Paços de Ferreira, de forma a elaborar um pequeno estudo estatístico e verificar em que intervalo 

de valores (níveis de PA) se encontra a população de Paços de Ferreira.  

 

Método  

Durante o rastreio, após o momento da medição da PA e aconselhamento caso-a-caso 

consoante os valores obtidos, perguntei aos indivíduos em causa se poderia proceder ao registo 

dos seus valores de forma a elaborar um pequeno estudo estatístico sobre a HTA na população 

de Paços de Ferreira. No caso de resposta afirmativa, procedi ao registo numa tabela, registando 

também se os indivíduos faziam qualquer terapêutica anti-hipertensora. 

Para análise dos resultados obtidos, elaborei 3 tabelas, de forma a separar os valores dos 

indivíduos rastreados que faziam terapêutica anti-hipertensora, dos que não faziam e dos que 
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não tinha essa informação (por não saberem que tipo de terapêutica faziam ou por esquecimento 

do registo).  

De referir que, os valores dos indivíduos que não obtive informação sobre a terapêutica apenas 

usei na estatística total, por não poder retirar conclusões de forma individualizada. Assim apenas 

considerei dois grupos – o grupo dos indivíduos rastreados que faziam terapêutica anti-

hipertensora e o grupo dos indivíduos rastreados que não faziam terapêutica anti-hipertensora. 

Posteriormente, calculei a média da PA nos diferentes grupos e na totalidade de indivíduos. 

Ainda, procedi à classificação do nível atribuído à PA (Tabela 3) de cada individuo 

(ótimo/normal/normal alta/HTA grau 1/HTA grau 2/HTA grau3) e verifiquei que casos de HTA se 

tratavam de HTA sistólica isolada. Finalmente, procedi à elaboração de gráficos de barras para 

cada um dos dois grupos e para a totalidade dos indivíduos, de forma a verificar a percentagem 

de indivíduos que corresponde a cada grau de PA.   

 

Resultados 

 Total de indivíduos rastreados: 94 

Média: PAS – 135 mmHg; PAD – 80 mmHg 

 Indivíduos rastreados sem terapêutica anti-hipertensora: 48 

Média: PAS – 132 mmHg; PAD – 80 mmHg 

 Indivíduos rastreados com terapêutica anti-hipertensora: 38 

Média: PAS – 137 mmHg; PAD – 79 mmHg 

 

Discussão de resultados 

Após análise dos resultados, verifica-se que a média da PA do total de indivíduos rastreados 

(135/80 mmHg) é equivalente a uma PA normal a alta. O mesmo acontece para os grupos de 

indivíduos rastreados com ou sem terapêutica anti-hipertensora.  

Relativamente aos gráficos obtidos (Figura 2), verifica-se que na totalidade dos indivíduos 

rastreados a HTA de grau 1 é o nível de PA mais prevalente (34%), seguindo-se a PA normal 

(23%) e normal a alta (21%), respetivamente. Ainda, é de realçar o facto de nos casos de HTA, 

27% se tratarem de HTA sistólica isolada.  

No grupo dos indivíduos rastreados com terapêutica anti-hipertensora verifica-se que a HTA grau 

1 é a mais prevalente (39%), seguindo-se a PA normal (21%) e a PA ótima (16%), 

respetivamente. Neste grupo, 37% dos indivíduos com HTA apresentam HTA sistólica isolada, 

sendo um número bastante significativo. Ainda, verifica-se que a HTA de grau 2 e grau 3 

apresentam uma prevalência mínima, o que indica que a terapêutica está a limitar eficazmente 

estes níveis de PA. Ainda assim, o facto de existirem bastantes indivíduos com HTA de grau 1 

neste grupo significa que o tratamento, tanto farmacológico como não farmacológico, podia ser 

melhorado de forma a baixar os níveis de PA, cumprindo os objetivos terapêuticos. 

Finalmente, relativamente ao grupo de indivíduos rastreados sem terapêutica anti-hipertensora, 

verifica-se que a maior prevalência assenta essencialmente em 3 níveis de PA. Em primeiro lugar 

surge a HTA de grau 1 (29%), seguindo-se a PA normal (27%) e a PA normal a alta (25%). Aqui 
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podemos constatar que apesar da maioria dos indivíduos se encontrar entre os níveis de PA 

ótima a PA normal a alta, existe uma grande percentagem de indivíduos que se encontram no 

nível de HTA grau 1. De facto, todos os indivíduos deste grupo que apresentem qualquer grau 

de HTA devem ser controlados frequentemente, de forma a verificar se se trata de facto de HTA. 

Ainda, a recomendação de medidas não farmacológicas nestes casos é essencial, visto que o 

problema pode ser resolvido sem intervenção médica. Ainda assim, nos casos de HTA de grau 

2 e HTA grau 3, os indivíduos deverão ser remetidos para consulta médica.  

 

 

Figura 2 - Percentagem de indivíduos rastreados em cada um dos graus classificativos da PA 

 

2.11. Conclusão  

Como já referido na primeira parte deste relatório, um dos aspetos que traz um valor acrescido 

ao farmacêutico é a sua prestação de serviços e aconselhamento. De facto, a intervenção 

farmacêutica é essencial para a identificação de indivíduos suspeitos de apresentarem HTA e 

com risco CV, assim como para a referenciação para consulta médica, com o objetivo de prevenir 

ou retardar o aparecimento de DCV. Para além disto, o aconselhamento de medidas não 

farmacológicas é essencial como primeiro passo para a prevenção ou controlo da HTA. 
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O farmacêutico desempenha um papel essencial para o tratamento dos doentes hipertensos, 

visto ser o primeiro profissional de saúde a que o doente recorre e que tem maior proximidade. 

Assim, o farmacêutico deve estimular a medição da PA com regularidade, assim como outros 

parâmetros considerados de risco para o desenvolvimento de DCV (glicemia, peso, colesterol 

total). Ainda, deve avaliar a segurança e efetividade da medicação do doente, informar o doente 

sobre a doença, DCV e medidas não farmacológicas, esclarecer dúvidas, promover a 

autovigilância e ensinar a correta técnica de utilização dos dispositivos de medição da PA. 

Como visto, a população de Paços de Ferreira apresenta grande prevalência de indivíduos com 

HTA. No caso dos indivíduos que fazem terapêutica anti-hipertensora e que continuam com os 

níveis de PA elevados é necessário que o farmacêutico aconselhe a prática de medidas não 

farmacológicas e referencie o doente para consulta médica, uma vez que o terapêutica adotada 

pode não estar a ser suficiente ou a mais eficiente para o doente. Ainda, no caso dos indivíduos 

sem terapêutica anti-hipertensora, o conselho de medidas não farmacológicas é fundamental, 

devendo aconselhar a prática das mesmas e o controlo frequente da PA, de forma a verificar se 

é necessário ou não remeter a consulta médica.  

Para concluir, saliento a importância do panfleto elaborado, uma vez que foi útil a sua aplicação 

durante o aconselhamento quanto às medidas não farmacológicas e objetivos terapêuticos, 

tornando as pessoas mais conscientes da doença e das medidas que devem adotar para 

prevenção da mesma. 
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Anexos 

Anexo I - Fachada e Montra da FMR 

 

 

 

 

 

Anexo II - Espaço físico interior da FMR 
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Anexo III - Prateleiras laterais na zona de atendimento e gondolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia da Mata Real  

Julho 2017 

45 
 

 

Anexo IV - Gabinete de serviços 

 

 

 

Anexo V - Gavetas metálicas deslizantes 
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Anexo VI - Laboratório da FMR 

 

 

 

Anexo VII - Armário das matérias-primas 
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Anexo VIII - Formações frequentadas durante o estágio na FMR 
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Anexo IX - Fichas de Preparação de Medicamentos Manipulados 
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Anexo X - Mini-espetrofotómetro usado na determinação da glicemia e colesterolemia  

 

 

 

Anexo XI -Kit de oxigénio em caso de reação anafilática 
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Anexo XII - Rastreio Cardiovascular na Câmara Municipal de Paços de Ferreira 

 

 

Anexo XIII - Cartazes Desenvolvidos 
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Anexo XIV - Panfleto: Hipertensão Arterial 
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Anexo XV - Apresentação da formação sobre Proteção Solar para o Jardim de Infância do 
Centro Escolar de Paços de Ferreira 
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Anexo XVI -Apresentação da formação sobre Proteção Solar para o 1º ciclo do Centro Escolar 
de Paços de Ferreira 
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Resumo 

No âmbito da unidade curricular Estágio tivemos oportunidade de estagiar nos Serviços 

Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto durante os meses de Abril e Maio de 2017, sob a 

orientação da Doutora Teresa Almeida. No total éramos 6 estagiários, sendo 4 de nós, da 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, autores deste relatório.  

Na primeira semana de estágio, assistimos a apresentações sobre os vários setores dos Serviços 

Farmacêuticos, de forma a nos podermos enquadrar com as normas do local de trabalho. Após 

este período, fomos divididos em grupos de dois elementos e passamos uma semana em cada 

setor. No primeiro dia de cada semana fazíamos a leitura de toda a documentação existente sobre 

o setor que estaríamos nessa mesma semana, de forma a haver uma maior contextualização; nos 

dias seguintes estávamos nos setores respetivos e observávamos e participávamos nas atividades 

decorrentes.  

Assim, durante o estágio no Centro Hospitalar do Porto tivemos a oportunidade de conhecer o 

funcionamento dos diversos setores que constituem os Serviços Farmacêuticos, tais como: 

Ambulatório, Armazém, Distribuição, Farmacotecnia e Ensaios Clínicos.  

De facto, o estágio num hospital central como o Hospital Geral de Santo António permitiu-nos 

adquirir valências tanto a nível profissional como pessoal. Isto porque, obtivemos uma noção mais 

realista das funções do farmacêutico hospitalar, mas acima de tudo, obtivemos noção de que o 

farmacêutico hospitalar tem que estar preparado para combater todas as situações adversas que 

lhe aparecem diariamente, como é típico dos hospitais de grandes dimensões e com verbas 

restritas. Ainda, permitiu-nos colocar em prática muitos dos conhecimentos adquiridos durante o 

curso, valorizando-o.  

De facto, esta experiência foi única para todos nós. Crescemos e aprendemos enquanto pessoas 

e profissionais de saúde, daí a sua extrema importância.  

Assim, com este relatório, pretendemos demonstrar o contexto de trabalho nos vários setores dos 

Serviços Farmacêuticos, sempre com espírito crítico. Realçamos também todas as atividades em 

que participamos nos diversos setores, assim como outras atividades realizadas no âmbito deste 

estágio curricular. 
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Lista de abreviaturas, siglas e acrónimos 

AOP – Assistente Operacional 

APCER – Associação Portuguesa de Certificação 

APF – Armazém de Produtos Farmacêuticos 

AT – Assistente Técnico 

AUC – “area under curve” – área sob a curva 

CAUL - Certificado de Autorização de Utilização de Lote 

CCIH - Comissão de Controlo de Infeção Hospitalar 

CdM – Circuito do Medicamento 

CEIC – Comissão de Ética de Investigação Clínica  

CES - Comissão de Ética para a Saúde 

CFLv – Câmara de Fluxo Laminar Vertical 

CFT – Comissão de Farmácia e Terapêutica 

CHKS – Comparative Health Knowledge Systems 

CHP – Centro Hospitalar do Porto 

CMIN – Centro Materno Infantil do Norte 

CNPD - Comissão Nacional de Proteção de Dados 

CTX – Citotóxicos 

DC – Direção Clínica 

DCI – Denominação Comum Internacional 

DIDDU – Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

EC – Ensaios Clínicos 

EE – Estéreis Extemporâneos 

FEFO – “first-expired, first-out” 

FNM – Formulário Nacional de Medicamentos 

GHAF – Sistema Informático de Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia 

HGSA – Hospital Geral de Santo António 

HJU – Hospital Joaquim Urbano 

HLS – Hospital Logistic System 

HMP – Hospital Maria Pia 

INCM – Instituto Nacional-Casa da Moeda 

INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 

ME – Medicamento Experimental 

MJD – Maternidade Júlio Dinis 

NP – Nutrição Parentérica 

OP – Ordem de Preparação 

PF – Produtos Farmacêuticos 

PRMs – Problemas Relacionados com o Medicamento 

PV- Prazo de Validade 

RCM – Resumo das características do medicamento 
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SF – Serviços Farmacêuticos 

SNS – Sistema Nacional de Saúde 

TDT – Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 

TSS – Técnico Superiores de Saúde 

UFA – Unidade de Farmácia de Ambulatório 

UFO – Unidade de Farmácia Oncológica 

USP – United States Pharmacopeia 
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Introdução  

O presente relatório refere-se ao estágio curricular decorrido nos Serviços Farmacêuticos (SF) 

do Hospital Geral de Santo António (HGSA), pertencente ao Centro Hospitalar do Porto (CHP), 

que surge no âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Universidade do 

Porto.  

O estágio curricular em Farmácia Hospitalar tem como objetivo a aquisição de conhecimentos 

teórico-práticos, sendo uma excelente oportunidade para aplicar os conhecimentos adquiridos 

durante o curso, mas também compreender melhor o funcionamento e organização dos SF.  

O nosso estágio teve a duração de 2 meses e procurou promover uma formação adequada aos 

estudantes através de um contacto próximo com o ambiente e realidade hospitalar, sendo 

essencial para o desenvolvimento e aprofundamento profissional dos mesmos. Ainda, o facto 

de se tratar de um hospital central permitiu-nos ficar alertas para todas as situações adversas 

que vão aparecendo diariamente num hospital com estas dimensões e com as verbas restritas.  

Durante os dois meses foi-nos possibilitada a passagem em cada um dos setores dos SF. Na 

primeira semana de estágio, assistimos a apresentações sobre os vários setores, de forma a 

nos podermos enquadrar com as normas do local de trabalho. Após este período, fomos 

divididos em grupos de dois elementos e passamos, então, pelos diversos setores. No primeiro 

dia de cada semana fazíamos a leitura de toda a documentação existente sobre o setor em que 

estaríamos nessa mesma semana, de forma a haver uma maior contextualização; nos dias 

seguintes estávamos nos setores respetivos nos quais pudemos observar e participar 

ativamente nas atividades desenvolvidas, e assim procurar adquirir competências nas 

diferentes valências dos serviços prestados dentro do hospital.  

Com este relatório, pretendemos demonstrar o contexto de trabalho nos vários setores dos SF, 

sempre com espírito critico. Realçamos também todas as atividades em que participamos nos 

diversos setores, assim como outras atividades realizadas no âmbito deste estágio curricular. 

 

1. Organização e Gestão da Farmácia Hospitalar do CHP-HGSA  

O CHP é uma entidade pública empresarial criada em 2007 pelo Decreto-Lei n.º 326/2007, de 

28 de Setembro. O CHP resultou da união dos hospitais da cidade do Porto: Hospital Geral de 

Santo António, Hospital Maria Pia (HMP) e Maternidade de Júlio Dinis (MJD). Mais tarde, em 

2011, aliou-se o Hospital Joaquim Urbano (HJU) e em 2013 o Centro de Genética Médica Dr. 

Jacinto Magalhães. Ocorreu ainda a junção das valências e especialidades do HGSA, HMP e 

MJD que permitiu criar o Centro Materno Infantil do Norte (CMIN). 

Esta união procurou otimizar a qualidade e eficácia da prestação de cuidados de saúde à 

população, sendo o principal objetivo do centro hospitalar. Este exerce, ainda, atividades 

complementares de investigação, ensino e formação [1].  

Quanto aos SF, estes são um departamento com autonomia técnica e científica, sujeito à 

orientação geral do Órgão de Administração do hospital [2]. Localizam-se no piso 0 do edifício 

neoclássico, com exceção da Unidade de Farmácia Oncológica (UFO) e do armazém de 

injetáveis de grandes volumes que se situam no edifício Dr. Luís de Carvalho. Os SF 
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encontram-se divididos por setores que incluem o Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF), 

Farmacotecnia, UFO, sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU), 

Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA) e Ensaios Clínicos (EC). 

No CHP existe desde a sua formação um sistema de controlo de qualidade que visa garantir 

que todos os serviços prestados, bem como todos os medicamentos e produtos farmacêuticos 

(PF), administrados e dispensados, tenham uma garantia de qualidade. É por este motivo que 

o CHP se encontra certificado pelo Comparative Health Knowledge Systems (CHKS) e pela 

Associação Portuguesa de Certificação (APCER) cumprindo a norma NP EN ISO 9001:2008. 

Neste sentido, os SF possuem guias para as funções e tarefas que são executadas 

diariamente no serviço – as Instruções de Trabalho – as quais são sujeitas frequentemente a 

revisões e auditorias para que se mantenham atualizadas.  

 

1.1. Funções e Responsabilidades 

O principal objetivo dos SF é assegurar a gestão, qualidade, eficácia e segurança de todos os 

medicamentos e PF. Os SF são, também, responsáveis por todo o circuito do medicamento, 

incluindo a sua seleção, aquisição, armazenamento, distribuição e administração. O 

fornecimento de informações relativas ao bom uso dos medicamentos e PF, assim como a 

colaboração no processo de prescrição é também de extrema importância. Também é da 

competência dos SF a produção de preparações estéreis, não estéreis e de nutrição 

parentérica (NP) e a análise de matérias-primas e respetivos produtos acabados. Outras 

funções incluem a participação em Comissões Técnicas Hospitalares, prestação de Cuidados 

Farmacêuticos e participação em EC. 

A gestão de todos os processos dos SF é complexo e obriga a constante melhoria de forma a 

garantir a qualidade dos serviços prestados e uma boa gestão dos recursos económicos. 

 

1.2. Recursos humanos 

Os recursos humanos alicerçam o bom funcionamento dos SF e, como tal, requerem um 

conjunto de profissionais capacitados a exercer todas as atividades incluídas no circuito do 

medicamento. No Anexo I estão representados todos os profissionais dos SF, incluindo os 

responsáveis pelos diversos setores. Esta é uma equipa profissional constituída por 23 

Farmacêuticos/Técnicos Superiores De Saúde (TSS), 27 Técnicos de Diagnóstico e 

Terapêutica (TDT), 15 Assistentes Operacionais (AOP) e 3 Assistentes Técnicos (AT) que 

trabalham em conjunto garantindo uma prestação de cuidados de saúde de qualidade. A 

direção dos SF do HGSA é assegurada por um farmacêutico hospitalar, Dra. Patrocínia Rocha, 

conforme definido pelo Decreto-Lei n.º 44 204 de 2 de Fevereiro de 1962. 

 

1.3. Sistemas Informáticos 

O sistema informático usado nos SF do HGSA é designado por Gestão Hospitalar de 

Armazéns e Farmácia (GHAF). No programa os vários setores farmacêuticos estão divididos e 
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classificados de acordo com códigos numéricos, permitindo gerir os stocks, realizar 

transferências entre armazéns e encomendar produtos em falta nos diversos setores. 

Também é utilizada a plataforma Circuito do Medicamento (CdM), instalada nos SF e nos 

serviços clínicos. A aplicação permite ter acesso a todo o percurso do medicamento, aceder às 

prescrições dos doentes em regime de ambulatório, internamento e hospital de dia, assim 

como fazer validações e verificar o registo das intervenções farmacêuticas. 

Por fim, é ainda utilizado o Portal Interno que surgiu para substituir as ligações telefónicas e 

permite agilizar a comunicação entre os SF e as enfermarias. 

 

1.4. Comissões Técnicas Hospitalares  

Os farmacêuticos participam em comissões hospitalares como é o caso da Comissão de Ética 

para a Saúde (CES), da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) e da Comissão de 

Controlo de Infeção Hospitalar (CCIH).  

A CFT é formada por três médicos, três farmacêuticos e presidida pelo diretor clínico do 

hospital ou por um dos seus adjuntos. A comissão visa melhorar a ligação entre os serviços de 

ação médica e serviços farmacêuticos e promove o cumprimento do Formulário Nacional de 

Medicamentos (FNM), sendo este uma ferramenta de apoio à aquisição e utilização de 

medicamentos nos serviços de saúde do Sistema Nacional de Saúde (SNS) com vista à 

utilização racional de medicamentos. De salientar que se trata de um documento dinâmico e 

em permanente elaboração, o que permite a constante atualização [3]. O seu propósito é 

garantir rigor e segurança na prescrição farmacológica, uniformizar os critérios de tratamento e 

racionalizar custos, sendo obrigatória a sua utilização pelos prescritores nos hospitais do SNS 

[4]. De salientar, que a CFT é responsável por emitir pareceres e relatórios acerca dos 

medicamentos a incluir ou a excluir do formulário, bem como elaborar adendas de aditamento 

ou exclusão [5]. 

Quanto à CCIH, esta visa prevenir, detetar e controlar eventuais infeções no centro hospitalar, 

sendo constituída por um farmacêutico, seis médicos, dois enfermeiros e o diretor dos serviços 

hoteleiros [6]. 

Os farmacêuticos integram, ainda, a CES, que é um órgão multidisciplinar que tem como 

principal função garantir cumprimento dos padrões de ética no exercício das ciências médicas 

de forma a proteger a dignidade e integridade humana [7]. 

 

2. Armazém de Produtos Farmacêuticos 

O APF é responsável por assegurar a disponibilização de medicamentos e PF em quantidade e 

qualidade adequadas, no prazo expectável e ao menor custo possível. O setor inicia os 

processos de aquisição e garante a correta receção, armazenamento, conservação, gestão e 

distribuição dos diversos medicamentos e PF de forma a colmatar as necessidades dos 

diferentes serviços clínicos [2]. De forma a garantir uma gestão eficaz de todos estes 

processos é aplicada a filosofia Kaizen, que inclui o sistema Kanban, sendo que este 

corresponde a um cartão com a identificação do produto, quantitativo de reposição (quantidade 
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a encomendar), ponto de encomenda, código de barras, observações e localização, como 

representado no Anexo II. Através deste sistema é possível ter um maior controlo dos stocks e 

simultaneamente evitar o desperdício dos recursos disponíveis. 

 

2.1. Compras e Critérios de Aquisição 

A seleção dos medicamentos e PF a adquirir é feita com base nas necessidades terapêuticas 

dos doentes do hospital e no FNM ou na adenda elaborada pela CFT [2]. 

Para os produtos, em que o uso na instituição foi previamente autorizado, comunica-se a 

necessidade de aquisição após se atingirem o ponto de encomenda. Os respetivos Kanbans 

são retirados e colocados em local denominado de “Produtos a encomendar”, posteriormente, 

estes são adicionados à lista comum disponível informaticamente no GHAF. O serviço de 

aprovisionamento é posteriormente responsável por efetuar a compra. Por fim, é emitida a nota 

de encomenda e o Kanban fica na receção até à receção da encomenda. 

Em situações de urgência é possível solicitar empréstimos a outras entidades de saúde ou 

serviços clínicos. A transferência de PF e medicamentos do FNM e adenda do CHP é efetuada 

informaticamente, após contacto telefónico, sendo posteriormente impressas 2 vias do 

documento de transferência (uma para a entidade destinada e outra arquivada na receção do 

APF) e uma guia de transporte. De ressalvar que, os PF/medicamentos extra-FNM e extra-

adenda do CHP exigem justificação prévia. Ainda, é também possível fazer encomendas à 

Farmácia Lemos, sendo os pedidos geralmente referentes a manipulados ou PF de utilização 

esporádica. 

 

2.2. Receção e Conferência 

A receção e conferência dos medicamentos e PF é realizada na zona do armazém localizada 

junto ao cais de descarga. Este processo tem como objetivo garantir a conformidade do 

produto recebido e inclui duas fases distintas. Numa primeira fase o TDT/AOP verifica se o 

produto pertence ao hospital, se o nº de volumes de mercadoria entregues corresponde ao que 

está mencionado na guia de remessa/nota de encomenda, se o estado das embalagens é 

adequado e ainda o seu destino interno. Posteriormente, realiza-se uma segunda conferência 

em que o AOP abre a encomenda, coloca os medicamentos no local estipulado com o 

respetivo Kanban e documentos (guias de transporte, faturas e notas de encomenda). Nesta 

fase, o TDT/TSS verifica o lote e o prazo de validade (PV), sendo que se o PV for inferior a 6 

meses a encomenda só é aceite em caso de garantia de troca por outro com validade mais 

alargado. No caso dos dispositivos médicos, verifica-se ainda a marcação CE e arquiva-se o 

respetivo certificado. Os medicamentos hemoderivados devem vir acompanhados do 

Certificado de Autorização de Utilização de Lote (CAUL) emitido pelo INFARMED e as 

matérias-primas devem conter o Boletim de Análise que será avaliado pelo setor de produção 

dos SF para validação da sua conformidade. Os estupefacientes e psicotrópicos são avaliados 

obrigatoriamente por farmacêuticos e armazenados numa sala fechada e com acesso 

condicionado. Finalmente, caso esteja tudo conforme, coloca-se a etiqueta de conferido e 
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validado e a documentação é enviada para o serviço de aprovisionamento para que seja dada 

a entrada no GHAF. 

 

2.3. Armazenamento    

A organização dos medicamentos, PF e dispositivos médicos no armazém é feita de maneira a 

facilitar o acesso e a garantir a correta conservação. O armazenamento deve garantir as 

condições necessárias de espaço, luz, temperatura, humidade e segurança, sendo a 

temperatura e humidade monitorizadas por um sistema de controlo adequado e de registo 

automático contínuo [2]. Com base nestes critérios, o armazém está dividido nas seguintes 

áreas: armazém geral; zona de grandes volumes; corredor destinado exclusivamente a 

manipulados, colírios, pomadas oftálmicas, gotas nasais e contrastes de raio-X; corredor 

destinado à nutrição artificial; corredor para o material de penso; armazém de injetáveis de 

grande volume; e corredor destinado ao ambulatório (Anexo III). Existem ainda 

PF/medicamentos, que devido às suas características, exigem condições especiais de 

armazenamento, tais como os medicamentos termolábeis (que devem ser armazenados na 

câmara frigorífica), os produtos inflamáveis e os estupefacientes e psicotrópicos (armazenados 

em sala fechada com acesso condicionado). 

 

2.4. Gestão do Stock 

O plano de gestão dos medicamentos e outros PF é baseado no consumo, relevância e valor 

económico. A arrumação dos medicamentos nas prateleiras é feita por ordem alfabética da 

Denominação Comum Internacional (DCI) e aplicando a regra first expired/first out (FEFO), ou 

seja, os medicamentos com validade mais curta deverão ser os primeiros a ser utilizados. Na 

última semana de cada mês, deve ser verificado o PV dos medicamentos e PF, sendo que se o 

PV for inferior a 3 meses devem-se colocar etiquetas especificas de cor amarela com a 

informação “PV curto” para sinalizar estes produtos e caso o PV seja inferior a 1 mês, o 

produto deve ser retirado e colocado numa prateleira devidamente identificada. Se o PV for 

ultrapassado, ou exista outro motivo que não permita a sua utilização, deverão ser colocados 

nos contentores vermelhos para posterior destruição por inceneração.  

Quanto à reposição de stocks, esta pode ser feita por três métodos diferentes:  

 Reposição por Hospital Logistic System (HLS): consiste na reposição por trocas de 

caixas SUC® vazias por cheias; 

 Reposição de stocks nivelados: reposição feita no local após a contagem das 

unidades; 

 Reposição por Kanban: obedece a pontos de encomenda previamente estudados e 

após este ser atingido, o Kanban é retirado e emitido um pedido ao fornecedor. 

A requisição por parte dos serviços clínicos ou unidades pode ser realizada informaticamente, 

em papel ou pelo sistema de reposição HLS, sendo em seguida entregue e debitado ao 

respetivo requerente. O aviamento dos PF/medicamentos requer o embalamento em caixas 

devidamente identificadas com o nome do serviço a que é destinado. No caso da medicação 
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de frio, o transporte é feito em caixas de material isolante de forma a garantir a estabilidade da 

medicação.  

Durante o estágio tivemos a oportunidade de observar as diversas atividades do setor, 

incluindo a requisição e cedência de empréstimos a outros hospitais, armazenamento de 

medicamentos, gestão de stocks e controlo dos PV. Participamos ativamente na reorganização 

do stock de medicamentos da câmara frigorífica, elaboração de novos Kanbans e a listagem 

dos mesmos (Anexo IV). Contactamos, ainda, com sistemas HLS e Pyxis (sistema semi-

automático de dispensa de medicamentos) existentes na Unidade de Cuidados Intensivos e no 

Bloco Operatório. 

 

3. Distribuição de Medicamentos  

Uma responsabilidade dos SF é a distribuição de todos os medicamentos e PF armazenados 

de acordo com as normas das Boas Práticas Farmacêuticas. Isto implica garantir que as 

prescrições médicas são satisfeitas a custo reduzido e com o menor número de erros possível 

[2]. De referir que, a distribuição abrange tanto os doentes em regime de internamento (feita 

essencialmente pela distribuição clássica e pela DIDDU) como os doentes em regime de 

ambulatório, tal como demonstrado no Anexo V. 

 

3.1. Distribuição Clássica 

A distribuição clássica foi o primeiro sistema de distribuição implementado no hospital e está 

divido em três circuitos (A, B e C). Estes circuitos englobam todos os blocos, serviços clínicos, 

consultas, veículos médicos de emergência e, farmácias satélites (HJU, CMIN, UFA e UFO). 

Neste sistema, o fornecimento de medicamentos é efetuado após o pedido de reposição de 

stock, em formato eletrónico ou manual, sendo estes pedidos previamente acordados com os 

serviços no que respeita ao tipo de medicamentos e quantidades, de forma a assegurar um 

stock fixo no respetivo local.  

 

3.2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) 

A implementação deste setor nos SF possibilitou uma maior intervenção do farmacêutico na 

dispensa de medicamentos, permitindo seguir e estudar o perfil farmacoterapêutico do doente 

e diminuir o tempo despendido pela equipa de enfermagem nas tarefas relacionadas com o 

medicamento. A sua implementação trouxe vantagens económicas, tendo sido alargado a 

quase todos os serviços clínicos [8].  

De salientar que na DIDDU assegura-se a distribuição de medicamentos e PF aos doentes, 

nas quantidades e qualidade exigidas para um período de 24 horas, uma vez que as 

prescrições médicas podem variar a cada dia durante as visitas médicas aos doentes. No 

entanto, ao sábado as prescrições são preparadas e enviadas para 48 horas, uma vez que, 

não decorrem visitas médicas ao Domingo. 
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3.2.1.1. Circuito Interno da DIDDU 

O circuito interno da DIDDU inicia-se com a receção das prescrições médicas no sistema 

informático GHAF. De seguida, o(s) TSS(s) presentes no serviço irão proceder à validação das 

prescrições decidindo se estão ou não em conformidade relativamente ao plano 

farmacoterapêutico do doente. Desta forma, o farmacêutico está a otimizar os resultados da 

farmacoterapia através do uso racional dos medicamentos, reduzindo o risco de efeitos 

adversos, identificando problemas relacionados com os medicamentos (PRMs) e reduzindo os 

custos relacionados com a má utilização e desperdício de medicamentos.  

De salientar que, na prescrição médica, independentemente do seu formato (eletrónica ou 

manual), devem constar os seguintes dados: identificação do Utente (nome, nº processo, 

serviço, nº cama); designação do medicamento por DCI; forma farmacêutica, dose, frequência, 

via de administração e duração do tratamento; data e hora da prescrição; identificação do 

prescritor. Para uma mais correta validação da prescrição médica é desejável que estejam 

indicados dados como a idade, dados antropométricos, alterações fisiopatológicas relevantes, 

inclusivamente a função renal, função hepática e o diagnóstico do doente. 

De salientar que contudo, existem serviços (por exemplo: cuidados intensivos) com stocks de 

apoio, pelo que só são validadas, para esses serviços, as prescrições de medicamentos anti-

infeciosos, medicamentos imunomoduladores, nutrição artificial, material de penso e outros 

medicamentos que não façam parte do stock de apoio.  

Quando existe a necessidade do farmacêutico intervir, ora porque a prescrição não contém os 

dados necessários, ora porque há alguma incompatibilidade farmacoterapêutica para o doente, 

essa intervenção é feita no sistema informático ou, no caso de a prescrição ser manual, em 

impresso próprio (Anexo VI). De salientar que, a prescrição para esse doente só é validada 

após justificação médica ou após respetiva correção. 

Após a validação das prescrições, são emitidas listas das prescrições para aviamento seguindo 

uma ordem de preparação por carro (Anexo VII). De salientar, que estas listas sofrem 

alterações ao longo do dia, de acordo com as alterações efetuadas nas prescrições médicas, 

sendo produzidas listas com revertências.  

Cada carro (Anexo VIII) é composto por várias malas que correspondem a um serviço em 

específico. Cada mala é composta por uma série de cassetes (gavetas) que estão associadas, 

cada uma, a um doente/cama estando devidamente identificadas. A preparação das malas é 

da responsabilidade do TDT e é efetuada de forma manual ou semi-automática, sendo este 

último realizado recorrendo ao Pharmapick®, uma cabine de grande dimensão com um robot no 

seu interior, que movimenta gavetas de diferentes tamanhos, cada qual contendo um 

determinado medicamento/PF, apresentando como principais vantagens, a redução dos erros 

humanos, aumento de produtividade e da segurança no aviamento da medicação.  

O aviamento manual é realizado para medicamentos/PF de baixa rotação (referências B e C) 

que estão alocadas em Torres (Anexo IX) e medicamentos/PF de maior rotação (referências 

A), não disponíveis no Pharmapick®, que estão alocadas em Células (Anexo X). Este tipo de 

aviamento é também efetuado para as prescrições urgentes e para os pedidos de 
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medicamentos/PF realizados depois da entrega das malas nos serviços, sendo também 

realizado para a NP, produtos de frio e para grandes volumes. 

Depois de aviada a medicação e colocada nos carros estes são levados, para os serviços, por 

AOPs. Uma vez levada a medicação nos carros, sempre que seja necessária alguma 

medicação adicional ou haja alguma alteração da medicação, são geradas listas sem 

revertências ou impressas etiquetas com a medicação necessária que serão entregues aos 

TDTs. Esta medicação é colocada em envelopes fechados e identificados com as etiquetas 

impressas, contendo a informação do serviço clínico, os dados relativos ao doente (nome e nº 

de processo) e os dados da medicação prescrita (DCI do medicamento, dosagem e posologia) 

e, são então colocados em caixas SUC® (Anexo XI) para que sejam depois, em horários pré-

definidos, transportados para os serviços pelos mensageiros. 

Durante o estágio, tivemos a oportunidade de conhecer as instalações da DIDDU bem como 

observar todo o circuito inerente a este serviço. Foi-nos possibilitada a oportunidade de validar 

prescrições médicas, sempre com vigilância e supervisão dos farmacêuticos de serviço, bem 

como fazer o aviamento da medicação psicotrópica e estupefaciente, assim como de outros 

medicamentos e PF sujeitos a controlo especial. Tivemos, também, contacto com o registo de 

impressos, como é o caso dos impressos de prescrição de antídotos, sendo que observamos 

que na maioria dos casos refletem tentativas de suicídio com recurso a benzodiazepinas. 

Ainda, foi-nos solicitada a realização de tabelas informativas de acesso rápido sobre 

simpaticomiméticos, para que caso surgisse alguma dúvida durante a validação deste tipo de 

substâncias houvesse uma ferramenta que permitisse o rápido acesso (Anexo XII). 

 

3.3. Medicamentos Sujeitos a Controlo Especial 

Existem medicamentos que devido às suas características, legislação em vigor e, para um 

maior controlo e uso mais racional, são sujeitos a um circuito especial de prescrição e 

dispensa. 

 

Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos têm uma margem terapêutica estreita e 

causam habituação e dependência física e psicológica, sendo muitas vezes associados a atos 

ilícitos, havendo por isso necessidade de legislação mais restrita. Assim, este tipo de 

medicamentos apenas pode ser dispensado por farmacêuticos, tal como regulamentado pelo 

Decreto-Lei nº 15/93 de 22 de Janeiro. 

A prescrição destes fármacos é, então, realizada em impresso próprio, o “Anexo X” – “Modelo 

Nº1509 da INCM” (Anexo XIII), o qual deverá ser preenchido e assinado pelo médico de 

serviço, devendo o mesmo estar numerado e conter o carimbo, ou na sua ausência o código do 

serviço ao qual a farmácia vai realizar o débito do produto. Após receção do impresso, o 

farmacêutico deverá preencher os restantes campos do documento, debitar no sistema 

informático ao serviço respetivo, destacar a “via serviço” devolvendo-a ao serviço requisitante 
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e, por último, conferir os documentos e medicamentos aviados procedendo à assinatura das 

respetivas guias. 

 

Hemoderivados  

A dispensa de medicamentos hemoderivados destinados aos doentes internados em cada 

serviço clínico, bloco operatório ou serviço de urgência do hospital é da responsabilidade do 

farmacêutico, ao abrigo do Despacho Conjunto Nº1051/2000, 2ª série, de 14 de Setembro.  

O pedido desta medicação é realizado em impresso próprio, “Modelo Nº1804 da INCM” (Anexo 

XIV), sendo da competência do médico prescritor enviar conjuntamente os autocolantes 

identificativos do doente em quantidade suficiente para identificar individualmente as 

embalagens a dispensar. A prescrição tem obrigatoriamente que ter o nº de processo do 

doente a que se destinam os hemoderivados, de forma a facilitar a sua rastreabilidade. Os 

farmacêuticos, aquando da dispensa, têm que preencher o quadro C do impresso e registar o 

número de lote e o CAUL. Ainda, é seu dever debitar informaticamente o medicamento 

dispensado identificando o lote. De salientar que, a dispensa deste tipo de medicação é 

realizada apenas para um dia. 

 

Anti-infeciosos  

A prescrição médica de anti-infeciosos tem um período de validade máximo de 7 dias após a 

validação da mesma, permitindo, assim, que o uso de anti-infeciosos seja feito de forma 

racional, evitando desperdícios e, principalmente, o desenvolvimento de estirpes resistentes 

aos mesmos. A prescrição de anti-infeciosos é feita em impresso próprio (Anexo XV), no caso 

dos doentes não internados, e através do CdM, no caso dos doentes internados. 

 

Nutrição artificial 

A prescrição de nutrição artificial é válida, no máximo, durante 7 dias após a validação da 

mesma e é realizada em impresso próprio, para doentes em ambulatório, e através do CdM, 

para doentes internados. 

 

Antídotos  

A prescrição dos antídotos é realizada em impresso próprio (Anexo XVI). Geralmente, serve 

como reposição de stocks do serviço de urgência, uma vez que o serviço apresenta stock 

interno. No impresso é indicado o doente em que foi administrado o antídoto, assim como a 

informação clínica relevante. Quando é efetuado o pedido eletronicamente, em caso de 

urgência, a dispensa e aviamento devem ser efetuados o mais rapidamente possível para que 

seja administrado prontamente. 

 

Antissépticos e Desinfetantes  

Os antissépticos e os desinfetantes são muito importantes na prevenção de infeções 

nosocomiais. O pedido deste tipo de produtos é efetuado em impresso próprio e de acordo com 
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os stocks pré-definidos nos serviços hospitalares pelo diretor do serviço clínico, farmacêutico e 

enfermeiro. Neste caso, o TDT é o responsável pelo aviamento destes produtos a partir do 

APF, tendo em consideração os quantitativos estipulados para cada serviço clínico. 

 

Material de Penso 

O material de penso deve ser prescrito em impresso próprio (Anexo XVII) e a sua prescrição é 

válida para 8 dias, após validação. O farmacêutico é responsável pela dispensa e débito deste 

material e, como tal, é importante que este tenha conhecimento sobre os diferentes materiais 

de penso para que possa adequar e confirmar se o pedido do material de penso é adequado 

para a aplicação pretendida. 

 

3.4. Distribuição em Regime de Ambulatório  

A Farmácia de Ambulatório tem como missão assegurar a distribuição de medicamentos e 

outros produtos de saúde aos utentes (inclusive doentes do ambulatório) nas quantidades, 

qualidade e prazos exigidos, assegurando a preservação das características dos mesmos. O 

regime de ambulatório resulta da necessidade de garantir uma maior monitorização e controlo 

das terapêuticas inerentes a patologias com custo elevado e potencial risco para a saúde 

pública, vigiando a ocorrência de efeitos adversos graves e permitindo melhorar a adesão à 

terapêutica durante o período de tratamento [2]. 

A dispensa de medicamentos neste setor serve os utentes do HGSA e cujos tratamentos se 

encontrem listados (Anexo XVIII) no FNM, em diplomas legais que constam em Diário da 

República ou sob deliberação específica, autorizada pelo Conselho de Administração do CHP e 

pela CFT. Os medicamentos abrangidos pelos diplomas legais e FNM apresentam total 

comparticipação por parte do Estado.[9] Para além disso, são medicamentos de uso reservado 

pelo seu alto custo/risco e, por isso, não se encontram acessíveis nas farmácias comunitárias. 

Quanto aos medicamentos sem diplomas legais mas com deliberações específicas, 

autorizadas pela Administração do CHP e pela CFT (por exemplo tratamento da Hipertensão 

Arterial e Hepatite B), os custos destes são suportados pelo CHP.  

 

Disposição da Unidade de Farmácia de Ambulatório  

A UFA está situada nos SF do CHP, apresentando um horário de funcionamento de segunda a 

sexta-feira das 9-17h. Esta é composta por um sala de espera na qual se encontra um sistema 

de senhas informático, que segue para três balcões de atendimento devidamente sinalizados, à 

qual os doentes se dirigem de acordo com a sua posição sequencial gerada pelo sistema de 

senhas. Existe ainda uma quarta zona de atendimento (gabinete) que se encontra disponível, 

de forma a responder às horas de maior afluência ou quando o atendimento requer alguma 

privacidade.  

Salienta-se ainda, que o sistema de senhas, para além do posicionamento sequencial dos 

utentes por ordem de chegada, permite que seja criada uma ordem sequencial de 

atendimentos prioritários, sendo este destinado a grávidas e pessoas com deficiência ou 
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acompanhadas de crianças de colo, ou atendimento preferencial, para funcionários em serviço 

(como funcionários do CHP ou bombeiros devidamente identificados).  

Os medicamentos encontram-se organizados em gavetas de acordo com a patologia em causa 

e por ordem alfabética. Para além desta disposição existem frigoríficos onde são armazenados 

os medicamentos de frio e estantes, nas quais se encontram os produtos destinados à 

nutrição. De salientar, que parte do stock dos medicamentos de ambulatório encontra-se 

guardada no APF, visto ser um local de maior dimensão e que permite o armazenamento de 

maiores quantidades de medicamentos, sendo que por este motivo existem 2 Kanbans para 

cada medicamento/PF, um localizado na UFA e outro no APF, para uma gestão mais eficiente. 

 

Prescrição Médica 

Para que um cliente possa obter a sua medicação em regime de ambulatório, é essencial que 

apresente uma prescrição que reúna as condições necessárias para a dispensa dos respetivos 

medicamentos, de acordo com os diplomas legais, autorizações da Direção Clínica (DC), do 

Conselho de Administração (CA), CFT e CES. 

Assim, para validação da prescrição médica devem ter-se em conta os seguintes critérios: 

prescrição eletrónica de acordo com as normas estabelecidas; modelo apropriado de 

prescrição médica para Farmácia de Ambulatório; dados de identificação do doente; DCI do 

medicamento; forma farmacêutica, dose, frequência, via de administração; identificação da 

especialidade médica emissora da prescrição; indicação da próxima consulta; identificação e 

assinatura do prescritor; identificação do diploma legal a que obedece a prescrição médica.  

As prescrições encontram-se na sua maioria em formato digital e são submetidas no CdM. 

Existem, no entanto, exceções como as prescrições em papel dos serviços de Gastrenterologia 

e Nutrição (Anexo XIX), assim como para a dispensa de Medicamentos Hemoderivados, sendo 

neste caso necessário o registo do número de lote e respetivo CAUL.   

Existe ainda o caso dos medicamentos de uso exclusivo hospitalar destinados ao tratamento 

de clientes externos ao CHP, seguidos em clinicas ou médicos particulares, com artrite 

reumatoide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e 

psoríase em placas. Neste caso, existem requisitos a cumprir como a prescrição médica 

apresentar vinheta do médico prescritor, carimbo ou vinheta do local de prescrição e 

identificação do número de certificação de registo na Direção Geral de Saúde. Ainda, deve 

proceder-se ao preenchimento de Folha de Registo Farmacêutico/Hospital, modelo 

049ENB007 (fornecido pelo INFARMED), com o nome do cliente, número de embalagens 

dispensadas, lote, data da dispensa, número da receita médica, número do SNS e rúbrica do 

farmacêutico [10; 11]. 

 

Dispensa de Medicamentos 

Para que ocorra a dispensa de medicamentos em regime de ambulatório deve verificar-se uma 

das situações relatadas acima, como a autorização por diplomas legais, ou a prescrição de 

medicamentos no âmbito de alta precoce, sendo que este último caso requer prescrição 
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médica acompanhada de “Justificação de fornecimento de medicamentos para ambulatório no 

momento da alta” publicado em boletim informativo nº 27/11. Neste caso os SF informam a DC 

quanto à classificação e custo do medicamento, sendo apenas dispensado após autorização. 

No caso de medicamentos sem diplomas legais nem deliberações específicas do CHP, o 

processo de decisão é remetido “caso-a-caso” à CFT, podendo obrigar a informação adicional 

(exemplo serviço social).  

Durante a dispensa de medicamentos existem parâmetros que devem ser equacionados, de 

forma a haver uma terapêutica segura, eficaz e de qualidade. Desta forma, um parâmetro 

importante é a quantidade a dispensar, sendo que este deve seguir critérios como o montante 

total a dispensar, proximidade da área de residência e condição clínica em questão (doença 

crónica/transplante). 

No caso de novos medicamentos e na primeira vez em que o doente levanta determinado 

medicamento deve ser fornecida informação detalhada sobre o mesmo, tanto verbalmente 

como escrita, por exemplo através da entrega de folhetos informativos, tanto do medicamento 

em si como do uso correto do medicamento em geral (Anexo XX), elaborados pelos SF. Ainda, 

deve ser entregue um termo de responsabilidade (Anexo XXI), que deve ser preenchido e 

assinado pelo doente, sendo que neste deve constar o nome e o número do cartão de 

cidadão/bilhete de identidade das pessoas que o doente autoriza a levantar a sua medicação. 

O farmacêutico é responsável por ponderar o fornecimento de material acessório à terapêutica, 

como contentores de risco biológico ou seringas, de forma a promover a segurança e o 

sucesso da mesma. Ainda, deve garantir o alerta para as consequências do não cumprimento 

do plano terapêutico/perda de medicação.  

Finalmente, deve verificar-se a necessidade de emitir pendente (receita que permite o 

levantamento da medicação para os períodos seguintes até próxima consulta) e garantir a 

assinatura do recetor da medicação. 

 

Venda de Medicamentos 

Os SF hospitalares apenas estão autorizados a vender medicamentos ao público, caso se 

verifique uma rutura do medicamento no mercado da farmácia aberta ao público (sendo neste 

caso necessária a apresentação de três carimbos de farmácias diferentes que confirmem essa 

situação) ou por razões clínicas que justifiquem a imediata acessibilidade ao medicamento [12]. 

 

Devolução de Medicamentos  

Pode ocorrer a devolução de medicamentos aos SF, tendo por base razões como interrupção 

da terapêutica, substituição por outro medicamento ou falecimento do doente. Para se aceitar 

os medicamentos devolvidos e voltar a dispensá-los deve-se verificar a origem do 

medicamento, as condições de conservação e se está em conformidade com as normas 

exigidas. Verificar ainda, a integridade física da embalagem primária e secundária, o PV e se 

os medicamentos em unidose se apresentam devidamente rotulados e, no caso de serem 
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exigidas condições especiais de armazenamento, se estas foram cumpridas. Caso se tratem 

de embalagens multidose, estas deverão ser rejeitadas. 

De salientar, podem ser aceites medicamentos que não são dispensados nos SF do CHP e 

que estejam nas devidas condições para o uso, sendo estes destinados aos “Médicos do 

Mundo”.  

 

Durante o nosso estágio, tivemos oportunidade de organizar e gerir stocks, reconhecendo a 

localização dos medicamentos de acordo com a sua organização por patologia e ordem 

alfabética. Ainda, dispensamos medicamentos aos doentes, avaliando os critérios necessários 

à validação da prescrição médica, os impressos de prescrição de Hemoderivados e Nutrição, e 

posterior registo no sistema GHAF. Organizamos e reavaliamos os medicamentos devolvidos 

aos serviços farmacêuticos, de forma a verificar se podem ser novamente dispensados. 

Finalmente, elaboramos folhetos informativos que serão entregues aos doentes na primeira 

dispensa, relativos aos medicamentos: Gilurytmal®, Pylera®, Felexipag® (Anexo XXII).  

 

4. Farmacotecnia  

A farmacotecnia é o “setor dos SF onde é efetuada a preparação de formulações de 

medicamentos necessários ao hospital” que não se encontram disponíveis no mercado, sendo 

regulada por leis que obrigam às Boas Práticas [13-16]. 

A existência deste setor a nível hospitalar é de grande importância pois, para além de 

assegurar uma personalização da terapêutica por adaptação do medicamento ao perfil 

fisiopatológico dos doentes, permite também combater lacunas terapêuticas para as quais a 

indústria farmacêutica ainda não apresenta soluções, assim como reduzir os desperdícios 

relacionados com a preparação de medicamentos. 

As preparações que são diariamente produzidas no CHP têm como principal destino os 

serviços de neonatologia e pediatria, pois tratam-se de subgrupos populacionais com 

necessidades farmacoterapêuticas especiais. De salientar que neste setor procede-se à 

produção de medicamentos não estéreis, estéreis e citotóxicos (CTX). 

 

4.1. Produção de Não Estéreis 

As solicitações para a preparação de não estéreis podem chegar por Kanban ou GHAF. De 

seguida, o farmacêutico procede à validação das requisições e emite uma Ordem de 

Preparação (OP) (Anexo XXIII) e os respetivos rótulos. Aquando da emissão da OP é 

designado um lote de produção de acordo com a metodologia definida no serviço, que permite 

a rastreabilidade do produto. Também lhe é atribuído um PV de acordo com as recomendações 

da United States Pharmacopeia (USP). A OP contém, ainda, outras informações essenciais 

como a identificação da preparação, composição qualitativa e quantitativa, número de unidades 

a preparar, técnica de preparação, ensaios de verificação e identificação do operador e 

supervisor. 
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A execução das preparações é realizada pelo TDT, que durante todo o procedimento deverá 

seguir as medidas de proteção exigidas. Este deve também proceder ao registo, na OP, da 

origem, lote e PV das matérias-primas utilizadas e resultados dos ensaios de verificação. 

De modo a fazer um controlo da qualidade do produto final são realizados, em todos os lotes 

de produção, ensaios de verificação como: uniformidade de massa, em FF sólidas; pH, em FF 

semissólidas e líquidas; e transparência, em soluções. 

Após a preparação dos manipulados, o TDT deve registar no GHAF e em folha de registo 

próprio os débitos das matérias-primas utilizadas, dar entrada às novas composições e fazer a 

transferência para o armazém de destino. 

Durante o nosso estágio, acompanhamos todo este processo, desde a emissão das OP até 

aos registos dos débitos de matérias-primas e entradas das composições. Tivemos também 

oportunidade de participar ativamente na preparação de diversas formulações. Por fim, 

também apresentamos um Power Point explicativo dos cálculos envolvidos para a preparação 

de cápsulas, visto este ser um processo que os SF ambicionam introduzir futuramente.  

 

4.2. Produção de Estéreis  

O setor da produção de estéreis é responsável pela produção de estéreis extemporâneos (EE) 

e de nutrição parentérica (NP) para os diversos serviços do CHP.  

De modo a garantir a esterilidade destas preparações, estas devem ser produzidas recorrendo 

à técnica assética em Câmara de Fluxo Laminar vertical (CFLv), em sala com ambiente 

controlado e pressão positiva, de forma a evitar a contaminação do ambiente interno. Assim, 

este setor pode ser dividido em 3 zonas com grau de esterilidade crescente: a zona negra 

(zona de apoio), a zona cinza (zona onde se procede à lavagem assética das mãos e 

fardamento adequado que consiste em fato de bloco, bata esterilizada, touca, máscara, 

protetores de sapatos e luvas estéreis) e a zona branca (zona de preparação com CFLv). De 

salientar ainda que, de forma a garantir a esterilidade, todos os materiais/matérias-primas 

necessárias à preparação devem ser descontaminados com álcool 70º antes de serem 

colocados na CFLv. De igual modo, antes de se colocar as mãos dentro da CFLv também se 

deve pulverizar as luvas com álcool 70º. Um outro procedimento importante na garantia de 

esterilidade das preparações é a limpeza e desinfeção das CFLv e salas brancas, sendo estas 

realizadas de acordo com a metodologia implementada no serviço, na qual a limpeza do 

interior da CFLv e mesa de trabalho é realizada no início e final de cada sessão de trabalho 

pelo TDT. 

 

4.2.1. Estéreis Extemporâneos 

Neste setor são preparados medicamentos de uso intravenoso e oftálmico, como colírios e 

medicamentos intravítreos.  

Os pedidos para a produção de EE podem ser solicitados por sistema de Kanban, GHAF e 

mediante prescrição médica. Tal como na produção de não estéreis, após a validação das 

requisições, a emissão da OP (Anexo XXIV) e elaboração dos respetivos rótulos com a 
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identificação da preparação é realizada por um farmacêutico e deverá posteriormente ser alvo 

de dupla verificação. Aquando da emissão da OP é também designado um lote de produção de 

acordo com a metodologia definida no serviço que permite a rastreabilidade do produto.  

Por fim, de modo a garantir a qualidade do produto acabado, o supervisor é responsável por 

fazer a sua verificação recorrendo a ensaios de verificação organoléticos de forma a detetar 

eventuais não conformidades como alterações da coloração, partículas em suspensão e a 

presença de ar. 

Durante o nosso estágio, observamos todo o procedimento da produção de estéreis 

extemporâneos como a emissão das OP e tivemos também a oportunidade de acompanhar na 

entrada para a sala branca, cumprindo todos os passos necessários. 

 

4.2.2. Nutrição Parentérica 

A NP total está indicada em pacientes cujo aporte nutricional adequado não é possível por via 

entérica ou esta está contraindicada. Assim, a maioria das bolsas de NP preparadas neste 

serviço têm como destino os serviços de neonatologia e pediatria, devido às necessidades 

nutricionais específicas deste grupo populacional.  

As prescrições médicas de NP chegam pelo GHAF e devem ser alvo de validação pelo 

farmacêutico, que deve verificar a presença de informações como a identificação e localização 

do doente, composição qualitativa e quantitativa das soluções I (hidrossolúvel) e II 

(lipossolúvel) e a identificação do médico prescritor. Aqui também, a validação da prescrição 

médica, a emissão da OP (Anexo XXV) e elaboração dos respetivos rótulos é da 

responsabilidade do farmacêutico. Aquando da emissão da OP é também designado um lote 

de produção de acordo com a metodologia do serviço que permite a rastreabilidade do produto. 

A produção de bolsas de NP consiste na preparação de duas soluções distintas. A preparação 

da solução I compreende a adição de macronutrientes a uma bolsa através de um sistema de 

enchimento automático e de micronutrientes através de um sistema de enchimento manual de 

forma ordenada. A solução II é acondicionada em seringa opaca ou bolsa, consoante o volume 

total, também através de um sistema de enchimento manual.  

De modo a garantir a qualidade do produto acabado, o supervisor é responsável por fazer a 

sua verificação recorrendo a ensaios de verificação organoléticos. Para além disto, é realizado 

ainda o controlo gravimétrico da solução I e o controlo microbiológico das primeiras bolsas de 

cada sessão de trabalho e da última do dia. 

Após a preparação de uma bolsa de NP esta é identificada imediatamente com o rótulo interno. 

Só depois a bolsa é colocada na mesa de apoio para ser embalada com folha de alumínio para 

proteção da luz e identificada com o rótulo externo. De salientar que, este processo deve ser 

alvo de dupla validação. Do mesmo modo, após a preparação de uma seringa de NP esta é 

identificada imediatamente com o respetivo rótulo. No final, as duas preparações (bolsa e 

seringa) devem ser acondicionadas em embalagem secundária, com o rótulo que identifica o 

doente.  
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Durante o nosso estágio, tivemos oportunidade de acompanhar todo o processo da produção 

de NP, desde a emissão das OP até à realização dos ensaios de verificação da qualidade. 

Tivemos ainda oportunidade de participar no XIX Congresso Anual da APNEP – “O direito à 

nutrição adequada” (Anexo XXVI). 

 

4.3. Produção de Citotóxicos 

Os elementos envolvidos neste setor (2 TDT’s e 2 farmacêuticos) devem frequentar uma 

formação teórica e prática com uma duração de um mês (160 horas) de modo a garantir a 

qualidade e segurança da produção de CTX. 

Os CTX são medicamentos que requerem um cuidado especial e por isso a UFO encontra-se 

centralizada, junto ao Hospital de Dia permitindo facilitar todo o circuito do medicamento CTX e 

minimizar a exposição ocupacional e ambiental. Ainda, a produção de CTX deve ser feita 

recorrendo a técnica assética em CFLv, para proteção do operador, em sala com ambiente 

controlado e pressão negativa para evitar a contaminação do ambiente externo. Este setor 

também se encontra divido em três diferentes zonas (negra, cinza e branca) da mesma forma 

que o setor de estéreis. De salientar também que, o fardamento a usar é semelhante ao que se 

usa para a produção de estéreis, no entanto, a máscara e bata usadas neste setor apresentam 

maior poder de retenção de partículas e, para além disso, é usado um 2º par de luvas de alta 

proteção (por exemplo, de nitrilo). 

Para o bom funcionamento deste setor, existe um farmacêutico na zona negra que verifica se 

as respetivas prescrições seguem as orientações dos Protocolos de Quimioterapia instituídos 

no CHP, à medida que cada paciente recebe “luz verde” no sistema informático, de modo a 

promover a segurança e eficácia da terapêutica. Para isso, a dose prescrita de determinado 

CTX para cada paciente é ajustada consoante a sua superfície corporal, peso ou área sob a 

curva (AUC) e ainda, em caso de toxicidade, a insuficiência hepática/renal e a 

mielossupressão. De seguida, o farmacêutico faz a preparação do respetivo tabuleiro com o 

fármaco já descartonado, solução injetável para diluição, OP e rótulos. 

Na sala branca, o TDT de apoio confirma o conteúdo do tabuleiro e seleciona o material 

necessário à preparação para posterior preparação pelo TDT operador na CFLv. Após 

preparação, identificação e, caso necessário, proteção da luz, a preparação é acondicionada 

em manga termosselada para o seu transporte seguro. 

O farmacêutico é ainda responsável pela dispensa de CTX que não necessitem de 

manipulação prévia, hemoderivados e ainda pela preparação da lista de pacientes para o dia 

seguinte e verificação das respetivas OP.  

Para finalizar é de referir que, em caso de derrame de CTX deve-se proceder de acordo com a 

metodologia implementada no serviço de forma a garantir a recolha, limpeza e eliminação 

correta dos CTX para evitar a contaminação tanto do meio ambiente como do pessoal 

envolvido. Toda a informação e material necessário está disponível no kit de derramamento, 

sendo que este deve ser substituído no final. 
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Durante o nosso estágio tivemos oportunidade de consultar alguns protocolos de 

quimioterapia, acompanhar todo o processo do circuito do medicamento CTX desde a 

validação da prescrição até à manipulação em CFLv, bem como a dispensa de hemoderivados, 

preparação da lista de pacientes do dia seguinte e pedidos de fármacos cujo PE foi atingido. 

 

4.4. Fracionamento e reembalamento 

O fracionamento de medicamentos é um “procedimento que permite obter frações da dose de 

um medicamento, possibilitando a utilização de doses não disponíveis no mercado, sem 

prejuízo para as propriedades físico-químicas e biofarmacêuticas da formulação”. 

De salientar que, apenas podem ser fracionados medicamentos cujo Resumo das 

Características do Medicamento (RCM) comprove que não existem riscos físico-

químico/biológico na operação, cujo mecanismo de libertação da SA não seja comprometido e 

cujo RCM indique a possibilidade de fracionamento.  

Do mesmo modo que aos outros medicamentos obtidos por processos de farmacotecnia, o 

medicamento fracionado/reembalado é pedido através do preenchimento de um impresso 

próprio ou pelo sistema de Kanban e é atribuído um lote de produção recorrendo à metodologia 

no serviço e PV de acordo com as recomendações da USP. 

De forma a garantir a qualidade, são realizados ensaios de verificação, como o controlo visual 

da integridade do produto fracionado e o controlo do peso. 

Durante o nosso estágio, tivemos a oportunidade de efetuar o fracionamento de comprimidos 

com auxílio de um bisturi e de pós na sala de produção de não estéreis. Contudo apenas nos 

foi apresentada a sala de fracionamento e reembalamento dos SF. 

 

5. Investigação e Desenvolvimento 

EC é “qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou a verificar os 

efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais 

medicamentos experimentais, ou a identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais 

medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a 

eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança 

ou eficácia” [17]. De facto, os EC são essenciais para a introdução de novos fármacos no 

mercado, uma vez que muitos dos testes previamente realizados em modelos animais e 

celulares durante o desenvolvimento de uma nova molécula não apresentam resultados que 

sejam completamente transponíveis para a espécie humana, ou para a aprovação de uma 

nova indicação para fármacos já introduzidos no mercado. Assim, os EC podem ser divididos 

em 4 fases: I – avaliação da farmacocinética e perfil de segurança do medicamento 

experimental (ME); II – determinação da dose e a posologia adequada; III – demonstração da 

segurança, eficácia e benefício terapêutico do ME por comparação com um medicamento 

padrão/placebo; e IV – recolha de informação adicional, como efeitos adversos, sobre o 

comportamento do medicamento após introdução no mercado (farmacovigilância). 
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De salientar que, os EC têm por base a aplicação de princípios de Boas Práticas Clínicas, 

sendo estas guidelines internacionais que têm por objetivo assegurar os direitos, a segurança e 

o bem-estar dos participantes, tal como a credibilidade dos resultados [17]. Assim, é necessária 

uma boa cooperação entre vários elementos envolvidos nos EC, sendo eles: o promotor, o 

monitor, o investigador, o farmacêutico hospitalar responsável pelo ME, o auditor, as 

autoridades reguladoras (Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC), CES, 

INFARMED, Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD)), o centro de EC e o 

participante.  

Sempre que se pretende realizar um novo EC, é necessário que se proceda a uma avaliação 

prévia do protocolo proposto pelas entidades reguladoras. Caso seja aprovado, é assinado um 

contrato financeiro com a administração do centro de EC. Posto isto, o promotor do ensaio 

contacta todos os intervenientes para uma reunião em que é apresentado o protocolo, a 

análise das necessidades e os procedimentos exigidos. Durante o estudo, o monitor 

(previamente designado pelo promotor) faz visitas de monitorização para garantir a qualidade 

do mesmo.  

Com isto, os SF na figura do farmacêutico hospitalar responsável pelo ME, são responsáveis 

pelo estabelecimento/gestão do circuito do ME no respetivo centro de ensaio, devendo elaborar 

um procedimento normalizado de trabalho onde fica sistematizado o protocolo a implementar 

nas fases de receção, armazenamento, manipulação, dispensa, administração, registo e 

devolução do medicamento experimental. Ainda, é responsável por proceder ao registo e 

arquivo das informações relativas a todas as etapas do circuito dos ME, sendo que é 

necessário arquivar toda a documentação referente ao estudo em dossier exclusivo de cada 

EC, organizado de acordo com o Pharmacy File Index (Anexo XXVII). De salientar que, estes 

dossiers devem ser arquivados por um período mínimo de 5 anos após a conclusão do EC.[18] 

Este período pode ser alargado quando determinado pelo INFARMED ou pela CNPD, sendo 

que a maioria dos promotores solicita que sejam 15 anos, devido a tratarem-se de centros 

multinacionais e o período ser diferente em diferentes países.  

Ainda, relativamente aos SF, é de referir que as instalações seguem as Boas Práticas Clínicas, 

sendo que existe um espaço próprio destinado à unidade de EC composto por duas salas 

contíguas: gabinete de trabalho e sala de armazenamento dos ME (Anexo XXVIII). 

 

5.1. O Circuito do ME 

Receção  

O ME entra no centro de ensaio (CHP) através do local de rececionamento do APF, onde, de 

forma a garantir a rastreabilidade, se preenche um impresso próprio (Anexo XXIX). 

Posteriormente, o ME segue para a unidade de EC acompanhada do mesmo impresso.  

Aquando da chegada à unidade de EC, o farmacêutico responsável procede à abertura das 

embalagens e verifica a medicação recebida quanto à integridade dos selos e das embalagens, 

número de produtos recebidos em comparação com o descrito no documento que o 

acompanha, estado de conservação, rotulagem, código do ME de acordo com o protocolo, PV, 
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número de lote e forma farmacêutica. Ainda, deve verificar que recebe o certificado de análise 

do ME. 

Visto ser essencial que o ME tenha as condições de acondicionamento adequadas, de forma a 

não haver interferências de fatores externos, como temperatura e humidade, na receção do ME 

conferem-se os dispositivos de registo de temperaturas (Data loggers) que acompanham a 

encomenda. Os dispositivos devem ser parados mal cheguem à unidade de EC e os seus 

dados devem ser descarregados para o computador, de forma a proceder à análise das 

temperaturas a que o ME esteve sujeito. Caso ocorram desvios de temperatura, o promotor 

deve ser notificado e, até decisão do mesmo, o ME é colocado de quarentena.  

Após conferência do ME, deve ser anunciada a receção do mesmo ao promotor, utilizando 

para o efeito softwares estabelecidos no protocolo, que servem de apoio à gestão 

automatizada do EC, permitindo randomizar os doentes, gerir os seus dados, alocar 

tratamentos, gerir o stock do ME, acusar a receção da medicação, registar a medicação 

perdida ou danificada, entre outros. Ainda, deve arquivar-se os Drug Shipment Receipts e os 

certificados de análise, atualizando o registo de receção no dossier do EC [19]. 

 

Acondicionamento 

Após conferência, o ME deve ser acondicionado na sala de armazenamento da unidade de EC, 

respeitando as condições de temperatura e humidade exigidas (temperatura ambiente: 15-

25ºC; frio: 2-8ºC). De salientar que o armazenamento da medicação é feito com base nos batch 

number, de forma a facilitar a dispensa [19]. 

 

Prescrição, Dispensa e Administração 

A prescrição do ME é feita em impresso próprio (Anexo XXX), pelo investigador principal ou por 

outro médico autorizado, de acordo com o protocolo, sendo necessário ter em conta que 

existem ME que exigem manipulação antes da dispensa, pelo que nestes casos o investigador 

faz chegar uma prescrição prévia por correio eletrónico. 

De salientar que, a dispensa pode ser feita ao doente diretamente (quando o doente faz a 

autoadministração) ou a um coordenador do estudo (quando a administração é realizada por 

enfermeiro ou médico com formação específica). No momento da dispensa, deve ser efetuado 

o registo em formulário interno, em que se regista o EC, prescritor, identificação do doente, 

medicamento, quantidade e posologia. Após a dispensa, o farmacêutico deve registar o batch 

number, quantidade e PV do ME dispensado. A identificação do doente e a data da dispensa 

devem ser também registadas na própria embalagem do ME.  

 

Devoluções e destruição local 

De forma a haver maior controlo do ME, os doentes são informados que devem devolver as 

respetivas embalagens/excedentes, após a utilização ou por expiração do PV. Assim, aquando 

da devolução é feito o registo dos ME devolvidos, tendo em conta os que foram enviados, 

permitindo estimar indiretamente a percentagem de adesão.  
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Os medicamentos devolvidos são, maioritariamente, entregues ao promotor, sendo 

posteriormente destruídos em local próprio e previamente acordado. 

 

Durante o estágio, tivemos oportunidade de ler protocolos de vários EC a decorrer no CHP, 

assistir a visitas de monitorização e de qualificação, à dispensa e receção de ME, podendo 

proceder aos registos necessários supracitados. Ainda, assistimos ao processo de devolução, 

sendo que contabilizamos o número de comprimidos devolvidos, de forma a poder calcular a 

adesão à terapêutica. Tivemos também a oportunidade, de participar na formação “Good 

Clinical Practices”, realizado pela Novartis (Anexo XXXI). 

 

6. Cuidados Farmacêuticos 

Os Cuidados Farmacêuticos têm como objetivo garantir o uso correto dos medicamentos, de 

forma a evitar resultados negativos associados a estes. Existem, assim, três vertentes a ter em 

conta nesta área: a identificação e resolução de PRM, educação para a saúde e estudo de 

utilização de medicamentos. Quanto aos PRM, estes são encontrados aquando da validação 

farmacêutica das prescrições médicas. O objetivo, claro está, é minimizá-los, sendo que o 

farmacêutico deve intervir de forma a resolver o problema antes da dispensa do medicamento. 

Relativamente à educação para a saúde, esta é realizada de forma a aumentar o conhecimento 

da população em geral, como por exemplo através do fornecimento de folhetos informativos, 

sendo o esclarecimento de dúvidas, também, fundamental. Para finalizar, os estudos de 

utilização de medicamentos baseiam-se na elaboração de documentação interna sobre os 

medicamentos que permitam agilizar as intervenções farmacêuticas, sendo que estes incluem 

estudos de farmacoeconomia, promoção quanto ao uso racional do medicamento, entre outros. 

 

Conclusão  

Ao longo de dois meses de estágio tivemos a oportunidade de explorar as diversas valências 

da farmácia hospitalar e áreas de intervenção farmacêutica, e desta forma, conseguimos 

entender melhor a dinâmica hospitalar, interagir com múltiplos profissionais de saúde e 

compreender o papel desempenhado pelos SF.  

A atividade deste serviço é determinante para o bom funcionamento do hospital e 

consequentemente essencial para garantir a qualidade de cuidados de saúde prestados à 

população.  

Este primeiro contacto com a realidade hospitalar permitiu-nos não só adquirir novas 

competências, mas também consolidar e aplicar na prática alguns dos conhecimentos já 

previamente adquiridos em ambiente académico. Ao longo do estágio deparamo-nos com 

múltiplas situações e desafios que nos permitiram crescer e ter uma perspetiva mais real de 

como seremos como futuros profissionais de saúde. 

Deste modo concluímos que o estágio se revelou uma experiência importante para a nossa 

evolução pessoal e profissional, pelo que fazemos um balanço final bastante positivo.
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Anexos  
 

Anexo I - Recursos Humanos dos Serviços Farmacêuticos do CHP 

 

 

 

 

Anexo II - Sistema Kanban  
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Anexo III - Organização do Armazém dos SF 
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Anexo IV - Imagem representativa da lista dos medicamentos de frio, elaborada pelos 

estagiários 
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Anexo V -Circuito do Medicamento 
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Anexo VI - Impresso de intervenção farmacêutica acerca da prescrição médica 
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Anexo VII - Ordem de emissão das listas de preparação 
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Anexo VIII - Carro com medicação de DIDDU 

 

 

 

Anexo IX -Torre da DIDDU 
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Anexo X - Célula da DIDDU 

 

 

 

Anexo XI - Caixas SUC® 
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Anexo XII - Tabela informativa - Simpaticomiméticos - elaborada por estagiários 
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Anexo XIII - Prescrição de Psicotrópicos: Modelo nº1509 da INCM (Anexo X) 
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Anexo XIV - Modelo Nº1804 da INCM – Impresso para requisição/distribuição/administração de 

Hemoderivados 
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Anexo XV - Impresso para prescrição de Anti-infeciosos 
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Anexo XVI - Impresso para prescrição de Antídotos 
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Anexo XVII - Impresso para prescrição de Material de Penso 
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Anexo XVIII - Lista de Condições Clínicas ao abrigo da dispensa em Farmácia de Ambulatório 

 

Patologias/Contextos Clínicos ao abrigo da Distribuição em Ambulatório 

Fibrose quística 

Insuficiência renal crónica 

Transplantes renais 

VIH 

Deficiência em hormonas de crescimento 

Síndrome de Turner 

Perturbações de crescimento 

Esclerose lateral Amniotrófica 

Síndrome de Lennox-Gastaut 

Síndrome de Turner 

Patologias espásticas familiares e Ataxias cerebelosas hereditárias 

Profilaxia de rejeição aguda de transplante renal/hepático/cardíaco alogénico 

Insuficiência crónica e transplantados renais 

Hepatite C 

Esclerose múltipla 

Acromegalia 

Doença de Crohn ativa grave ou com formação de fístulas 

Infertilidade 

Planeamento familiar 

Anti-neoplásicos e imunomoduladores 

Tuberculose 

Lepra 

Polineuropatia amiloidótica familiar 

Doença de Machado-Joseph 

Artrite reumatoide/psoriática/idiopática juvenil poliarticular 

Psoríase em placas 

Espondilite anquilosante 
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Anexo XIX - Impresso para prescrição de medicamentos em terapêutica programada, em 

regime de ambulatório, usado pelo serviço de Gastrenterologia e Nutrição 
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Anexo XX - Publicação informativa sobre o uso correto do medicamento/Termo de 

Responsabilidade 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Centro Hospitalar do Porto 

Hospital Geral Santo António 

39 
 

Anexo XXI - Termo de Responsabilidade entregue aos doentes de ambulatório 
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Anexo XXII - Folhetos informativos para entrega na Farmácia de Ambulatório, realizados pelos 

autores deste relatório 
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Anexo XXIII – Exemplo de uma Ordem de Preparação de Produtos Não Estéreis 
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Anexo XXIV - Exemplo de uma Ordem de Preparação de Produtos Estéreis 
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Anexo XXV - Exemplo de uma Ordem de Preparação de Nutrição Parentérica 
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Anexo XXVI -Certificados de participação no XIX Congresso Anual da APNEP – “O direito à 

nutrição adequada” 
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Anexo XXVII - Pharmacy File Index  

 

ENSAIOS CLÍNICOS  
SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

 

 
PHARMACY FILE INDEX 

 

 

1. Study Contact List 

2. Pharmacy Visit Log 

3. Site Responsibility Log 

4. Study Communications 

4.1. Correspondence 

4.2. Faxes 

4.3. Mails 

5. Study Documents 

5.1. Current Protocol 

5.2. Investigator Brochure 

6. Regulatory Approvals and Correspondence – INFARMED 

7. EC/IRB Approvals and Correspondence 

7.1. Central EC/IRB 

7.2. Local EC/IRB 

8. Pharmacist CV 

9. Contracts/Insurance/Indemnity 

10. IVRS 

10.1. Manual 

10.2. IVRS Confirmation Faxes 

10.3. IVRS Correspondence 

11. Study Drug Information 

11.1. Certificate of Analysis 

11.2. Re-Labelling Documents 

11.3. Other 

12. Drug Shipment Receipts 

13. Supply and Return of Investigational Product 

14. Drug Accountability Log  

15. Code Break/Unblinding Instructions 

16. Documentation of Investigational Product Destruction (if applicable) 

17. Temperature Monitoring Log 

17.1. Temperature Logs 

17.2. Temperature Excursion Plans 

18. Miscellaneous 

18.1. Investigational Product Handling Procedures 

18.2. Other 
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Anexo XXVIII -Layout do Gabinete de Trabalho e da Sala de Armazenamento de ME 

 

 

Anexo XXIX -Impresso de Receção da Medicação de EC 
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Anexo XXX - Impresso de prescrição de medicamentos de EC 
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Anexo XXXI - Certificados de participação na formação “Good Clinical Practices” 
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