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Resumo 

 

 O presente relatório descreve as atividades desenvolvidas durante o período 

compreendido entre 6 de março e 17 de julho de 2017 na farmácia Boa Nova, no âmbito 

do estágio curricular em farmácia comunitária. 

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

doente antes que este tome o medicamento prescrito, sendo, por isso, a sua intervenção 

na comunidade fundamental para assegurar a eficácia e a segurança dos 

medicamentos, minimizando os riscos associados à toma inadequada dos mesmos. É 

então importante que o farmacêutico mantenha os seus conhecimentos atualizados 

para conseguir esclarecer as dúvidas dos utentes e, para desta forma ganhar a sua 

confiança enquanto profissional de saúde.  

 O relatório de estágio encontra-se dividido em duas partes. A primeira destina-

se à caracterização da farmácia Boa Nova e à descrição das atividades que lá 

desenvolvi enquanto estagiária. No que diz respeito à segunda parte, esta apresenta 

uma índole mais científica acerca de alguns projetos que desenvolvi na farmácia com o 

intuito não só de enriquecer os meus conhecimentos como futura farmacêutica, mas 

também de informar e educar os utentes. Os temas mais aprofundados foram os “factos 

sobre medicamentos genéricos” e a relação entre “o sol e a pele”, seguindo-se a 

elaboração de um procedimento de segurança relativo aos medicamentos termolábeis 

em caso de avaria do frigorífico e a organização de um rastreio cardiovascular.  

 Em suma, as atividades desenvolvidas no decurso do estágio na farmácia Boa 

Nova contribuíram para consolidar os conhecimentos adquiridos durante o Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas e também para experienciar a realidade do 

mercado de trabalho e o quotidiano do exercício da atividade farmacêutica, pelo que o 

balanço desta curta experiência foi positivo. 
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Parte I 
 

1. Introdução 

 

 Hoje em dia, as funções do farmacêutico ultrapassam o seu papel enquanto 

técnico do medicamento.  

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

antes que este tome o medicamento prescrito e, por vezes o primeiro a quem os utentes 

recorrem para pedir um aconselhamento acerca de um mal de saúde menor. Deste 

modo, o farmacêutico deve manter os seus conhecimentos atualizados para prestar 

todos os esclarecimentos e aconselhamento, desde as interações medicamentosas, 

contraindicações e reações adversas à seleção do fármaco mais adequado (1). 

Adicionalmente, deve ter a capacidade de sensibilizar para a importância da adoção de 

estilos de vida saudáveis e utilização racional dos medicamentos e de despistar de 

forma precoce possíveis doenças, identificando sinais de alerta (1).  

 O principal objetivo da farmácia comunitária é a cedência de medicamentos em 

condições que possam minimizar os riscos do seu uso e que permitam a avaliação dos 

seus resultados clínicos, isto é garantir a qualidade, segurança e eficácia dos 

medicamentos (1).  

 Posto isto, durante o meu estágio desempenhei com profissionalismo todas as 

tarefas necessárias ao bom funcionamento de uma farmácia, estando as principais 

cronologicamente registadas na Tabela I.  

 

Tabela I – Cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio. 

Atividades Desenvolvidas MAR ABR MAI JUN JUL 

Receção de encomendas e 

armazenamento de produtos 
X X X X X 

Controlo de prazos de validade 

e stocks 
X X X X X 

Determinação de parâmetros 

bioquímicos 
X X X X X 

Preparação do Dispensador 

Semanal de Medicamentos 
X X X X X 

Atendimento ao público  X X X X 

Conferência do receituário  X X X X 
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2. Farmácia Boa Nova 
 

2.1. Localização e Estrutura externa 

 

 A farmácia Boa Nova está situada no número 21 da Rua Boa Nova na freguesia 

de Valadares, a qual pertence ao concelho de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto 

(Anexo I). A farmácia localiza-se no rés-do-chão de um prédio habitacional junto à 

Unidade de Saúde Familiar (USF) da Boa Nova e aos estabelecimentos de ensino 

Escola EB 2/3 de Valadares e Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves.  

 Na fachada exterior da farmácia consta a inscrição do vocábulo “farmácia” e o 

símbolo “cruz verde”, os quais ficam iluminados durante a noite, tal como obriga a 

legislação (2). 

 Fisicamente, a farmácia apresenta uma porta de vidro com abertura automática 

que serve de entrada aos utentes e que é ladeada por duas montras nas quais se coloca 

material publicitário. Para além desta entrada, existe uma outra que é lateral e que se 

destina à receção de encomendas.  

 Nas montras exteriores encontram-se afixadas informações para os utentes 

nomeadamente o nome da diretora técnica, o horário da farmácia, os serviços 

farmacêuticos prestados e os respetivos preços e ainda as farmácias de serviço do 

município. 

 A farmácia Boa Nova garante o acesso a todos os utentes, uma vez que o 

percurso desde a rua até ao interior da farmácia pode ser feito por escadas ou por 

rampa.  

 

2.2. Horário de funcionamento 

 

 A farmácia Boa Nova encontra-se em funcionamento de segunda a sexta-feira 

das 9h às 20h e aos sábados das 9h às 13h, estando encerrada aos domingos e 

feriados. É de notar que a farmácia não encerra para almoço, uma vez que os 

funcionários têm horários rotativos que garantem o atendimento durante todo o dia.  

A farmácia Boa Nova está associada à Associação Portuguesa de Farmácias 

(AFP), assegurando o serviço de 24h nos dias que lhe são destinados. Quando a 

farmácia está de turno de serviço permanente, todas as vendas realizadas a partir da 

hora de encerramento normal, são efetuadas através de um postigo de atendimento 

inserido numa das montras exteriores de vidro, tal como vigora na Portaria nº  277/2012, 

de 12 de setembro (3). 
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Durante o período de estágio o meu horário foi das 9h às 17h com uma hora para 

almoço, trabalhando apenas nos dias úteis. De notar que tinha total liberdade para 

frequentar formações durante o horário laboral. 

 

2.3. A equipa 

 

 A farmácia Boa Nova é constituída por uma equipa de profissionais competentes 

e dinâmicos: 

 Dra. Patrícia Ferreira – Diretora Técnica. Na fase final do meu estágio a farmácia 

Boa Nova sofreu alteração na direção técnica, passando a ocupar este cargo a 

Dra. Ana Reis.  

 Dr. Afonso Neves – Farmacêutico 

 Jorge Moura – Técnico Auxiliar de Farmácia 

 Marta Cunha – Técnica Auxiliar de Farmácia 

 Raquel Queirós – Técnica Auxiliar de Farmácia 

 Para além dos profissionais de farmácia, a equipa inclui ainda uma podologista 

(Fabíola Gomes) e uma nutricionista (Gisele Magno). 

 

2.4. Os utentes 

 

 A farmácia Boa Nova é frequentada principalmente por utentes já habituais, 

sendo a maioria idosos. Estes utentes vêm regularmente à farmácia para aviar as suas 

receitas de medicação crónica o que permite ao farmacêutico ir conhecendo o seu plano 

farmacoterapêutico e monitorizar o seu seguimento. De ressalvar que estes utentes 

confiam plenamente nos profissionais de saúde que encontram na farmácia Boa Nova, 

visto que esta é a sua farmácia de eleição há longos anos, o que enfatiza ainda mais a 

importância do farmacêutico na comunidade.  

 Por outro lado, a farmácia também é requisitada por um grupo de utentes mais 

heterogéneo no que diz respeito às necessidades e faixas etárias, o que advém da sua 

proximidade com o centro de saúde.  

 

2.5. Estrutura interna da farmácia 

 

 No interior, a farmácia Boa Nova divide-se nas seguintes zonas: zona de 

atendimento, gabinete de apoio ao utente, área de armazenamento, local de receção de 

encomendas, gabinete da direção técnica, laboratório e casa de banho (Anexo II). 
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 A zona de atendimento inclui quatro balcões e uma ampla área com expositores 

de fácil acesso aos utentes. Os expositores do lado esquerdo da farmácia contêm 

essencialmente produtos de puericultura e produtos de higiene oral, ao passo que os do 

lado direito apresentam maioritariamente produtos de dermocosmética. Ainda na 

mesma área, estão disponíveis duas gôndolas redondas que se destinam à exposição 

de produtos com maior rotação em determinada época do ano ou produtos em 

promoção. A zona de atendimento conta com quatro postos de trabalho equipados com 

computador, rato, teclado, leitor ótico de códigos de barras, impressora de talões e 

caixa. Atrás dos balcões de atendimentos estão expostos em prateleiras alguns 

medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), tais como suplementos 

alimentares, antigripais, antitússicos e medicamentos que atuam nas dores musculares 

e ósseas.  

 Atrás dos balcões de atendimento existe um gabinete de apoio ao utente onde 

se realizam os testes bioquímicos, a medição da pressão arterial, a administração de 

injetáveis e as consultas de podologia e nutrição.  

 Num espaço mais interior da farmácia, frequentado apenas pelos funcionários, 

encontram-se gavetas e armários de armazenamento de medicamentos sujeitos a 

receita médica (MSRM) e dos restantes MNSRM, sendo ambos arrumados por ordem 

alfabética, forma farmacêutica e segundo o princípio First-Expire, First-out.  

 No backoffice existe ainda um laboratório dedicado à preparação de 

manipulados, que atualmente é usado apenas para a preparação de antibióticos e 

unidose e, um gabinete pertencente à direção técnica, bem como uma zona de receção 

de encomendas equipada com computador, leitor ótico de códigos de barras e máquina 

de impressão de etiquetas. 

 No que respeita às normas de segurança, a farmácia Boa Nova possui um 

circuito fechado de videovigilância, extintores devidamente sinalizados e sujeitos a 

inspeção periódica e também placas de saída de emergência fotoluminescentes.  

 

3. Gestão da Farmácia 
 

3.1. Sistema Informático 

 

 O sistema informático atualmente em utilização na farmácia Boa Nova é o 

4DigitalCare da empresa 4DigitalCare Lda. Este sistema foi adotado pela farmácia para 

substituir o WinPhar®, programa com o qual tive a oportunidade de trabalhar durante os 

primeiros dois meses de estágio.  
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 O sistema informático é fundamental para uma boa gestão da farmácia, uma vez 

que permite a realização de todas as ações diárias necessárias ao funcionamento da 

mesma, isto é, através dele é possível fazer o atendimento, gestão de stocks, realização 

e receção encomendas, devoluções e respetivas regularizações, controlo dos prazos de 

validade, tratamento do receituário, entre outras. 

 Neste software, cada utilizador tem um login e uma password de acesso, a qual 

é pedida pelo sistema sempre que o utilizador pretende realizar uma ação, conferindo 

rastreabilidade às tarefas executadas. Para além disto, o sistema apresenta a vantagem 

de guardar um histórico de vendas para todos os clientes com ficha criada, o que facilita 

na dispensa dos medicamentos. É de salientar ainda que o 4DigitalCare disponibiliza 

informações úteis e resumidas sobre todos os medicamentos e acesso direto ao folheto 

informativo e resumo das características do medicamento (RCM) para a obtenção de 

informações mais detalhadas.  

 A empresa que desenvolveu o sistema disponibiliza uma linha de apoio durante 

24h para a resolução de problemas através de controlo remoto e garante a constante 

atualização de todas as informações que disponibiliza, tais como comparticipações e 

preços dos produtos. 

 Saliento que este sistema informático, à semelhança do WinPhar®, é bastante 

intuitivo e completo, permitindo um atendimento eficiente.  

 Para mim, foi uma mais-valia ter a oportunidade de contactar com dois sistemas 

informáticos diferentes, constatando que independentemente do sistema em questão 

esta é sem dúvida uma ferramenta de trabalho imprescindível no atendimento ao 

público. 

 

3.2. Gestão de Stocks 

 

 Uma gestão competente dos stocks é fundamental para o bom funcionamento 

da farmácia, uma vez que o reforço de stocks em tempo útil garante as quantidades de 

medicamentos adequadas às necessidades dos utentes da farmácia, evitando perdas 

de dinheiro para a mesma.  

 O 4DigitalCare é uma ferramenta de trabalho muito útil neste parâmetro, visto 

que permite monitorizar o volume de vendas mensais por medicamento, anexar na ficha 

de cada produto stocks mínimos e máximos através dos quais é gerada uma 

encomenda automática e, ainda alertar para as promoções e condições de venda dos 

fornecedores. 
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 Para além disto, uma gestão correta dos stocks permite informar através do 

sistema informático a existência ou não do produto no ato da venda, avaliando-se a 

necessidade de o encomendar no momento ao fornecedor.  

 Na farmácia Boa Nova as encomendas diárias são feitas pela diretora técnica. 

No entanto, a restante equipa tem a responsabilidade de alertar sempre que detete um 

stock errado ou sempre que seja pertinente encomendar uma maior quantidade de um 

produto. 

 

3.3. Seleção e Aquisição de produtos farmacêuticos 

 

 Na farmácia Boa Nova são feitas diariamente duas encomendas, uma de manhã 

e outra de tarde. Estas encomendas diárias são feitas através do modem do sistema 

informático ao distribuidor por grosso OCP Portugal. Este tipo de encomenda baseia-se 

nos stocks mínimos e máximos de cada produto existente na farmácia, sendo gerada 

automaticamente uma sugestão de encomenda que é posteriormente avaliada pela 

diretora técnica. Nesta sugestão de encomenda estão ainda disponíveis informações 

dos laboratórios que, naquele momento, apresentam bonificações para determinado 

produto, assim como as vendas mensais de cada produto. De notar ainda que as 

encomendas transmitidas por modem devem ser realizadas num horário pré-definido de 

modo a garantir a sua entrada no sistema e a entrega no horário acordado com o 

distribuidor.  

 Para além deste tipo de encomenda, por vezes são realizadas encomendas 

diretamente a um laboratório farmacêutico. Estas encomendas dizem respeito 

maioritariamente a produtos com elevada rotatividade ou produtos sazonais e são feitas 

presencialmente com um delegado comercial do laboratório em questão, permitindo que 

a farmácia usufrua de preços especiais aquando da aquisição de grandes quantidades 

destes produtos. Neste caso, a encomenda é formalizada por uma nota de encomenda, 

ficando o duplicado na farmácia para futura verificação dos produtos no momento da 

entrega. 

 Durante o atendimento ao balcão, podem ainda surgir situações pontuais que 

careçam de consulta de disponibilidade ou da realização de uma encomenda imediata 

de determinado produto. Este tipo de encomenda pode ser feito através do gadget do 

OCP disponível nos computadores ou, quando não se conhece o código nacional do 

produto (CNP) através de uma chamada telefónica diretamente para o distribuidor. 

Durante o estágio, este foi o tipo de encomenda que mais realizei, por vezes associada 

à procura de produtos Nett que a farmácia não tinha em stock. 
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 É, ainda, de ressalvar que a farmácia pertence ao grupo de compras Holon tendo 

direito a condições comerciais exclusivas em certos produtos. 

 

3.4. Receção e Conferência de encomendas 

 

 Uma correta receção das encomendas é fundamental na gestão dos stocks dos 

produtos e no controlo dos prazos de validade (PV). 

 Ao longo do dia são entregues na farmácia Boa Nova três encomendas 

provenientes do OCP Portugal. As encomendas são transportadas em caixas próprias 

devidamente acondicionadas e identificadas, garantindo a integridade dos produtos. Por 

exemplo, os produtos da cadeia de frio são transportados em caixas com cor diferente 

das restantes e com a indicação “medicamentos a conservar no frio”, contendo dentro 

uma caixa de esferovite com cuvetes de gelo. É de notar que estes produtos são os 

primeiros a serem rececionados e armazenados no local que lhes é destinado, o 

frigorífico.  

 Aquando da receção da encomenda, no sistema informático, dentro do menu de 

gestão de receções deverá ser selecionado o fornecedor ao qual a encomenda foi feita. 

Quando se trata de uma encomenda feita por modem, a receção pode ser conferida 

através do 4DigitalCare, visto que os produtos encomendados e as respetivas 

quantidades estão memorizados no sistema, existindo já uma encomenda criada 

informaticamente. Porém, quando a encomenda é realizada através do gadget do OCP 

ou por telefone é necessário criar manualmente a encomenda selecionando a opção de 

receção direta.  

 As encomendas recebidas fazem-se acompanhar de uma guia de remessa ou 

de uma fatura (original e duplicado), essenciais para conferir os produtos recebidos. Na 

fatura constam os dados do fornecedor, o destinatário, os produtos encomendados, bem 

como o respetivo código nacional do produto (CNP), a quantidade pedida, a quantidade 

enviada, o preço de venda à farmácia (PVF), o preço de venda ao público (PVP) e o 

imposto sobre o valor acrescentado (IVA). Relativamente a encomendas contendo 

estupefacientes e psicotrópicos a fatura faz-se acompanhar pela folha de requisição dos 

mesmos, sendo que o original fica arquivado na farmácia e o duplicado é devolvido ao 

fornecedor devidamente carimbado e assinado.  

 Durante o processo de conferência da encomenda deve-se confirmar a 

integridade e a quantidade dos produtos recebidos, assim como o preço de custo e o 

PV. É de ressalvar que o prazo de validade e o PVP apenas são alterados no sistema 

informático se o stock do produto estiver a zero, exceto se no caso do PV as existências 

em stock expirarem depois dos produtos recebidos. Os produtos que apresentam stock 



8 
 

negativo correspondem a reservas, sendo que durante a receção surge uma mensagem 

no sistema informático que avisa acerca da quantidade reservada. Neste caso, os 

produtos são armazenados num armário dedicado às reservas pagas. 

 No que respeita a encomendas feitas diretamente aos laboratórios, geralmente 

os produtos apresentam uma percentagem de desconto ou bónus na quantidade 

recebida, sendo que nesta situação o preço total de um certo número do mesmo produto 

deverá ser divido pelo número total desses produtos. 

 Aquando da receção da encomenda deve ainda prestar-se atenção ao grupo de 

cada produto que está a ser rececionado, isto é, se é um ético, apresentando o PVP já 

definido, ou se é um Nett, ou seja, um produto de marcação. O PVP dos produtos Nett 

calcula-se tendo por base a margem de lucro pré-definida pela farmácia e o respetivo 

IVA, imprimindo-se no final uma etiqueta autocolante na qual consta o código de barras 

relativo ao CNP, o PVP e o IVA. 

 Deste modo, todos os produtos são conferidos individualmente e, antes de 

finalizar a receção, compara-se o valor do total e o número total de embalagens da fatura 

com os valores registados no sistema informático, guardando-se a fatura para fins de 

contabilidade. 

 Durante todo o estágio, tive a oportunidade de aperfeiçoar bastante esta tarefa, 

admitindo que é de facto essencial para o bom funcionamento da farmácia e, também, 

enquanto estagiária para a familiarização e conhecimento dos produtos e medicamentos 

existentes na farmácia.  

 

3.5. Devoluções 

 

 Para fazer uma gestão eficiente do stock da farmácia por vezes é necessário 

devolver alguns produtos ao fornecedor. Justifica-se a devolução nas seguintes 

situações: 

 Produto com prazo de validade caducado ou demasiado curto; 

 Produto enviado danificado, incompleto ou em condições indevidas de 

armazenamento; 

 Produto enviado em quantidades incorretas; 

 Produto enviado diferente do encomendado; 

 Ordem de recolha do mercado por parte do Infarmed ou do próprio laboratório; 

 PVP diferente do definido pelo Infarmed. 

 O sistema informático permite fazer a devolução de todas as existências em 

stock emitindo uma nota de devolução na qual constam nome do produto, o respetivo 
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CNP, o preço, a quantidade devolvida, a identificação do fornecedor, o motivo da 

devolução e o número da fatura em questão. A nota de devolução é impressa em 

triplicado, sendo que o original e o duplicado, rubricados e carimbados, acompanham o 

produto devolvido até ao fornecedor e o triplicado é arquivado na farmácia.  

 Se a devolução for aceite, o fornecedor emite uma nota de crédito ou procede à 

troca por um produto igual acompanhado por uma guia de remessa ou um produto 

diferente de preço igual. Neste caso, é necessário aceder informaticamente à nota de 

devolução e proceder à sua regularização. Contrariamente, se o pedido de devolução 

for rejeitado, o produto retorna à farmácia e, se ainda for possível, é colocado para venda 

ao público. 

 No decorrer do estágio, realizei algumas devoluções, salientando várias de um 

mesmo medicamento que apresentava prazo de validade demasiado curto. O 

fornecedor alegava que os lotes disponíveis apresentavam todos a mesma validade, 

tendo neste caso a farmácia de colmatar as necessidades dos seus utentes com o 

medicamento distribuído ou ficar sem o medicamento para venda. Aqui se comprova 

também a importância da verificação do prazo de validade aquando da receção da 

encomenda, visto que os produtos rececionados podem não apresentar um prazo de 

validade viável para a farmácia o vender tendo em conta a sua rotatividade, mas 

também em caso de dispensa, por necessidade imediata do medicamento, alertar o 

utente para a validade mais curta comparativamente com a que provavelmente está 

habituado a comprar.  

 

3.6. Armazenamento 

 

 O armazenamento é feito após a receção das encomendas tendo em conta as 

condições adequadas de temperatura, humidade e luminosidade para a conservação 

de cada medicamento.  

 Todos os produtos rececionados são armazenados segundo o critério First 

Expired First Out, isto é, os produtos com PV mais curto são colocados à frente de modo 

a serem dispensados primeiro. Adicionalmente, é seguida uma lógica de ordem 

alfabética/ dose/ número de comprimidos na arrumação dos produtos com a mesma 

forma farmacêutica. No que respeita aos parâmetros físicos de armazenamento, a 

temperatura ambiente da farmácia não deve exceder os 25ºC e a humidade relativa 

deve situar-se entre os 40 e 60%, sendo ambos os parâmetros monitorizados 

diariamente de modo a garantir a integridade dos produtos armazenados. 

 De um modo geral, os MNSRM são armazenados na área de atendimento ao 

público com o objetivo de fomentar a sua venda e, os MSRM ficam na parte mais interior 
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da farmácia, fora do alcance dos utentes. Assim sendo, na zona mais interior da 

farmácia, os produtos são armazenados em gavetas e em armários, os quais devem ter 

sempre pelo menos uma unidade de cada produto existente na farmácia. Quando este 

espaço não é suficiente para armazenar todas as unidades de um dado produto, existem 

ainda armários adicionais que se destinam a guardar os excedentes, encontrando-se 

também ordenados alfabeticamente e separados por necessidade ou não de receita 

médica. É de salientar que os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos são 

armazenados numa gaveta isolada dos restantes produtos dadas as suas 

características e requisitos legais.  

 Na farmácia está ainda disponível um frigorífico para armazenamento de 

produtos termolábeis, cuja temperatura deve permanecer sempre entre os 2 e 8ºC, 

sendo feito um controlo e registo diário deste parâmetro.  

 

3.7. Controlo de prazos de validade e verificação física de 

existências  

 

 Tal como referido anteriormente, na farmácia Boa Nova todos os produtos são 

armazenados segundo o princípio First Expired First Out de modo a que os produtos 

com PV mais curto sejam escoados primeiro. Contudo, para evitar potenciais 

consequências para a saúde do utente decorrentes da utilização de produtos fora do 

prazo de validade, é necessário verificar periodicamente os PV. Para além disso, 

controlar os PV permite evitar perdas monetárias para a farmácia, uma vez que os 

produtos com aproximação do final da validade têm ainda a hipótese de serem 

devolvidos ao fornecedor.  

 Assim, através do sistema informático é possível gerar listagens de todos os 

produtos existentes na farmácia com PV a expirar nos três meses seguintes. Os 

produtos que se encontrem nestas condições são separados para serem devolvidos ao 

fornecedor. No caso de este já não aceitar a sua devolução e de se tratarem de produtos 

não éticos, a farmácia pode ainda proceder à sua promoção na tentativa de promover a 

sua venda.  

 Por vezes a lista, cedida pelo programa informático apresenta produtos que não 

coincidem com as existências físicas, sendo necessário proceder à sua retificação 

informaticamente. Deste modo, o controlo de prazos de validade contribui também para 

reforçar o controlo dos stocks feito aquando da receção da encomenda.  
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4. Receituário e Faturação  
 

4.1. Prescrição médica e validação da receita médica 

  

 A receita médica apresenta-se como um meio de comunicação entre o médico 

prescritor e o farmacêutico de modo a tornar mais seguro e eficiente todo o circuito do 

medicamento.  

 A prescrição de medicamentos, incluindo manipulados e medicamentos 

contendo estupefacientes e psicotrópicos, deve ser efetuada por meios eletrónicos, 

sendo que através do Despacho de 25 de fevereiro de 2016, a Receita sem Papel 

adquiriu caráter obrigatório a 1 de abril de 2016, para todas as entidades do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS) (4, 5). O objetivo da prescrição eletrónica é aumentar a 

segurança nos processos de prescrição e dispensa e simultaneamente facilitar a 

comunicação entre os diversos profissionais de saúde envolvidos (5). Este tipo de 

prescrição é também aplicável a outros produtos, com ou sem comparticipação, 

nomeadamente dispositivos médicos, géneros alimentícios destinados a uma 

alimentação especial (produtos dietéticos), fraldas, sacos de ostomia e outros. No 

entanto, nos seguintes casos, ainda é permitida a prescrição manual até que se atinja a 

desmaterialização completa do processo (5): 

 Falência informática; 

 Inadaptação do prescritor; 

 Prescrição no domicílio; 

 Até 40 receitas/mês. 

 Deste modo, atualmente uma prescrição médica pode apresentar-se sob as 

seguintes formas (4): 

 Receita manual: quando a prescrição de medicamentos é efetuada em 

documento pré-impresso; 

 Receita materializada: quando a prescrição da receita resulta da prescrição 

efetuada por meios eletrónicos; 

 Receita desmaterializada: quando a prescrição é efetuada por via eletrónica e 

resulta numa receita sem papel, acessível e interpretável por meio de 

equipamento eletrónico e que inclui atributos que comprovam a sua autoria e 

integridade. 

 Independentemente do tipo de receita, cada uma deve conter, no mínimo, os 

seguintes elementos para que possa ser aceite: número da receita, identificação do 

prescritor, dados do utente, identificação do medicamento, número de embalagens, 

comparticipações especiais, se for o caso e, data da prescrição (5). 
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 A prescrição de um medicamento inclui obrigatoriamente a respetiva 

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

dosagem, a apresentação, a quantidade e a posologia  (4). Não obstante, a prescrição 

médica poderá ser feita segundo a denominação comercial do medicamento ou do 

titular, nos casos em que o medicamento de marca não apresenta um similar ou um 

medicamento genérico similar comparticipado ou se o prescritor mencionar na receita 

alguma das seguintes exceções (5).  

 Exceção a) - Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito; 

 Exceção b) - Reação Adversa Prévia; 

 Exceção c) - Continuidade do tratamento superior a 28 dias. 

 Para a prescrição deve recorrer-se ao Código Nacional para Prescrição de 

Medicamentos (CNPEM) que agrupa as seguintes características do medicamento: DCI, 

dosagem, forma farmacêutica e número de unidades da embalagem; sendo que são 

similares medicamentos com o mesmo CNPEM (5).  

 Assim sendo, em cada receita materializada ou por via manual, podem ser 

prescritos até quatro medicamentos ou produtos de saúde distintos, não ultrapassando 

o limite de duas embalagens por medicamento ou produto. Já no caso de receita 

desmaterializada, cada linha de prescrição só pode incluir um produto de saúde ou um 

medicamento, até um máximo de duas embalagens de cada, salvo se se tratar de um 

tratamento prolongado no qual é possível prescrever seis embalagens (4). 

 Com a experiência que tive com o estágio, reconheço a importância das receitas 

eletrónicas para a salvaguarda da segurança do utente, uma vez que estas, apesar das 

limitações inerentes aos meios eletrónicos, não dão azos a erros de compreensão da 

prescrição e, consequentemente a erros na dispensa de medicamentos.  

 

4.2. Regime de comparticipações 

 

 A comparticipação do medicamento existe para que o utente não tenha que 

pagar o valor total dos MSRM. Deste modo, o SNS paga uma parte do valor do 

medicamento em questão, repartindo os encargos dos doentes com a saúde. 

 O Decreto-Lei n.º48-A/2010, de 13 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 106-

A/2010, de 1 de Outubro, prevê a possibilidade de comparticipação de medicamentos 

através de um regime geral e de um regime especial (Dispensa em Farmácia Hospitalar 

ou Dispensa em Farmácia de Oficina), o qual se aplica a situações específicas que 

abrangem determinadas patologias ou grupos de doentes (6, 7). No caso do regime 
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especial, o prescritor deve fazer menção do respetivo despacho/portaria/diploma na 

receita na linha que corresponde ao medicamento específico. 

 Os subsistemas de comparticipação do SNS que abrangem a maior 

percentagem da população portuguesa são o 01 (Regime de comparticipação geral) e 

o 48 (Regime de comparticipação geral para pensionistas ou reformados). 

 A comparticipação do Estado no preço dos medicamentos de venda ao público 

é fixada de acordo com os seguintes escalões (8): 

 Escalão A – 90%; 

 Escalão B – 69%; 

 Escalão C – 37%; 

 Escalão D – 15%. 

 Os escalões de comparticipação variam de acordo com as indicações 

terapêuticas do medicamento, a sua utilização, as entidades que o prescrevem e ainda 

com o consumo acrescido para doentes que sofram de determinadas patologias (8). 

 Nos utentes que beneficiam de um regime especial de comparticipação, a 

comparticipação do estado é acrescida de 5% no escalão A e 15% nos escalões B, C e 

D (7).  

 Para além da comparticipação por parte do SNS, o utente pode ainda beneficiar 

de uma comparticipação por complementaridade caso disponha de outro subsistema de 

saúde. 

 

4.3. Conferência de receituário e Faturação 

 

 Apesar de durante o atendimento ser feita uma verificação de todas as receitas 

bem como de tudo o que é dispensado, por vezes existem erros que invalidam o 

pagamento das comparticipações à farmácia pelas entidades responsáveis. Deste 

modo, na farmácia Boa Nova é feita mensalmente a conferência de receituário por um 

elemento da equipa, sendo este responsável pela conferência e correção das receitas 

aviadas no mês em questão e a preparação dos lotes a serem enviados para os 

organismos responsáveis.  

 Depois de se conferir o receitário, as receitas são organizadas pelos respetivos 

lotes e entidades de comparticipação, procedendo-se à emissão dos respetivos 

Verbetes Identificativos de Lotes bem como ao fecho de todos os lotes para que seja 

iniciada uma nova série no mês seguinte. O verbete é carimbado e dobrado sobre as 

receitas que lhe correspondem. Depois do fecho dos lotes, estes juntamente com o 

resumo de lotes e a fatura são enviados para o Centro de Conferência de Faturas, órgão 
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pertencente à Administração Central do Sistema de Saúde, no caso do organismo 

responsável ser o SNS. Se o organismo responsável for um sistema de saúde 

complementar, os documentos são enviados para a Associação de Farmácias de 

Portugal que os reencaminha para as entidades responsáveis.  

 Ainda assim, se alguma receita for enviada com incorreções, esta é devolvida à 

farmácia acompanhada por um documento justificativo da devolução. Se possível, a 

farmácia corrige a anormalidade e processa a receita no mês em que é devolvida.  

 De notar que a conferência manual de receituário vai sendo cada vez menor, 

visto que as receitas desmaterializadas vão sendo cada vez mais e estas não 

necessitam de verificação, pois os lotes são preparados automaticamente pelo sistema 

informático. 

 Durante o estágio, tive a oportunidade de conferir algumas receitas manuais, o 

que contribuiu também para me alertar para possíveis erros que poderia cometer ao 

balcão aquando da dispensa deste tipo de receitas.  

  

5. Dispensa de Medicamentos 
 

5.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

 

  De acordo com o Estatuto do Medicamento, os MSRM são todos aqueles que 

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

quando usados para o fim a que se destinam e também quando utilizados com 

frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se 

destinam. Para além destes, são considerados MSRM os que contêm substâncias, ou 

preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas seja 

indispensável aprofundar e os que se destinam a ser administrados por via parentérica 

(9).  

 Aquando da dispensa dos medicamentos o farmacêutico deve fazer uma análise 

pormenorizada da receita médica de modo a garantir a saúde do utente e o uso racional 

do medicamento. Após avaliar o conteúdo da receita, o farmacêutico deve tentar 

perceber se a medicação prescrita é de toma habitual para o utente. Se a medicação 

estiver a ser iniciada, cabe ao farmacêutico questionar a preferência do utente 

relativamente a um medicamento de marca ou genérico, informando-o acerca da 

similaridade entre eles e respetivos preços, para que o utente possa exercer o seu 

direito de opção. Adicionalmente, o farmacêutico deve ainda transmitir ao utente a 

posologia do medicamento e o seu modo de administração, complementando esta 
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informação com características dos medicamentos e medidas não farmacológicas que 

ache relevantes no contexto clínico do utente.  

 No caso de no momento da dispensa dos medicamentos a farmácia não tiver 

disponível o medicamento ou a quantidade do mesmo que o utente deseja levar, é feita 

uma encomenda direta ao fornecedor, podendo o utente pagar o medicamento no ato 

da dispensa e levanta-lo quando desejar.  

 

5.1.1. Psicotrópicos e Estupefacientes 

 

 A dispensa de estupefacientes e psicotrópicos processa-se de forma própria 

dadas as consequências que podem surgir para o indivíduo se não forem utilizados de 

forma correta e supervisionada. Hoje em dia, verifica-se uma preocupação crescente 

com o consumo e venda ilegal das substâncias pertencentes a estas classes 

farmacoterapêuticas pelo que a legislação e fiscalização neste âmbito é cada vez mais 

apertada.   

 Assim, os medicamentos pertencentes a estes grupos farmacoterapêuticos 

apenas podem ser dispensados mediante apresentação de receita médica e requerem 

o preenchimento de um formulário específico no momento da venda, garantindo estes 

medicamentos são utilizados de forma terapêutica e não recreativa. De notar que estes 

medicamentos têm de ser prescritos isoladamente, ou seja, a receita médica não pode 

conter outros medicamentos (5). Quanto ao registo de dados informaticamente, o 

farmacêutico deve registar o número da receita, os dados do médico prescritor, o nome, 

data de nascimento, o número e validade do documento de identificação e morada do 

adquirente da medicação, bem como o nome do utente e respetiva morada.  

 No final do atendimento, é arquivado em pasta própria um talão de venda 

especial que deve permanecer na farmácia durante três anos (5). Posteriormente, para 

controlo de receituário, a farmácia tem de enviar ao Infarmed, até ao dia 8 do segundo 

mês a seguir à dispensa, a listagem de todas as receitas aviadas da qual constem os 

dados do adquirente (5). No caso de receitas manuais, devem ser enviadas cópias de 

todas as receitas até ao dia 8 do mês a seguir à dispensa (5). 

 

5.1.2. Medicamentos Manipulados 

 

 Um medicamento manipulado é qualquer fórmula magistral (quando são 

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

medicamento se destina) ou preparado oficinal (quando o medicamento é preparado 
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segundo indicações compendiais, de uma Farmacopeia ou Formulário) preparado e 

dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico (10).  

 Durante a dispensa destes medicamentos, o farmacêutico deve ter em atenção 

á forma como a receita médica está prescrita, uma vez que os medicamentos 

manipulados têm de ser prescritos isoladamente e, se as substâncias que fazem parte 

do manipulado são permitidas legalmente (5, 10).  

 Apesar de a farmácia Boa Nova dispor do material e espaço necessários para a 

preparação de medicamentos manipulados, atualmente não realiza a sua preparação. 

Durante o meu estágio não surgiu nenhuma prescrição de medicamentos manipulados. 

 

5.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

 

 Os MNSRM, tal como a designação indica, não precisam de receita médica para 

serem dispensados (9). No entanto, estes mesmos medicamentos podem constatar na 

receita médica como forma de aconselhamento por parte do médico. Os medicamentos 

assim classificados podem ser vendidos em farmácia ou noutros locais autorizados pelo 

Infarmed. Não obstante, existem ainda medicamentos que apesar de não necessitarem 

de prescrição médica para serem dispensados são de venda exclusiva em farmácia, 

atendendo ao seu perfil de segurança ou indicações terapêuticas (9, 11).  

 Os medicamentos não sujeitos a receita médica não são comparticipáveis, salvo 

nos casos previstos na legislação (9).  

 Apesar de o farmacêutico dever desempenhar sempre um papel consciente na 

dispensa dos vários medicamentos, nos MNSRM o aconselhamento farmacêutico é 

fundamental, visto que o utente recorre em primeiro lugar ao farmacêutico e não ao 

médico para o alívio de afeções menores. Assim, durante a dispensa destes 

medicamentos, o farmacêutico deve avaliar as queixas do utente através de perguntas-

chave para perceber quais são os sintomas, a sua duração/intensidade, a presença de 

outros problemas de saúde, a medicação habitual, a existência de alergias e/ou 

intolerâncias e, se achar pertinente reencaminhar para o médico. Para além disso, o 

farmacêutico deve ensinar o utente sobre o modo de administração, a posologia e a 

duração de tratamento, complementando esta informação com medidas não 

farmacológicas que ache pertinentes.  

 Durante o estágio deparei-me com muitas situações nas quais o utente não trazia 

consigo nenhuma receita médica, mas que solicitava a ajuda do farmacêutico para 

melhorar o seu estado de saúde. Nestes casos consultava sempre outro elemento da 

equipa da farmácia antes de dispensar quaisquer MNSRM, de modo a garantir o uso 

seguro e racional do medicamento. Para mim, o aconselhamento é a tarefa mais difícil 
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que o farmacêutico é chamado a prestar ao balcão da farmácia, contudo reconheço que 

é aqui que nos conseguimos destacar como profissionais de saúde e especialistas do 

medicamento.  

 

5.3. Outros Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 
  

5.3.1. Medicamentos e produtos de uso veterinário 

 

 De acordo com o Decreto-Lei n.º 148/2008, de 29 de Julho que regula o regime 

jurídico dos medicamentos de uso veterinário, um medicamento veterinário é todo o 

medicamento destinado aos animais que possua propriedades curativas ou preventivas 

das doenças e dos seus sintomas, do homem ou do animal, com vista a estabelecer um 

diagnóstico médico ou a restaurar, corrigir ou modificar as suas funções orgânicas (12). 

 Na farmácia Boa Nova é habitual fotocopiar-se a receita referente aos 

medicamentos de uso veterinário de modo a justificar a sua dispensa.  

 Durante o estágio tive a oportunidade de dispensar alguns medicamentos e 

produtos de uso veterinário, sendo os antiparasitários internos e externos os que 

apresentam maior procura.  

 

5.3.2. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal  

 

 Segundo o Decreto-Lei n.º 189/2008, de 24 de Setembro um produto cosmético 

é qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em contacto com as diversas 

partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e 

capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas 

bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar 

o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais (13). 

 Apesar de a farmácia Boa Nova não apresentar muitas gamas de produtos 

cosméticos, no decorrer do estágio tive a oportunidade de aconselhar vários destes 

produtos, tentando sempre fazer um aconselhamento o mais personalizado possível. 

Dada a altura do ano em que estagiei, verifiquei uma procura crescente por protetores 

solares e produtos pós-solares com ação apaziguante e calmante da pele, o que de 

certa forma contribuiu para o desenvolvimento de um panfleto relativo à temática “sol e 

pele”. Para além destes produtos mais sazonais, verifica-se uma procura habitual por 

produtos de higiene corporal hipoalergénicos, nos quais se incluem géis de banho, 

champôs e hidratantes corporais. Infelizmente nem todos os utentes da farmácia Boa 

Nova têm possibilidades financeiras para adquirir alguns dos produtos cosméticos 
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disponíveis na farmácia, no entanto, aqueles que o fazem valorizam a opinião e 

aconselhamento do farmacêutico. 

  

5.3.3. Dispositivos médicos 

 

 O Decreto-Lei nº 145/2009 de 17 de junho define dispositivos médicos como 

qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado 

isoladamente ou em combinação, incluindo o software destinado pelo seu fabricante a 

ser utilizado especificamente para fins de diagnóstico ou terapêuticos e que seja 

necessário para o bom funcionamento do dispositivo médico, cujo principal efeito 

pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, 

imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses meios, 

destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de (14):  

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

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

de uma deficiência; 

 Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; 

 Controlo da conceção. 

 Durante o estágio tive a possibilidade de contactar com alguns dispositivos 

médicos sendo os mais comumente requisitados as meias de compressão, os sacos de 

ostomia, as compressas esterilizadas e os pensos rápidos. Quanto às meias de 

compressão deve-se ter em atenção o grau prescrito pelo médico bem como as medidas 

da perna do utente (medidas do tornozelo, da barriga da perna, da coxa, do quadril e 

altura da perna), sendo que estas devem ser tiradas de manhã. As medidas são 

posteriormente enviadas para o fornecedor que confeciona as meias à medida de cada 

utente.  

 

5.3.4. Géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial 

 

 Segundo o Decreto-Lei n.º 227/99, de 22 de Junho, entendem-se por géneros 

alimentícios destinados a uma alimentação especial os produtos alimentares que, 

devido à sua composição ou a processos especiais de fabrico, se distinguem claramente 

dos géneros alimentícios de consumo corrente (15). Estes produtos satisfazem as 

necessidades nutricionais dos indivíduos cujo processo de assimilação ou cujo 

metabolismo se encontra perturbado e dos que se encontram em condições fisiológicas 

especiais e que, por esse facto, podem retirar particulares benefícios da ingestão 
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controlada de certas substâncias contidas nos alimentos, bem como dos lactentes ou 

crianças de 1 a 3 anos de idade em bom estado de saúde (15).  

 Na farmácia Boa Nova os produtos dietéticos mais solicitados eram os que se 

destinavam a adultos com necessidades nutricionais especiais, isto é, produtos 

específicos para indivíduos com regimes alimentares hipocalóricos ou hipercalóricos, 

hipoproteicos ou hiperproteicos.  

 

6. Cuidados e Serviços Farmacêuticos 
 

6.1. Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

 

 Na farmácia Boa Nova é possível efetuar a determinação de vários parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos tais como a medição da pressão arterial, a determinação do 

colesterol total, triglicerídeos e glicemia. Todos estes parâmetros são determinados no 

gabinete de apoio ao utente de modo a que este disponha de maior conforto e 

privacidade.  

 A medição da pressão arterial é sem dúvida a avaliação mais solicitada na 

farmácia quer por utentes já diagnosticados como hipertensos quer por aqueles que têm 

o hábito de vigiar este parâmetro. Antes da medição da pressão arterial é recomendado 

sempre ao utente que se sente e repouse para que a determinação seja o mais fiável 

possível.  

 No que diz respeito à determinação do colesterol total, triglicerídeos e glicemia 

esta é feita por punção capilar de preferência quando o utente se encontra em jejum.  

 No final de cada uma das determinações é sempre feito um aconselhamento ao 

utente tendo em conta os valores apresentados e registado por escrito os valores 

recolhidos de modo a que seja possível analisar a evolução dos mesmos. 

 Para além disto, está disponível na farmácia uma máquina na qual o utente se 

pode pesar, determinar a sua altura, o índice de massa corporal e índice de gordura. 

 

6.2. Administração de injetáveis 

 

 A farmácia Boa Nova disponibiliza o serviço de administração de medicamentos 

injetáveis com a exceção de vacinas contidas no Plano Nacional de Vacinação.  

 A administração de injetáveis nas farmácias apenas pode ser efetuada por 

farmacêuticos que possuam formação específica reconhecida pela Ordem dos 

Farmacêuticos (16). Assim sendo, a farmácia Boa Nova apenas dispõe de um 

farmacêutico qualificado para administrar injetáveis, apesar de este ser um serviço 
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bastante requisitado. A administração de injetáveis é feita no gabinete de apoio ao 

utente preservando a intimidade do utente.  

 Durante o estágio tive a oportunidade de assistir a algumas administrações o 

que contribuiu para a aquisição de alguns conhecimentos nesta área. 

 

6.3. Dispensador Semanal de Medicamentos 

 

 A farmácia Boa Nova apresenta um serviço de preparação semanal da 

medicação. Este serviço é de extrema importância para os utentes pertencentes a uma 

faixa etária mais avançada, os quais são muitas vezes polimedicados e não apresentam 

capacidade cognitiva para gerir de forma autónoma a sua medicação diária. A 

medicação de cada utente que solicita este serviço é organizada por um farmacêutico 

num dispensador semanal de medicamentos (Anexo III) tendo por base o esquema 

terapêutico elaborado pelo médico prescritor. Mais detalhadamente, os comprimidos 

e/ou cápsulas são acondicionados em compartimentos individualizados pelos dias da 

semana e pelas diferentes partes do dia de acordo com a sua posologia. O dispensador 

semanal de medicação abrange também os utentes analfabetos, visto que possui 

imagens ilustrativas das várias partes do dia. Depois de a medicação estar devidamente 

organizada, é preenchido um formulário no qual ficam registadas as datas de 

preparação e de dispensa, bem como quem preparou o dispensador (Anexo III).  

 Durante o estágio tive a oportunidade de preparar a medicação para vários 

utentes comprovando que em alguns casos a prestação deste serviço é realmente 

imprescindível, dada a quantidade de comprimidos que o doente tem de ingerir durante 

o dia. A meu ver esta é uma tarefa na qual o farmacêutico marca a diferença na saúde 

do utente, evitando erros nas tomas dos medicamentos e as consequências que daí 

advêm.   

 

6.4. Outros Serviços  

  

 Para além dos serviços mencionados anteriormente, a farmácia Boa Nova 

permite aos seus utentes terem consultas de podologia e nutrição com profissionais 

qualificados e, ainda dá a possibilidade de os utentes participarem em rastreios 

auditivos. Durante o estágio verifiquei uma grande adesão e satisfação dos utentes para 

com estes serviços, pelo que a meu ver são uma mais-valia para a farmácia. 
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7. VALORMED 

 

 A VALORMED é a entidade que faz a gestão dos resíduos das embalagens 

vazias e medicamentos fora de uso com o objetivo de diminuir o impacto dos 

medicamentos fora de uso e materiais que os compõem sobre o ambiente e a saúde 

dos cidadãos (17). 

 À farmácia cabe a responsabilidade de consciencializar os seus utentes para o 

impacto ambiental dos medicamentos e receber as embalagens vazias e medicamentos 

que os utentes já não usam. Na farmácia Boa Nova, os medicamentos e as respetivas 

embalagens são colocados num contentor de cartão cedido pela VALORMED. Quando 

este contentor fica cheio é selado e pesado sendo preenchido um formulário que o 

acompanha até ao Centro de Triagem. É de notar que a farmácia arquiva o duplicado 

deste formulário como prova da recolha do contentor pelo distribuidor por grosso. Deste 

modo, o conteúdo do contentor sofre um processo de triagem sendo parte dele reciclada 

e outra incinerada tendo em conta as características dos resíduos, evitando a sua 

deposição e contacto com o ambiente. 

 Durante o estágio apercebi-me que é prática recorrente dos utentes, 

principalmente dos mais idosos, a entrega dos medicamentos que já não necessitam na 

farmácia, o que me deixa bastante satisfeita dado o impacto ambiental que os 

medicamentos podem provocar caso sejam rejeitados no lixo comum.  

 

8.  Formações 

 

 Considerando a oferta constante e crescente de novos e mais complexos 

medicamentos, a pluralidade de prescrições para um único doente, a diversidade de 

informação disponível e a complexidade dos tratamentos farmacológicos, o 

farmacêutico deve manter atualizadas as suas capacidades técnicas e científicas para 

melhorar e aperfeiçoar constantemente a sua atividade e para responder aos desafios 

do quotidiano com a postura crítica de um profissional de saúde qualificado. Deste 

modo, durante o estágio assisti a algumas formações que contribuíram para melhorar o 

meu desempenho com os utentes: 

 “Intervenção Farmacêutica na Diabetes Tipo 2 – Consulta Farmacêutica”, no dia 

21 de março de 2017, com duração de 4,5 horas, realizada pela Associação de 

Farmácias de Portugal; 

 “Novidades de Fotoproteção e Hidratação Corporal”, no dia 20 de abril de 2017, 

com duração de 2 horas, realizada pela ISDIN; 
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 “Dispositivos Inalatórios e respetiva técnica inalatória”, no dia 16 de maio de 

2017, com duração de 4,5 horas, realizada pela Associação de Farmácias de 

Portugal; 

 “Medicina Preventiva e Suplementos Alimentares”, no dia 18 de maio de 2017, 

com a duração de 7 horas, realizada pela Pharma Nord; 

 “Rinite Alérgica”, no dia 19 de maio de 2017, com duração de 3 horas, realizada 

pela Menarini; 

 “ISDIN Innovation Summit 2017”, no dia 7 de junho, com duração de 2 horas, 

realizada pela ISDIN.  
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Parte II 
 

1. Medicamentos Genéricos 

 
1.1. Enquadramento 

 

 O aumento da despesa com os medicamentos decorrente do envelhecimento da 

população, do aumento da prevalência de doenças crónicas e da necessidade cada vez 

maior de tratamentos individualizados tem contribuído para o crescimento significativo 

dos encargos do SNS (18) . Estes fatores, aliados com a atual diminuição do poder de 

compra dos utentes, estão a impulsionar a introdução no mercado de medicamentos 

igualmente seguros, eficazes e com a mesma qualidade mas menos dispendiosos (18).   

 No entanto, apesar de o uso de medicamentos genéricos se ter tornado mais 

generalizado, muitos profissionais de saúde possuem opiniões negativas sobre os 

genéricos, uma vez que acreditam que estes medicamentos são inferiores aos seus 

homólogos de marca (19-21). Consequentemente, evitam a sua prescrição levando os 

utentes a crer que os medicamentos genéricos não apresentam a mesma qualidade, 

eficácia e segurança que os medicamentos de marca.  

 Após verificar que muitos utentes da farmácia Boa Nova não tratam os genéricos 

de igual forma aos medicamentos de marca, quer pelo facto de já chegarem à farmácia 

com uma informação errada sobre estes medicamentos, quer pelo facto de não 

compreenderem o porquê de um medicamento ser mais barato mas possuir as mesmas 

características de outro mais caro, decidi explorar este tema com o objetivo de informar 

corretamente os utentes para que estes possam comprar conscientemente os seus 

medicamentos. 

 

1.2. Definição  

 

 Segundo o Estatuto do Medicamento, um medicamento genérico é um 

medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias 

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

referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados (9). 

 De salientar que os diferentes sais, ésteres, isómeros, misturas de isómeros, 

complexos ou derivados de uma substância a ativa são considerados uma mesma 

substância ativa, a menos que difiram significativamente em propriedades relacionadas 

com a segurança ou a eficácia (9). Neste caso, o requerente da autorização de 

introdução no mercado tem de fornecer dados suplementares destinados a comprovar 
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a segurança e a eficácia dos vários sais, ésteres ou derivados de uma substância ativa 

autorizada (9). Para além disto, importa referir que as diferentes formas farmacêuticas 

orais de libertação imediata são consideradas como uma mesma forma farmacêutica 

(9).  

 Assim sendo, um medicamento genérico distingue-se de um medicamento 

original pelo facto de no acondicionamento secundário constar o nome da substância 

ativa, seguido da dosagem, da forma farmacêutica e da sigla "MG" (9).   

 

1.3. Proteção de patentes 

 

 Os medicamentos de referência são autorizados com base em documentação 

completa, incluindo resultados de ensaios farmacêuticos, pré-clínicos e clínicos, dando 

origem a um nova substância ativa, o que acarreta custos elevados para a indústria 

farmacêutica (9). Deste modo, estes medicamentos beneficiam de proteção de 

propriedade industrial e comercial durante um longo período de tempo, o que é essencial 

para a recuperação dos investimentos realizados.  

 Assim, os medicamentos genéricos autorizados só podem ser comercializados 

10 anos após a autorização inicial do medicamento de referência (9, 22). É de notar que 

este período poderá ser alargado a um máximo de onze anos se, nos primeiros oito 

desses dez anos, o titular da autorização de introdução no mercado obtiver uma 

autorização para uma ou mais indicações terapêuticas novas que, na avaliação 

científica prévia à sua autorização, se considere trazerem um benefício clínico 

significativo em comparação com as terapias existentes (9, 22). 

 Por esta razão, nem todos os medicamentos de marca apresentam um 

medicamento genérico disponível no mercado.  

 

1.4. Autorização de Introdução no Mercado 

 

 A utilização de medicamentos em Portugal, quer sejam de marca ou genéricos, 

carece de que os mesmos disponham de autorização de introdução no mercado (AIM), 

a qual é concedida pelo Infarmed, após avaliação da sua segurança, qualidade e 

eficácia, demonstradas de acordo com a legislação nacional e normas comunitárias 

(23).  

 Os requerentes de uma AIM para um medicamento genérico podem submeter 

um pedido abreviado de AIM uma vez que não são obrigados a fornecer os resultados 

dos ensaios pré-clínicos e clínicos, caso seja possível demonstrar que o medicamento 
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é um genérico de um medicamento de referência autorizado num Estado-Membro ou na 

Comunidade pelo menos há 8 anos (22). Passados 8 anos da introdução no mercado 

do medicamento de referência este perde a exclusividade de dados, podendo estes 

serem utilizados no pedido de AIM do medicamento genérico. Consequentemente, a 

empresa que comercializa o medicamento genérico não terá custos tão elevados com 

o seu desenvolvimento, visto que utiliza os dados da investigação do medicamento 

original.  

 Em suma, no pedido de aprovação de um medicamento genérico devem constar 

os resultados que demonstrem a bioequivalência com o medicamento de referência com 

base em estudos de biodisponibilidade ou quando estes não forem adequados, 

equivalência terapêutica por meio de estudos de farmacologia clínica apropriados (24). 

  

1.5. Bioequivalência e Biodisponibilidade 

 

 A ação terapêutica de um fármaco depende da existência de uma concentração 

efetiva deste no seu local de ação, durante um período de tempo desejável (25). Desta 

forma, a disponibilidade do fármaco a partir da forma farmacêutica assume um papel 

crítico na eficácia clínica e também na segurança de um medicamento (25).  

 A biodisponibilidade é um termo farmacocinético que descreve a velocidade e o 

grau com que uma substância ativa ou a sua forma molecular terapeuticamente ativa é 

absorvida a partir de um medicamento e se torna disponível no local de ação (25, 26).  

 O objetivo de estabelecer a bioequivalência é demonstrar a equivalência na 

qualidade biofarmacêutica entre um medicamento genérico e o medicamento de 

referência, visando permitir utilização de testes pré-clínicos e de ensaios clínicos 

associados ao medicamento de referência (26). Isto é, se as biodisponibilidades de dois 

medicamentos forem consideradas similares, os seus efeitos, no que respeita à eficácia 

e segurança serão essencialmente os mesmos (25).  

 Assim, através da demonstração da bioequivalência entre o medicamento 

genérico e o medicamento original garante-se não só que quantidade de medicamento 

genérico no organismo é igual à do medicamento de marca, mas também que atuam da 

mesma forma e no mesmo intervalo de tempo, sendo os efeitos terapêuticos ou 

adversos idênticos. 

  

1.6. Qualidade 

 

 De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, a AIM de 

medicamentos genéricos está sujeita às mesmas disposições legais dos outros 
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medicamentos, o que desde já apoia a hipótese de que os medicamentos genéricos, 

apesar de mais baratos, não apresentam qualidade inferior aos medicamentos de marca 

(9).  

 A avaliação dos medicamentos genéricos segue os mesmos requisitos legais e 

europeus dos medicamentos de marca, apresentando as mesmas exigências de 

qualidade no seu desenvolvimento, fabrico, controlo da qualidade e fornecimento (27). 

Na verdade, muitos medicamentos genéricos são fabricados nas mesmas fábricas que 

os produtos farmacêuticos de marca (28). No entanto, podem existir diferenças na 

forma, tamanho ou cor do medicamento, uma vez que o aspeto do medicamento, quer 

seja genérico ou de marca, está relacionado com a tecnologia usada pelo fabricante 

(27). 

 Os medicamentos de referência e os genéricos são obrigatoriamente produzidos 

de acordo com as Boas Práticas de Fabrico em instalações certificadas pelas entidades 

competentes (28). Todas as fábricas devem satisfazer os mesmos padrões de 

produção. Se as fábricas não cumprirem as Boas Práticas de Fabrico, não são 

autorizadas a produzir medicamentos. Por conseguinte, duvidar da qualidade dos 

medicamentos genéricos é também duvidar da qualidade de todos os outros 

medicamentos aprovados na Europa.  

 

1.7. Preços e Comparticipações 
 

 Muitos utentes duvidam da qualidade dos genéricos pelo facto de estes 

apresentarem preços inferiores aos medicamentos de marca. Importa então esclarecer 

que os genéricos são menos dispendiosos uma vez que não têm os custos de 

investigação e desenvolvimento associados aos medicamentos de referência (29). 

Adicionalmente, a legislação impõe que o PVP máximo dos medicamentos genéricos a 

introduzir no mercado nacional, bem como os que tenham sido objeto de passagem a 

medicamento genérico, seja inferior no mínimo em 50% ao PVP máximo do 

medicamento de referência, com igual dosagem, ou, não havendo, com a dosagem mais 

aproximada e na mesma forma farmacêutica, ou inferior em 25% para os medicamentos 

cujo preço de venda ao armazenista em todas as apresentações seja igual ou inferior a 

10 euros (30). Sendo que o PVP máximo do medicamento de referência é determinado 

pela média do PVP máximo desse medicamento nos dois anos imediatamente 

anteriores ao pedido de preço do primeiro medicamento genérico (30). 

 Em Portugal, o cálculo da comparticipação dos medicamentos baseia-se no 

Sistema de Preços de Referência (31). Este sistema abrange os medicamentos 

comparticipados, prescritos no âmbito do SNS, e para os quais já existem 
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medicamentos genéricos autorizados, comparticipados e comercializados (32). O preço 

de referência para cada grupo homogéneo, isto é, para cada conjunto de medicamentos 

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

farmacêutica, dosagem e via de administração, corresponde à média dos cinco PVP 

mais baixos praticados no mercado (31, 32). Assim, os valores a pagar pelos utentes 

são calculados com base no valor que se obtém multiplicando a taxa de comparticipação 

(37% - Regime Geral e 52% - Regime Pensionista) pelo preço de referência previamente 

definido para cada medicamento (24). Este valor corresponde ao máximo que o Estado 

comparticipa, pelo que (24):  

 Se o PVP for superior ao valor calculado, o utente paga a diferença entre o PVP e o 

valor comparticipado pelo SNS.  

 Se o PVP for inferior ou igual ao valor calculado, o medicamento é gratuito para o 

utente. 

 Deste modo, o preço inferior dos medicamentos genéricos não está associado à 

falta de qualidade, mas sim aos menores custos que decorrem do seu desenvolvimento, 

bem como às bonificações que o Estado atribui aos medicamentos incluídos no “PVP 

5”. 

 

1.8. Vantagens dos medicamentos genéricos 
 

 Os medicamentos genéricos representam uma vantagem económica não só 

para os utentes como para o SNS, uma vez que são cerca de 20 a 35% mais baratos 

do que o medicamento de referência (24). As poupanças obtidas possibilitam tratar mais 

doentes com medicamentos inovadores e por isso mais dispendiosos e, para além disso 

permitem financiar a investigação de novos tratamentos e medicamentos (24, 27). 

 

1.9. Substituição de medicamentos com a mesma substância 
ativa 

 

 Atualmente, ainda existe algum receio por parte dos profissionais de saúde e dos 

utentes no que respeita à substituição de medicamentos de marca por medicamentos 

genéricos e também à substituição entre genéricos.  

 De facto, alguns utentes da farmácia Boa Nova que já haviam experimentado 

medicamentos de diferentes laboratórios afirmavam não se terem sentido bem com 

algum deles, o que não é totalmente descabido tendo em conta que apesar de 

possuírem a mesma substância ativa podem apresentar excipientes diferentes. 

Contudo, esta possibilidade não invalida a qualidade, eficácia e segurança dos mesmos, 
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o que rejeita a justificação que é dada por muitos utentes para comprarem sempre o 

mesmo medicamento – a inferioridade terapêutica de alguns medicamentos 

relativamente aos outros.   

 Embora a substância ativa não seja diferente entre o medicamento de marca e 

o genérico, os excipientes, ingredientes sem atividade terapêutica, podem variar e 

causar efeitos adversos em alguns indivíduos (33, 34). É importante salientar que isto 

não é um problema exclusivo dos medicamentos genéricos, uma vez que alterações de 

excipientes nos medicamentos de marca também podem causar efeitos adversos 

semelhantes. Deste modo, é necessário haver uma consciencialização dos profissionais 

de saúde para os potenciais riscos da substituição de medicamentos, uma vez que o 

utente pode demonstrar efeitos adversos com o novo medicamento que não aconteciam 

com o medicamento anterior (34). Isto é aplicável tanto para a substituição de um 

medicamento de referência por um equivalente genérico, bem como para substituição 

entre medicamentos genéricos (34).  

 

1.10. Intervenção Farmacêutica 
 

1.10.1. Metodologias 
 

 Durante o estágio, sempre que um utente rejeitava a troca de um medicamento 

de marca por um genérico ou até mesmo entre genéricos, tentava sempre perceber o 

que poderia estar a influenciar a sua decisão e de seguida explicava muito sucintamente 

os tópicos abordados anteriormente relativamente aos genéricos. Contudo, apercebi-

me que muitos utentes no ato do atendimento não dispunham de muito tempo, deste 

modo resolvi desenvolver um panfleto (Anexo IV) compilando as informações básicas 

sobre os medicamentos genéricos para que os utentes pudessem levar para casa e ler 

com mais calma.   

 O panfleto de tamanho A5 divide-se em duas partes:  

 A frente do panfleto tem um carácter mais iconográfico, permitindo uma 

abordagem rápida sobre o tema e a aprendizagem dos factos chave sobre os 

genéricos. Para além disso, esta índole mais ilustrativa e simples possibilita 

também que a informação chegue aos utentes menos letrados. Desta forma, 

optei ainda por afixar a frente do panfleto em tamanho A4 na montra da farmácia 

(Anexo IV).  

 O verso do panfleto apresenta uma mancha de texto, a qual visa responder às 

perguntas mais frequentemente colocadas pelos utentes sobre os 
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medicamentos genéricos. Esta parte detalha a informação cedida na frente do 

panfleto, permitindo aos utentes saber mais sobre este assunto.  

 Os panfletos encontram-se nos balcões de atendimento da farmácia Boa Nova 

disponíveis a todos os utentes (Anexo IV). No entanto, é colocado um panfleto no saco 

da farmácia de todos os utentes que demonstrem diferenciação entre medicamentos de 

marca e genéricos. 

 

1.10.2. Discussão e Conclusão  
 

 Durante a distribuição dos panfletos pude verificar que alguns utentes eram 

bastante recetivos á minha iniciativa. No entanto, apesar de a informação disponibilizada 

ser a correta, uma minoria de utentes continuava com a opinião de que para o genéricos 

serem mais baratos a sua qualidade teria obrigatoriamente de ser inferior e, como tal, 

não compravam o medicamento.  

 Em suma, penso que o balanço final deste projeto foi positivo não só para os 

utentes, uma vez que passaram a dispor de informação credível para basear as suas 

escolhas na farmácia, mas também para a própria farmácia, visto que conseguiu garantir 

a venda de medicamentos de outros laboratórios quando o medicamento de marca ou 

o medicamento de toma habitual do utente não estava disponível.  

 

2. O Sol e a Pele 
 

2.1. Enquadramento 
 

 A incidência de cancro da pele dos tipos melanoma e não-melanoma tem vindo 

a aumentar nas últimas décadas, estimando-se que um em cada três cancros 

diagnosticados seja um cancro da pele (35).  

 Os níveis de ozono atmosférico têm vindo a decair aos longos dos anos, fazendo 

com que a atmosfera vá perdendo as suas capacidades de filtro protetor, o que leva a 

que mais radiação Ultravioleta (UV) com efeitos nocivos na saúde atinja a superfície 

terrestre (35, 36). Deste modo, a tendência para o aparecimento de novos casos de 

cancro da pele é aumentar caso não se tomem medidas de proteção adicionais. Posto 

isto, e uma vez que os principais fatores que predispõem ao desenvolvimento de cancro 

da pele parecem estar relacionados com a exposição recreativa ao sol e com a história 

de queimaduras solares, achei importante consciencializar a comunidade para este 

tema (35).   

 Durante o estágio na farmácia Boa Nova pude atender vários indivíduos que se 

apresentavam com queimadura solar decorrente da exposição solar excessiva sem 
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protetor. Apercebi-me que muitos utentes não usavam o fator de proteção solar certo 

para o seu tipo de pele, outros não colocavam protetor em dias de céu encoberto com 

a ideia de que não iriam queimar e, alguns apenas colocavam protetor uma vez ou em 

quantidade manifestamente insuficiente durante várias horas de exposição solar. Tendo 

em conta os erros que fui verificando, bem como o desconhecimento e a confusão por 

parte dos utentes acerca de alguns conceitos que hoje em dia são bastante falados pela 

comunicação social (por exemplo, o índice UV e fator de proteção solar) criei um 

panfleto com vista a educar os utentes sobre a relação entre o Sol e a Pele. 

 

2.2. A pele 
 

 A pele é o maior órgão do corpo humano, cobre a parte exterior de todo o corpo, 

formando uma barreira protetora contra agentes patogénicos e lesões do meio ambiente 

(37). Para além disso, ajuda a regular a temperatura corporal, reúne informações 

sensoriais do meio ambiente, armazena água, gordura e vitamina D e, desempenha um 

papel fundamental no sistema imunológico protegendo-nos da doença (37). 

 A pele é composta por três camadas que diferem entre si na função, espessura 

e força: epiderme, derme e hipoderme (37, 38). A epiderme, tecido auto-renovável, é a 

camada mais externa da pele cuja função é proteger o corpo do ambiente externo (37). 

Esta camada contém os queratinócitos (células produtoras de queratina) em várias 

fases de diferenciação, os melanócitos (células produtoras de melanina), as células de 

Langerhans (células envolvidas no sistema imunológico), as células Merkel (células com 

função sensorial) e nervos sensoriais (37). Também a epiderme está dividida em 

camadas- estrato germinativo, estrato espinhoso, estrato granuloso e lúcido e estrato 

córneo- cada uma distinguida pela morfologia e diferenciação dos queratinócitos (39). 

Os queratinócitos, produzidos no estrato germinativo, são as células mais abundantes 

da epiderme e são caracterizados pela expressão de citoqueratinas e formação de 

desmossomas e tight junctions entre si para formar uma barreira físico-química efetiva 

(39). Estas células experimentam uma diferenciação programada à medida que migram 

em direção à superfície da pele, a qual envolve enucleação e acumulação de 

citoqueratinas e, posteriormente, a formação de corneócitos que são células células 

mortas e intactas que conferem à camada mais externa da epiderme a função de 

barreira (39). Para além de proporcionarem um efeito de barreira, os queratinócitos 

acumulam melanina, um pigmento com função fotoprotetora (39). A melanina é 

produzida pelos melanócitos e transferida para os queratinócitos sob a forma de 

melanossomas através das expansões dendítricas apresentadas pelos melanócitos 

(39).  



31 
 

 Adjacente à epiderme encontra-se a derme cujas principais funções são regular 

a temperatura corporal, fornecer nutrientes à epiderme e armazenar água (37, 38). Esta 

camada contem colagénio e elastina, terminações nervosas, glândulas sudoríparas, 

glândulas sebáceas e folículos pilosos, dividindo-se em duas partes (37, 38): 

 Derme papilar: camada que apresenta um sistema vascular extenso sendo, por 

isso, responsável por manter a temperatura corporal e fornecer nutrientes à 

epiderme.  

 Derme reticular: camada mais densa com fibras de colagénio que fortalece a 

pele, proporcionando-lhe estrutura e elasticidade.  

 Mais internamente situa-se a hipoderme que é uma camada gordurosa de tecido 

subcutâneo e fibras de colagénio com a função de armazenar gordura, conservar o calor 

corporal e proteger os órgãos internos (37, 38).  

 

2.2.1. Fototipos de pele 
 

 A determinação do fototipo de pele é importante para avaliar não só o risco de 

queimadura solar, mas também o fator de proteção solar adequado a cada indivíduo, 

com o objetivo de prevenir o desenvolvimento de cancro da pele (40, 41). A 

determinação do fototipo de pele pode então ser feita com base na escala de Fitzpatrick 

(35, 40, 42): 

 Fototipo I: associado a indivíduos com pele muito clara, com sardas, cabelo ruivo 

ou loiro e olhos azuis. Com a exposição solar a pele queima sempre e nunca 

bronzeia. 

 Fototipo II: associado a indivíduos com pele clara, cabelo ruivo ou loiro e olhos 

azuis ou verdes. Com a exposição solar a pele geralmente queima e bronzeia 

minimamente.  

 Fototipo III: associado a indivíduos com a pele um pouco morena e cabelo e 

olhos castanhos. Com a exposição solar a pele às vezes queima e bronzeia 

gradualmente. 

 Fototipo IV: associado a indivíduos com a pele morena e cabelo e olhos 

castanhos escuro. Com a exposição solar a pele raramente queima e bronzeia 

facilmente. 

 Fototipo V: associado a indivíduos com a pele um pouco escura, cabelo castanho 

ou preto e olhos castanhos. Com a exposição solar a pele raramente queima e 

bronzeia muito facilmente.  

 Fototipo VI: associado a indivíduos com a pele muito escura, cabelo castanho 

ou preto e olhos castanhos. Com a exposição solar a pele nunca queima e 
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bronzeia facilmente, apesar de não serem observadas mudanças na aparência 

da pele.  

 Deste modo, os indivíduos com pele clara têm um maior risco de virem a 

desenvolver cancro da pele quando comparados com os indivíduos de pele mais escura 

(35). No entanto, segundo a literatura, os indivíduos de pele escura apresentam piores 

prognósticos e taxas de sobrevivência inferiores quando diagnosticados com cancro 

cutâneo (43). Posto isto, é importante reter que a exposição excessiva à luz solar pode 

ser prejudicial para todos os tipos de pele (35). 

   

2.2.1.1. Melanina  

 

 A espessura da epiderme e a estimulação da síntese de melanina são os 

principais mecanismos de defesa que a pele desenvolveu para se proteger contra os 

danos causados pela radiação UV (44).  

 A melanina, produzida pelos melanócitos, é composta por subunidades de 

diferentes pigmentos formadas por oxidação e ciclização do aminoácido tirosina: a 

eumelanina, pigmento castanho/preto com efeito protetor contra a radiação UV e a 

feomelanina, pigmento de cor amarela/vermelha permeável à radiação UV (39, 45).  

 As diferenças na pigmentação da pele não resultam de diferenças no número de 

melanócitos, mas sim de diferenças na atividade melanogénica, no tipo de melanina 

produzida e no tamanho e número de melanossomas (44). Os indivíduos com a pele 

escura possuem mais eumelanina do que os indivíduos com a pele clara, estando mais 

protegidos contra os efeitos da radiação UV e apresentando uma menor incidência de 

cancro da pele (44). Estes dados suportam o papel fotoprotetor da melanina, o qual é 

conseguido pelas suas funções de barreira física que dispersa a radiação UV e de filtro 

absorvente que reduz a penetração da radiação UV através da pele (44, 46).   

 Alguns estudos sugerem ainda que a melanogénese pode funcionar como uma 

biomarcador da capacidade de reparação do DNA, uma vez que a síntese de melanina 

parece ser induzida quer pelos danos no DNA provocados pela radiação UV, havendo 

estimulação da transcrição dos genes da tirosinase, quer pela sua reparação (44, 47, 

48).  

 

2.3. Radiação Ultravioleta 
 

 As emissões provenientes do sol e que atingem a superfície terrestre incluem a 

radiação infravermelha, luz visível e a radiação ultravioleta, tendo as últimas mais 

implicações na saúde humana (49).  
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 O especto da radiação UV pode ser dividido, com base no comprimento de onda, 

em radiação UVC (200-280 nm), UVB (280-320 nm) e UVA (320-400 nm) (49). Porém, 

a luz ultravioleta que atinge a superfície terrestre é predominantemente UVA (90-95%) 

e UVB (5-10%), uma vez que a UVC é absorvida pelo ozono atmosférico (39). É 

importante ainda referir que apesar de a radiação UVB atingir a superfície terrestre em 

menor percentagem do que a radiação UVA, a radiação UVB possui mais energia, 

sendo responsável pelas queimaduras solares e efeitos nocivos para a saúde (49).    

 A capacidade de a radiação UV penetrar na pele é proporcional ao comprimento 

de onda (39, 49). Isto é, a radiação UVA, com comprimento de onda mais longo, tem a 

capacidade penetrar mais profundamente na pele, conseguindo atingir a derme. Em 

contraste com a radiação UVB que é absorvida superficialmente pela epiderme (39, 49). 

Para além disso, diferentes comprimentos de onda causam diferentes lesões no DNA: 

a radiação UVB atua diretamente no DNA induzindo a formação de dímeros de timina, 

enquanto a radiação UVA provoca stress oxidativo nas bases do DNA através da 

formação de espécies reativas de oxigénio (50). Assim, a radiação UVB está associada 

ao bronzeado tardio, decorrente da síntese de nova melanina e a radiação UVA ao 

bronzeado imediato, resultante da oxidação da melanina pré-produzida (51, 52). 

Adicionalmente, a radiação UVA parece também ser responsável por regular a formação 

de metaloproteinases de matriz, enzimas que degradam a elastina e o colagénio, o que 

se não for impedido, pode resultar na redução acentuada da elasticidade da pele e 

aumento do seu enrugamento (50). 

 Os dados atuais indicam que os hábitos pessoais em relação à exposição solar 

constituem o principal fator de risco para os danos causados pela radiação UV (53). 

Deste modo, surgiu a necessidade de aumentar a consciencialização pública sobre os 

riscos de exposição excessiva à radiação UV e alertar as pessoas sobre a importância 

de adotar medidas de proteção, o que levou à criação do Índice Ultravioleta (IUV) (53). 

O IUV é uma medida dos níveis da radiação solar ultravioleta que efetivamente contribui 

para a formação de uma queimadura na pele sendo que a sua formação depende dos 

fototipos de pele (I, II, III, IV,V, VI) e do tempo máximo de exposição solar com a pele 

desprotegida (54). De notar que quanto maior for o IUV, maior é o potencial para 

ocorrerem danos na pele e nos olhos, e menor é o tempo necessário para estes 

ocorrerem (53). 
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2.4. Efeitos da exposição solar na saúde humana  
 

 Os efeitos da radiação UV sobre a saúde humana dependem da quantidade e 

tipo de radiação que atinge a superfície terrestre (55). A exposição solar é benéfica em 

moderação, mas em excesso pode ser prejudicial (56).  

 De entre os benefícios da exposição solar destacam-se a sensação de bem-

estar físico e mental, o estímulo à produção de melanina com consequente 

bronzeamento da pele, o tratamento de icterícia e a síntese de vitamina D (55, 56). 

Adicionalmente, várias doenças de pele como psoríase, vitiligo, dermatite atópica e 

esclerodermia localizada podem ser tratadas com radiação solar (helioterapia) ou com 

radiação UV artificial (fototerapia) com base na imunossupressão causada pela radiação 

(57).  

 Os efeitos agudos da radiação UV na pele incluem o aparecimento de eritema, 

mutações, imunossupressão, síntese da vitamina D e bronzeamento (44). Como 

complicações crónicas decorrentes do desenvolvimento de mutações e 

imunossupressão tem-se o fotoenvelhecimento e a fotocarcinogénese (44). Para além 

dos efeitos ao nível da pele (cancro da pele) e do sistema imunitário (imunossupressão) 

uma exposição solar exagerada pode ter efeitos nocivos nos olhos (cataratas) (55). 

 

2.4.1. Vitamina D  

 

 A vitamina D é tida como a “vitamina do sol” uma vez que é produzida na pele 

aquando da exposição solar (58).  

 Na pele, a radiação UVB é responsável pela conversão do 7-dihidrocolesterol 

em colecalciferol (vitamina D3) (58, 59). Este é primeiramente hidroxilado no fígado 

formando o 25-hidroxicolecalciferol e posteriormente nos rins formando o 1,25-

dihidroxicolecalciferol, a forma biologicamente ativa da vitamina D (58, 59). A vitamina 

D pode também ser obtida através da dieta, principalmente através da ingestão de 

peixes gordos como a sardinha, cavala e salmão (58, 59).  

 A vitamina D é necessária para manter a concentração sérica de cálcio dentro 

dos níveis fisiológicos normais para a saúde músculo-esquelética (58). Os ossos, 

intestino e rins são os locais alvo da ação da vitamina D, estimulando o transporte do 

cálcio a partir destes órgãos para o sangue (59). O metabolito biologicamente ativo da 

vitamina D liga-se ao seu recetor que se encontra no núcleo das células, modificando a 

transcrição génica, o que resulta, por exemplo, na estimulação da absorção intestinal 

de cálcio e fósforo, estimulação da produção de insulina e modulação da função dos 

linfócitos T e B ativados (58).  



35 
 

 Para a função fisiológica da vitamina D ser mantida são necessários níveis ser 

de 25-hidroxicolecalciferol superiores a 30ng/ml (78 nmol/L) (58, 60). Caso contrário, o 

indivíduo apresenta deficiência em vitamina D. A carência de vitamina D nas crianças 

causa raquitismo, impedindo que estas atinjam o seu pico de massa óssea e a altura 

geneticamente determinada (58, 59). Nos adultos, a falta de vitamina D resulta na 

mineralização anormal da matriz de colagénio no osso, o que se designa por 

osteomalacia (58, 59). Por outro lado, baixos níveis séricos de 1,25- 

dihidroxicolecalciferol e de cálcio levam a uma maior secreção da hormona da 

paratiroide (PTH), o que resulta no aumento da remodelação e reabsorção óssea (59). 

Consequentemente, verifica-se uma perda óssea que pode contribuir para a patogénese 

da osteoporose (59). Em suma, a deficiência de vitamina D leva por um lado à 

mineralização óssea e por outro à remodelação e absorção do osso, o que aumenta o 

risco de fratura no indivíduo, principalmente fraturas na anca (58, 59).  

 Os fatores de risco para a deficiência de vitamina D são, por exemplo, a pele 

pigmentada, a baixa exposição ao sol, a obesidade, a absorção intestinal deficiente e a 

idade avançada bem como a prematuridade (59). Fatores que alteram a quantidade de 

radiação UVB que atinge a pele modificam a produção cutânea de vitamina D (58). 

Deste modo, uma vez que a melanina absorve a radiação UVB, indivíduos de pele 

escura produzem menos vitamina D (58). O mesmo acontece com o uso de protetor 

solar (58). No entanto, apenas se recomendam 5 a 15 minutos de exposição solar 

desprotegida das mãos, rosto e braços duas a três vezes por semana para manter os 

níveis desejados de vitamina D (51).  

 Tendo em conta todos os papéis desempenhados pela vitamina D no nosso 

organismo, é extremamente importante a sua medicação exata (61). Atualmente, apesar 

de haver consenso relativamente ao facto de o nível sérico do 25-hidroxicolecalciferol 

ser o melhor indicador do conteúdo corporal de vitamina D, ainda existe alguma 

variabilidade no que diz respeito aos resultados laboratoriais, o que dificulta a aplicação 

de limites de diagnósticos bem definidos (61). Esta é a base da discussão a que se tem 

assistido na comunicação social sobre a suplementação com vitamina D. 

 

2.4.2. Cancro da pele 

  

 O cancro da pele é o cancro mais comum do mundo, sendo geralmente causado 

pela exposição excessiva à radiação UV emitida pelo sol (62).  

 A radiação UV induz danos no DNA, que quando incorretamente reparados, 

originam mutações que levam à perda ou expressão inadequada dos genes afetados 

(63). Segundo a literatura, alterações genéticas no gene supressor tumoral p53 
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desempenham um papel importante no desenvolvimento de cancro da pele (63). Ora, 

um vez que o p53 está envolvido na reparação dos danos no DNA e na regulação da 

apoptose de células com erros no DNA, mutações no gene supressor tumoral levam à 

perda da sua função e consequentemente à desregulação da apoptose com proliferação 

dos queratinócitos mutados e desenvolvimento do cancro da pele (64).  

 Os cancros da pele dividem-se em melanoma (com origem nos melanócitos) e 

não-melanoma (com origem nos queratinócitos), sendo que este último inclui o 

carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular (64). O carcinoma basocelular é o 

tipo mais comum de cancro da pele, no entanto, o melanoma apesar de menos 

frequente é o mais perigoso (62). O desenvolvimento de carcinoma basocelular prevê 

uma exposição solar intensiva na infância e adolescência, enquanto o carcinoma 

espinocelular está associado a uma exposição solar crónica durante as décadas 

anteriores ao seu aparecimento (65). Quanto ao risco de desenvolvimento de melanoma 

este parece estar associado a uma exposição solar descontínua mas excessiva e não 

a uma exposição cumulativa como ocorre no carcinoma das células escamosas (65).  

  

2.4.2.1. Como detetar um melanoma 

 

 O melanoma, tal como referido anteriormente, é a forma mais perigosa de cancro 

da pele (42). A maioria dos melanomas tem cor preta ou castanha, mas também pode 

ser cor da pele, rosa, vermelho, roxo, azul ou branco (42). Se for diagnosticado e tratado 

na sua fase inicial, apresenta na maioria das vezes cura, caso contrário pode espalhar-

se para outras partes do corpo, tornando-se doloroso e até mesmo fatal (42). Deste 

modo, torna-se importante conhecer bem pele e reconhecer quaisquer alterações nos 

sinais do nosso corpo, fazendo um autoexame regular. Um melanoma pode ser detetado 

numa primeira fase através do método ABCDE colocando as seguintes questões sobre 

cada sinal (42): 

A- O sinal ou mancha é assimétrico? 

B- Tem um bordo irregular? 

C- Apresenta-se com cores diferentes? 

D- O diâmetro é superior a 6mm? 

E- Há alguma evolução no crescimento? Trata-se de uma nova lesão ou de uma 

alteração numa lesão já conhecida? 

 No caso de se verificar a existência de uma lesão suspeita deve-se solicitar o 

aconselhamento de um dermatologista, para que o tratamento, caso seja necessário, 

seja iniciado o mais rapidamente possível. 
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2.4.2.2. Tratamento do cancro da pele 

 

 A escolha do tratamento do cancro da pele depende do tipo de cancro, da 

localização e dimensão do tumor assim como do estado geral de saúde do doente (66).  

 Os tratamentos mais utilizados são a cirurgia (excisão, cirurgia de Mohs, 

eletrocoagulação e curetagem, cirurgia a laser, criocirurgia, dermabrasão), radioterapia 

(interna e externa), quimioterapia, terapia fotodinâmica, terapia biológica e terapia 

direcionada (66, 67). 

 

2.5. Cuidados a ter na exposição solar 
 

 Conhecidos os efeitos nocivos da radiação solar para corpo humano decorrentes 

de uma exposição solar excessiva e desprotegida é de especial importância ter alguns 

cuidados chave na exposição ao sol de modo a evitar possíveis complicações (68, 69):  

 Evitar a exposição solar nas horas de maior intensidade (11h até 17h): horas 

perigosas- 12h às 16h, perigo intermédio- 11h às 12h e 16h às 17h, horas 

apropriadas- antes das 11h ou depois das 17h; 

 Exposição gradual ao sol, pois a pele necessita de tempo para se adaptar;  

 30 minutos antes de ir para a praia ou piscina aplicar protetor solar com um fator 

de proteção igual ou superior a 30; 

 Renovar as aplicações de 2 em 2 horas e após o banho, mesmo que o protetor 

seja à prova de água; 

 Aumentar a ingestão de líquidos e evitar as bebidas alcoólicas e bebidas com 

elevados teores de açúcar; 

 Aplicar protetor solar mesmo com tempo nublado; 

 Usar chapéu de abas largas e óculos que ofereçam proteção contra a radiação 

UVA e UVB. 

 

2.5.1. Protetores solares 
 

 Os agentes protetores solares protegem a pele uma vez que previnem e 

minimizam os efeitos nocivos da radiação UV (70).  

 Um protetor solar ideal deve ser seguro, quimicamente inerte, não irritante, não 

tóxico, fotoestável, capaz de fornecer proteção completa contra danos causados pela 

radiação solar e resistente à água e à transpiração (70). Para além disso, o protetor 

deve bloquear a radiação UVA e UVB e não só a radiação UVB (70). Idealmente, um 

protetor solar deve apresentar um filtro UVA e um fator de proteção solar (FPS) de 30 
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ou superior (70). O fator de proteção solar é determinado com base na razão entre as 

quantidades de radiação UV necessárias para que ocorra a queimadura solar, com 

protetor solar e sem protetor solar, medindo de certa forma a proteção contra a radiação 

UVB (54, 70). É importante reter que este efeito de proteção não aumenta linearmente 

com o FPS (54). Quanto à proteção contra a radiação UVA esta é medida através do 

Escurecimento Pigmentar Persistente (in vivo) ou através das guidelines COLIPA (in 

vitro) e deve ser pelo menos um terço do valor do fator de proteção solar (70).  

 A composição e o mecanismo de ação dos protetores solares variam em função 

da sua capacidade de absorver, refletir ou dispersar a luz solar (70). Os filtros solares 

químicos/orgânicos absorvem os raios UV enquanto os filtros 

físicos/inorgânicos/minerais refletem e difratam a radiação UV (70).  

 Os filtros orgânicos são formados por moléculas orgânicas capazes de absorver 

a radiação UV com alta energia e transformá-la em radiações com energias menores e 

inofensivas ao ser humano (71). Estas moléculas são essencialmente formadas por 

compostos aromáticos com grupos carboxílicos (71). No geral, apresentam um grupo 

doador de eletrões, como uma amina ou um grupo metoxilo, na posição orto ou para do 

anel aromático (71). Ao absorver a radiação UV, os eletrões das moléculas orgânicas 

são excitados para orbitais de mais alta energia, convertendo a radiações de alta 

energia, que são altamente nocivas e danosas, em radiações de menor energia (71). 

Quando os eletrões retomam o seu estado inicial, o excesso de energia absorvido é 

libertado sob a forma de calor (71). No que respeita aos filtros inorgânicos, estes são 

mais seguros do que os orgânicos, apresentando baixo potencial de irritação, uma vez 

que não são absorvidos pela pele (71). Contudo, a sua consistência sólida e o resíduo 

de pigmentação branca que fica na pele podem constituir desvantagens deste tipo de 

protetores solares (50, 71). Para ultrapassar este defeito, a indústria farmacêutica criou 

versões micronizadas destes óxidos, o que reduziu a reflexão da luz visível e lhes 

conferiu um tom mais transparente assim como uma aplicação mais suave (50, 71). Não 

obstante, estes filtros refletem e absorvem a radiação UV, uma vez que as partículas 

que os constituem apresentam um tamanho na ordem do comprimento de onda da 

radiação a dispersar (50, 71).  

 

2.6. O que fazer em caso de queimadura solar 
 

 Os sintomas das queimaduras são pele vermelha, dolorosa e anormalmente 

quente, após a exposição solar (68). Após a queimadura pode ocorrer febre, bolhas na 

pele e dor intensa nas regiões afetadas (68). 
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 Em caso de queimadura solar deve-se submergir a zona afetada em água fria 

ou aplicar sobre essa zona compressas frias e húmidas, de modo a acalmar e hidratar 

a pele (68). De notar que a hidratação deve ser feita com água e não com álcool, 

manteiga ou óleos gordos (68). Se a pele apresentar bolhas estas não devem ser 

rebentadas, uma vez que há risco de infeção (68). Para ajudar a aliviar a dor e reduzir 

a inflamação, podem aplicar-se medicamentos sem prescrição médica, sendo as 

formulações à base de calamina uma opção para estes casos (68). E, claro, a exposição 

solar deve ser evitada (68). Por fim, sempre que a situação o justifique deve-se contactar 

o médico ou o farmacêutico para que se faça um tratamento mais adequado (68). 

 

2.7. Intervenção Farmacêutica 
 

2.7.1. Metodologias 
 

 Depois de me ter apercebido que muitos utentes desvalorizavam os efeitos 

nocivos que o sol pode ter na pele e, também de que estes não tinham muitos 

conhecimentos sobre esta temática resolvi fazer um panfleto (Anexo V) desdobrável 

sobre o tema. 

 Para a elaboração deste projeto analisei a informação que consta nos panfletos 

de algumas marcas que comercializam protetores solares e que já estavam disponíveis 

na farmácia Boa Nova, com o objetivo de incluir alguns tópicos diferentes no meu 

panfleto. Assim, elaborei um panfleto desdobrável com 6 partes distintas. Na capa tentei 

sensibilizar os utentes para o tema, apresentado a quantidade de cancros da pele que 

são diagnosticados no universo de todos os cancros. Depois, incluí algumas noções 

básicas sobre a pele e a radiação UV, apresentando de seguida os benefícios e riscos 

da exposição solar. Como achei que era uma falha da maioria dos panfletos já 

existentes, resolvi incluir também o tópico “como detetar um melanoma” para que os 

utentes pudessem fazer regularmente um autoexame à sua pele e estar atentos a 

possíveis alterações suspeitas. Juntamente com este tópico, abordei também os 

fototipos de pele colocando ao lado de cada um o FPS mais indicado. Apesar de os 

fototipos de pele serem até bastante explicados nos panfletos das marcas achei 

pertinente incluir no meu panfleto para demonstrar aos utentes que todos os tipos de 

pele, mesmo as mais escuras necessitam de usar protetor solar com FPS de no mínimo 

30. Posteriormente, esclareci alguns conceitos (índice UV, protetores solares e fator de 

proteção solar) que são muito falados mas dos quais a maioria dos utentes não sabe o 

seu significado. Por fim, não poderia deixar de reforçar os cuidados que os utentes 

devem ter aquando da exposição solar, assim como o que devem fazer em caso de 

queimadura solar. Neste último tópico achei melhor não indicar possíveis produtos que 



40 
 

os utentes podem aplicar para acalmar a pele, porque penso ser fundamental que o 

utente se dirija à farmácia para obter um aconselhamento e aí sim utilizar os produtos 

mais adequados e de forma racional.  

 No conteúdo do panfleto tentei sempre utilizar uma linguagem simples e 

acessível aos utentes. Não obstante, mostrei-me sempre disponível para esclarecer 

qualquer dúvida. 

 Estes panfletos foram colocados nos balcões de atendimento da farmácia assim 

como nos expositores dos protetores solares (Anexo V). 

 

2.7.2. Discussão e Conclusão 
 

 A meu ver estes panfletos foram muito bem aceites pelos utentes. Reparei que 

alguns deles apesar de não levarem o panfleto para casa aproveitavam o tempo em que 

o farmacêutico se ausentava para ir buscar os medicamentos para lê-lo. Isto deixava-

me bastante satisfeita com o meu trabalho pois o utente tornava o tempo de espera na 

farmácia em tempo útil e de aprendizagem.  

 Quanto ao tópico “como detetar um melanoma”, tive um utente que me 

questionou sobre a possibilidade de fazer um rastreio de cancro da pele, uma vez que 

achava ter uns sinais suspeitos. Durante o atendimento forneci-lhe o contacto da 

Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo e encaminhei-o para um dermatologista. 

Para mim, este atendimento foi de especial importância uma vez que o meu objetivo era 

sensibilizar e educar os utentes para esta problemática e com isto detetar mais 

precocemente o cancro da pele.   

 Deste modo, na minha opinião a elaboração deste projeto foi positiva, uma vez 

que contribui para amplificação dos conhecimentos dos utentes da farmácia Boa Nova.  

 

3. Procedimento de segurança relativo aos medicamentos 

termolábeis em caso de avaria do frigorífico 

 

3.1. Enquadramento 

 

 O armazenamento correto dos medicamentos é um fator crítico para garantir a 

sua qualidade, eficácia e segurança, pelo que é imprescindível a implementação de 

procedimentos de trabalho que asseguram essa conservação (72).  

 Os medicamentos ditos da cadeia de frio devem ser conservados a uma 

temperatura que respeite o intervalo 2-8ºC em frigoríficos ou câmaras de refrigeração 

equipados com sistema de controlo e registo da temperatura máxima e mínima e, alarme 

permanentemente ativado para avisar sempre que ocorra uma alteração anormal da 

temperatura (73).   
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 Tendo em conta que a farmácia Boa Nova apenas apresenta um frigorífico e não 

dispõe de gerador elétrico torna-se de extrema importância compilar as informações 

relativas à estabilidade dos medicamentos termolábeis no caso de avaria.  

 O principal objetivo da elaboração deste projeto foi a farmácia dispor de uma 

ferramenta que facilite e oriente rapidamente as decisões dos farmacêuticos aquando 

de uma quebra acidental na cadeia de frio, permitindo-lhes saber se o medicamento 

pode ser usado ou se a sua estabilidade deve ser novamente avaliada pelo laboratório. 

 

3.2. Intervenção Farmacêutica 
  

3.2.1. Metodologias  

 

 Percebendo que a farmácia Boa Nova não dispunha de nenhum procedimento 

de segurança relativo aos medicamentos armazenados no frigorífico e conversando 

com o farmacêutico responsável acerca da sua importância desenvolvi um 

procedimento (Anexo VI). Para o seu desenvolvimento comecei por contactar todos os 

laboratórios que detêm atualmente a titularidade de AIM de cada um dos medicamentos 

conservados no frigorífico da farmácia, questionando-os acerca da estabilidade do 

medicamento fora das condições de temperatura recomendadas no seu RCM. A 

resposta de cada um dos laboratórios foi transcrita na íntegra para uma tabela, de modo 

a que a informação fosse de rápida perceção e acesso. Tendo em conta algumas das 

informações pedidas pelos laboratórios para procederem à avaliação da estabilidade do 

produto, enumerei uma lista de tarefas que o farmacêutico deve seguir antes de 

contactar o laboratório. Destas, destaco o levantamento dos mapas de controlo e registo 

da temperatura, uma vez que o comprometimento da segurança, eficácia e qualidade 

do medicamento depende das temperaturas mínima e máxima atingidas dentro do 

frigorífico bem como do período de tempo durante o qual o medicamento esteve exposto 

a essa temperatura. Saliento ainda que para facilitar a rapidez no acesso à informação 

e consequente decisão do farmacêutico sobre o destino do medicamento estruturei a 

tabela por ordem alfabética do nome comercial de cada medicamento, uma vez que este 

é o critério de arrumação dos medicamentos na farmácia. Para além das respostas 

obtidas por parte dos laboratórios, incluí também na tabela os seus contactos, para que 

possam ser usados não só para comunicar com os laboratórios que não disponibilizam 

à farmácia informações sobre a estabilidade dos medicamentos em caso de quebra da 

cadeia de frio e, por isso, pedem para ser contactados, mas também para poupar tempo 

ao farmacêutico sempre que este considere pertinente consultar o laboratório.  
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3.2.2. Discussão e Conclusão 

  

 Este projeto foi desenvolvido a pensar na farmácia uma vez que o farmacêutico 

é responsável por conservar todos os medicamentos em stock dentro das condições 

estipuladas pelo fabricante. No entanto, penso que também pode ter utilidade no 

atendimento ao utente, por exemplo, nas situações em que estes chegam à farmácia a 

dizer que se esqueceram de colocar o medicamento no frigorífico. Posto isto, a 

realização deste trabalho benéfica e útil para o funcionamento e gestão de riscos da 

farmácia Boa Nova.  

 

4. Rastreio Cardiovascular 
 

4.1. Enquadramento 

 

 No decorrer do estágio, a farmácia Boa Nova foi convidada para participar numa 

feira de saúde no âmbito da abertura de um centro de terapêuticas alternativas na 

localidade. A equipa da farmácia escolheu-me para a representar, o que foi um enorme 

gosto para mim. Tendo em conta que as doenças cardiovasculares são a primeira causa 

de morte no mundo, em conjunto decidimos organizar um rastreio cardiovascular para 

assinalar a nossa presença na feira de saúde.  

 As doenças cardiovasculares são um grupo de distúrbios do coração e dos vasos 

sanguíneos cujos fatores de risco podem ser classificados como não modificáveis (por 

exemplo, idade, género, história familiar e etnia) e modificáveis (por exemplo, 

sedentarismo, alimentação não saudável e tabagismo) (74, 75). Os efeitos destes 

fatores de risco podem traduzir-se no aumento da pressão sanguínea, aumento da 

glicose e lípidos no sangue e obesidade, os quais podem ser monitorizados por exemplo 

nas farmácias (74). Assim, a meu ver, os rastreios cardiovasculares são essenciais para 

motivar as pessoas a adotar e manter um estilo de vida saudável, diminuindo deste 

modo o risco cardiovascular.  

 

4.2. Intervenção Farmacêutica 

  
4.2.1. Metodologias 

 

 O rastreio cardiovascular consistiu basicamente na medição da pressão arterial 

e glicemia, uma vez que a hipertensão e a diabetes são dois fatores de risco 

cardiovascular. Outros fatores de risco poderiam ter sido determinados, mas por uma 

questão de logística não foi possível. No entanto, no que diz respeito ao colesterol total, 
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a farmácia Boa Nova lançou uma promoção para a sua determinação juntamente com 

os triglicerídeos.  

 No início do rastreio fiz um pequeno questionário (Anexo VII) aos participantes 

para aferir se o indivíduo era hipertenso ou diabético e em caso positivo se tomava 

alguma medicação, com o objetivo de melhorar o aconselhamento prestado. Durante o 

rastreio, tive também a oportunidade de divulgar outros serviços prestados pela 

farmácia, tais como podologia e rastreio auditivo, agendando uma hora com os 

profissionais responsáveis para os participantes interessados.  

 Para a realização do rastreio a farmácia organizou um Kit com o material 

necessário ao evento: luvas, álcool, algodão, pensos rápidos, lancetas, tiras de glucose, 

glucometro, tensiometro. O rastreio decorreu das 9h às 17h nas instalações do centro 

de terapêuticas alternativas (Anexo VII).  

 

4.2.2. Resultados e Discussão 

 

 Os resultados relativos ao rastreio cardiovascular encontram-se expostos no 

Anexo VII. 

 No total participaram 10 indivíduos no rastreio com idades compreendidas entre 

os 42 e 76 anos. A motivação dos mesmos para a participação foi maioritariamente para 

controlo dos valores referentes aos parâmetros determinados nesta atividade, sendo 

que praticamente todos os participantes já tinha por hábito fazê-lo. Apenas um dos 

participantes era do sexo masculino, fator este que, aliado à sua idade avançada, 

aumenta o seu risco cardiovascular.  

 No geral os valores de pressão arterial foram muito satisfatórios, com 8 dos 

participantes a apresentarem valores normais de pressão arterial, sendo que os valores 

do participante 4 encontram-se já incluídos na categoria “normal limítrofe”, o que requer 

um controlo mais atento, facto que lhe foi devidamente transmitido. Para além disto, este 

participante é uma mulher na pós-menopausa o que aumenta o risco cardiovascular. De 

entre os participantes já medicados para a hipertensão, 2 deles (participantes 2 e 3) não 

tinham a pressão arterial controlada, visto que em ambos a pressão arterial sistólica 

estava demasiado elevada, ultrapassando o limite considerado normal. Contrariamente, 

o participante 5, também medicado, apresentou valores de pressão arterial baixos, 

próximos do limite inferior do considerado como normal, o que pode ser sinal de que a 

terapêutica atual poderá não ser a mais indicada para si. Os três casos anteriormente 

referidos foram também questionados se estavam a cumprir corretamente a medicação 

e, sendo este o caso de todos eles, foram aconselhados a praticar alguma atividade 

física dentro das suas capacidades e a fazer uma alimentação saudável, evitando as 
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gorduras saturadas e os açúcares e reduzindo o consumo de sal. Para além disto, foi-

lhes também dito para fazerem um registo mais frequente dos valores da pressão 

arterial e, caso os valores se mantivessem foi aconselhado uma consulta médica para 

reportar os valores ao médico para que este os avalie.   

 No que diz respeito à glicemia, as possíveis conclusões retiradas destes 

resultados não seriam fidedignas uma vez que nem todos os participantes afirmavam 

ter feito um jejum de pelo menos 8 horas ou nem sabiam precisar há quanto tempo 

tinham ingerido algo. No entanto, é possível verificar que o participante 2, para além de 

apresentar uma idade avançada e ser hipertenso, é diabético o que requer especial 

atenção dado o seu risco cardiovascular e eventual revisão da medicação. No que 

respeita ao papel do farmacêutico, foi-lhe questionado se fazia a medicação 

corretamente, bem como se tinha hábitos alimentares adequados à sua patologia. 

 

4.2.3. Conclusão 

 

 A adesão ao rastreio não satisfez as minhas expetativas, talvez por falta de 

divulgação adequada. De notar que a divulgação do rastreio ficou ao encargo do 

responsável pelo centro de terapêuticas alternativas. Não obstante, o rastreio correu 

conforme o planeado e valeu a pena o tempo que despendi com os participantes uma 

vez que a maior parte eram utentes da farmácia e neste espaço nem sempre é possível 

prestar um aconselhamento tão demorado e personalizado. Para além disso e, uma vez 

que realizei sozinha este rastreio no início do meu estágio, serviu para consolidar os 

meus conhecimentos nesta temática e também para melhorar a minha postura e 

autonomia no atendimento.   

 De salientar que apesar de estas determinações serem uma rotina em todas as 

farmácias, devem ser encaradas como um ponto de controlo e educação da população 

em termos de saúde pública, permitindo ao farmacêutico ser parte ativa na prevenção 

destas patologias e de outras que lhe estão associadas. Contudo, não basta a medição 

dos parâmetros em si e seu registo. É necessário intervir ativamente, quer na deteção 

de novos casos quer no acompanhamento de utentes já em tratamento. No primeiro 

caso a deteção de valores ainda pouco desviados dos parâmetros normais constitui o 

momento ideal para tentar perceber se estão associados ao estilo de vida e exercendo 

um papel de educador para a saúde tentar aconselhar a alteração de hábitos, 

nomeadamente alimentares. No segundo permitirá, através de registo regular, auxiliar 

o médico a perceber a reação do utente à medicação e melhor ajustar a mesma.   
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5. Conclusão 

 

 O estágio na farmácia Boa Nova foi fundamental para a consolidação dos 

conhecimentos adquiridos durante o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, 

tendo esta experiência contribuído também para enriquecer as minhas capacidades 

comunicativas e intelectuais. 

 Durante o período de estágio aprendi o funcionamento geral de uma farmácia, 

desde a dispensa de medicamentos até à sua gestão e logística. Quanto à dispensa de 

medicamentos, tive a oportunidade de lidar com várias faixas etárias e com diversas 

situações de aconselhamento, as quais puseram à prova os meus conhecimentos e 

melhoraram o meu desempenho no atendimento. Reconheço que nem sempre é fácil 

estar atrás do balcão e, por isso, saliento a importância de manter sempre uma postura 

profissional, escutando o utente e acima de tudo aprender com todas as situações que 

surjam.   

 No que respeita aos projetos desenvolvidos penso que consegui cumprir os 

objetivos e que, para além de mim, tanto a farmácia como os utentes puderam beneficiar 

das minhas iniciativas.  

 Certamente ainda tenho muito para aprender, no entanto reconheço que esta 

experiência me fez evoluir ensinando-me diariamente como aplicar os conhecimentos 

alcançados no curso.  
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Anexos 

 

Anexo I – Localização e estrutura externa da Farmácia Boa Nova. 
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Anexo II – Estrutura Interna da Farmácia Boa Nova (1- zona de atendimento; 2- 

gabinete de apoio ao utente; 3- área de armazenamento; 4- local de receção de 

encomendas; 5- zona do laboratório). 
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Anexo III – Dispensa semanal de medicamentos (1- dispensador semanal de 

medicamentos; 2- formulário de registo da dispensa semanal de medicamentos). 
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Anexo IV – Projeto Medicamentos Genéricos (1- Panfleto “Factos Sobre Medicamentos Genéricos”; 2- Panfleto afixado na montra da farmácia; 

3- Exposição do panfleto na zona de atendimento).  
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Anexo V – Projeto “O Sol e a Pele” (1- Panfleto “O Sol e a Pele”; 2- Exposição do panfleto na zona de atendimento). 
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Anexo VI – Projeto procedimento de segurança relativo aos medicamentos 

termolábeis em caso de avaria do frigorífico. 
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Anexo VII – Rastreio Cardiovascular (1- Questionário feito aos utentes; 2- Espaço 

destinado ao rastreio; 3- Cartaz de divulgação da feira da saúde; 4- Resultados do 

rastreio).  
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Participante Sexo Idade Hipertenso 
Pressão arterial 

(diastólica/sistólica) (mmHg) 
Diabético 

Glicemia 
(mg/dL) 

1 Feminino 54 Não 77/108 Não 92 

2 Feminino 74 Sim (medicado) 66/167 Sim (medicado) 162 

3 Feminino 55 Sim (medicado) 94/147 Não 206 

4 Feminino 64 Não 86/140 Sim (medicado) 155 

5 Feminino 58 Sim (medicado) 69/102 Não 93 

6 Feminino 42 Não 67/100 Não 118 

7 Feminino 51 Não 61/112 Não 98 

8 Feminino 42 Não 79/112 Não 99 

9 Feminino 76 Sim (medicado) 76/135 Não 113 

10 Masculino 74 Sim (medicado) 74/115 Não 114 
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Resumo 

 

 A Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto proporciona aos estudantes 

do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas a realização de um estágio curricular 

no último semestre do curso, permitindo-lhes contactar com duas das vertentes da 

atividade farmacêutica: a farmácia comunitária e a farmácia hospitalar.  

 O presente relatório descreve as atividades desenvolvidas durante o período 

compreendido entre 17 de janeiro e 3 de março de 2017 no Hospital Privado de Gaia, 

no âmbito do estágio em farmácia hospitalar. De entre as tarefas realizadas pelos 

serviços farmacêuticos para garantir o bom uso e dispensa dos medicamentos aos 

doentes destacam-se as etapas de seleção, aquisição, armazenamento, distribuição e 

administração do medicamento ao doente.  

 O farmacêutico hospitalar é parte fundamental na equipa multidisciplinar dos 

cuidados de saúde hospitalares para a otimização da terapêutica, de modo a que haja 

uma gestão racional dos medicamentos e que seja alcançada a eficiência dos 

tratamentos. 

 As atividades desenvolvidas no decurso do estágio no Hospital Privado de Gaia 

contribuíram para consolidar alguns dos conhecimentos adquiridos durante o curso e 

também para experienciar a realidade do mercado de trabalho e o quotidiano do 

exercício da atividade farmacêutica, pelo que o balanço desta curta experiência foi 

positivo. 
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1. Introdução 

 

 Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH), regulamentados pelo decreto- 

lei nº 44 204 de 2 de fevereiro de 1962, constituem uma estrutura importante dos 

cuidados de saúde dispensados em meio hospitalar (1). 

 Os SFH são o serviço que, nos hospitais, assegura a terapêutica medicamentosa 

aos doentes, a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos, integra as equipas 

de cuidados de saúde e promove ações de investigação científica e de ensino (1). 

 O farmacêutico hospitalar deve apresentar-se como um profissional disponível e 

acessível para todos os aspetos relacionados com o tratamento, prevenindo e 

resolvendo problemas relacionados com os medicamentos, com o objetivo de se 

alcançarem resultados que melhorem a qualidade de vida do doente.  

 Assim, a integração do farmacêutico na equipa multidisciplinar dos cuidados de 

saúde hospitalares é fundamental para a otimização da terapêutica, de modo a que haja 

uma gestão racional dos medicamentos e que sejam alcançadas a efetividade e 

eficiência dos tratamentos. 

 

2. O Grupo Trofa Saúde 

 

 O Grupo Trofa Saúde (GTS) assume-se como um projeto global de saúde, 

integrando uma vasta rede de Unidades Hospitalares da qual fazem parte o Hospital de 

Dia da Maia, o Hospital de Dia de Famalicão, o Hospital Privado de Alfena, o Hospital 

Privado da Boa Nova, o Hospital Privado de Gaia (HPG), o Hospital Privado da Trofa, o 

Hospital Privado de Braga e o Hospital Privado de Braga Centro, todos eles certificados 

pela APCER (ISO 9001-2008) (2). 

 A direção técnica dos serviços farmacêuticos dos hospitais do GTS é assegurada 

por um Farmacêutico, estando este sob a supervisão de um Farmacêutico Coordenador 

(Dra. Patrícia Moura) responsável pela Farmácia Central (fornecedor interno aos 

hospitais do grupo) sediada no Hospital Privado de Alfena. De notar que os Hospitais 

de Dia não possuem uma unidade de serviços farmacêuticos, no entanto, estes são 

assegurados com qualidade idêntica por outros hospitais da rede.   

 

2.1. Hospital Privado de Gaia 

 

 O Hospital Privado de Gaia, com apenas dois anos de existência, conta com uma 

ampla variedade de serviços nomeadamente análises clínicas, anatomia patológica, 
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bloco de partos, bloco operatório, consulta externa programada, exames 

complementares diagnóstico, fisioterapia, internamento, urgência 365 dias/24 horas e 

uma Unidade Integrada Convalescença, Reabilitação e Manutenção (UICRM) que o 

distingue dos restantes hospitais do grupo. A equipa do HPG é liderada pelo Prof. Paulo 

Araújo (Diretor Clínico) e Dr. Nélson Brito (Administrador) (3). Os serviços farmacêuticos 

estão atualmente ao encargo da Dra. Soraia Santos que tem a responsabilidade de gerir 

e organizar todos os medicamentos necessários neste hospital, guiando-se pelo 

seguinte plano operacional (Tabela I): 

Tabela I – Plano operacional dos Serviços Farmacêuticos do HPG. 

Diário 

Manhã 

- Verificar se houve levantamento de 
medicação na farmácia enquanto esteve 
encerrada; 
- Validar prescrições médicas; 
- Verificar entradas – reconciliação 
terapêutica. 

Tarde 

- Validar prescrições médicas; 
- Preparar malas unidose; 
- Reverter medicação do dia anterior e 
debitar unidose; 
- Guardar encomenda. 

Segunda-feira 

Manhã 

- Debitar medicação unidose de sábado e 
domingo, segundo as altas clínicas; 
- Fazer a encomenda semanal à Farmácia 
central; 
- Gerar e satisfazer o pedido de 
medicamentos do Bloco; 
- Satisfazer o pedido de soros/embalagens 
vazias do Bloco; 
- Satisfazer pedido de Esterilização. 

Tarde 

- Repor estupefacientes do Bloco; 
- Gerar e satisfazer o pedido de 
medicamentos e soros/embalagens vazias 
do internamento 9. 

Terça-feira 

Manhã 

- Gerar pedido de manipulados; 
- Gerar e satisfazer o pedido de 
medicamentos e soros/embalagens vazias 
da Urgência; 
- Satisfazer o pedido de Endo/Gastro. 

Tarde 

- Gerar e satisfazer o pedido de 
medicamentos e soros/embalagens vazias 
do internamento 10; 
- Satisfazer o pedido de Dentária; 

Quarta-feira 

Manhã 

- Reunião de alinhamento operacional; 
- Satisfazer o pedido da consulta externa; 
- Produzir kits (internamento + bloco) e 
efetuar consumos aos serviços; 
- Controlo de stocks e prazos de validade. 

Tarde 

- Gerar e satisfazer o pedido de 
medicamentos e soros/embalagens vazias 
do internamento 9. 
 
 
 

Quinta-feira 

Manhã 

- Gerar e satisfazer pedido de medicamentos 
do Bloco; 
- Satisfazer o pedido de Imagiologia. 

Tarde 

- Gerar e satisfazer pedido de medicamentos 
e soros/embalagens vazias do internamento 
10. 
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Sexta-feira 

Manhã 

- Gerar e satisfazer pedido de medicamentos 
e soros/embalagens vazias da Urgência e do 
internamento 9; 

Tarde 

- Preparar as malas de unidose para sexta-
feira, sábado e domingo; 
- Debitar medicação unidose apenas de 
sexta-feira. 

 

 Perto do final do estágio, houve a aprovação da preparação das malas unidose 

para os doentes pertencentes à UICRM para um período de sete dias, deixando de se 

fazer a sua preparação diariamente. Assim, de modo a gerir o tempo, a doutora Soraia 

Santos propôs um novo plano operacional (Anexo I) para os serviços farmacêuticos do 

HPG, o qual ainda tive oportunidade de testar. 

 Os serviços farmacêuticos do HPG (Anexo II) encontram-se em funcionamento 

no piso 5 todos os dias úteis das 9h às 18h, estando sempre disponível o contacto do 

Farmacêutico Coordenador para eventuais necessidades fora do horário normal. De 

notar ainda que os serviços de fim-de-semana e feriados são assegurados e previstos 

neste este horário de funcionamento.  

 

3. Gestão de medicamentos e produtos farmacêuticos 

 

A gestão de medicamentos e produtos farmacêuticos é o conjunto de 

procedimentos realizados pelos Serviços Farmacêuticos Hospitalares, que visam 

garantir o bom uso e dispensa dos medicamentos em perfeitas condições aos doentes 

do hospital, englobando as etapas de seleção, aquisição, armazenamento, distribuição 

e administração do medicamento ao doente (1).  

 

3.1. Seleção de medicamentos 

 

A seleção de medicamentos para o HPG é feita a partir do Formulário Hospitalar 

do Grupo Trofa Saúde, que tem por base o Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos (FHNM), e as necessidades terapêuticas dos doentes do hospital. De 

ressalvar que caso seja pretendido passar a prescrever um medicamento que não esteja 

incluído no Formulário Hospitalar, pode ser criada uma adenda a este documento cuja 

aprovação diz respeito à Comissão de Farmácia e Terapêutica.  
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3.2. Aquisição de medicamentos 
 

3.2.1. Pedido semanal 

 

Quanto à aquisição dos medicamentos os farmacêuticos responsáveis por cada 

serviço farmacêutico fazem um pedido informático semanal, à segunda-feira, baseado 

em stocks ideais pré-definidos para uma semana para cada hospital. Estes pedidos são 

rececionados e analisados pela Farmacêutica Coordenadora, que faz um único pedido 

em Intranet no mesmo dia. Posteriormente, o pedido é recebido pelo departamento de 

compras que despoleta a encomenda ao fornecedor num prazo de 24 horas.  

 Os pedidos de medicamentos devem garantir um stock adequado para suprir as 

necessidades dos utentes do hospital, contudo as quantidades pedidas devem ser 

ponderadas de modo a garantir o armazenamento adequado dos medicamentos, bem 

como evitar quebras por termo do prazo de validade dos medicamentos. 

 

3.2.2. Pedido de estupefacientes 

 

Contrariamente aos restantes medicamentos, a encomenda de estupefacientes 

é feita apenas uma vez por mês - no início de cada mês.  

O circuito de aquisição destes medicamentos é idêntico aos restantes, no 

entanto, nos termos do artigo 18 do Decreto Regulamentar nº 61/94, de 12 de Outubro, 

a nota de encomenda segue acompanhada do modelo VII, sendo este constituído por 

original e duplicado. Depois de a nota de encomenda estar assinada e carimbada pelo 

Diretor dos Serviços Farmacêuticos, tira-se uma fotocópia desta a qual se arquiva na 

farmácia até ser substituída pelo documento original. De seguida, este modelo é enviado 

para o aprovisionamento, que faz a encomenda e envia o original e duplicado para o 

laboratório. Quando é recebida a encomenda na farmácia, esta vem acompanhada pelo 

original assinado pelo laboratório, que fica arquivado na pasta de Pedidos de 

Estupefacientes existente na farmácia.  

 

3.2.3. Pedido de Medicamentos de Autorização de Utilização Especial 

 

 A utilização de medicamentos em Portugal carece de que os mesmos disponham 

de autorização de introdução no mercado (AIM), a qual é concedida pelo Infarmed, após 

avaliação da sua segurança, qualidade e eficácia, demonstradas de acordo com a 

legislação nacional e normas comunitárias (4). Todavia, existem situações clínicas para 

as quais são necessários medicamentos que não dispõem dessa autorização (4). Assim, 
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caso o hospital necessite de um medicamento para o qual não existem alternativas 

terapêuticas disponíveis em Portugal e que não tenha AIM, mas que seja comercializado 

noutro país da União Europeia deve ser feito um pedido de Autorização de Utilização 

Especial (AUE) ao Infarmed (4, 5). Este pedido é apresentado pelo responsável dos 

serviços farmacêuticos, que se propõe utilizar o medicamento. Uma vez concedida a 

AUE, esta é válida durante um ano e o registo do seu pedido deve ficar arquivado na 

farmácia por um período mínimo de cinco anos, de modo a ser facultado ao Infarmed 

sempre que solicitado (5). 

  

3.2.4. Receção de encomendas 

 

 A maioria dos pedidos efetuados por cada serviço farmacêutico do GTS é 

rececionada por um auxiliar de ação médica dos Serviços Farmacêuticos do armazém 

central. Numa primeira fase, é dada entrada das faturas/guias dos produtos em PHC e, 

de seguida faz-se a atualização do stock e a satisfação do pedido na Intranet (armazém 

FAR) (5). Por fim, analisam-se os pedidos de cada uma das unidades e distribui-se os 

produtos farmacêuticos segundo as necessidades de cada uma, satisfazendo-se os 

respetivos pedidos em CPC (5).  

 No entanto, alguns produtos farmacêuticos, como por exemplos soros e ampolas 

de paracetamol de 100 ml, são entregues pelo fornecedor diretamente na unidade 

hospitalar que os encomendou. No ato da entrega, o farmacêutico assina e carimba a 

guia de remessa devolvendo um duplicado ao transportador. 

 Durante do armazenamento das encomendas, quer provenientes da farmácia 

central quer do fornecedor, o farmacêutico confere as quantidades recebidas e assegura 

que nenhum dos medicamentos ou produtos farmacêuticos recebidos está fora do prazo 

de validade ou em mau estado de conservação. 

 

3.3. Armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos 

  

 O acondicionamento de medicamentos e produtos farmacêuticos está sujeito à 

verificação de um conjunto de requisitos de ordem técnica e regulamentar, os quais 

devem ser respeitados em todos os locais do hospital que armazenem medicamentos.  

 Assim, o armazenamento é feito tendo em conta as condições adequadas de 

luminosidade, temperatura e humidade para a conservação de cada medicamento. Os 

medicamentos e produtos farmacêuticos são armazenados segundo uma regra lógica 

(ordem alfabética) e devidamente identificados nos locais de acondicionamento com 
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etiquetas que incluem a denominação comum internacional (DCI), dose, forma 

farmacêutica e ainda um código de stock informático. No HPG, a etiquetagem dos locais 

de acondicionamento está pensada de modo a que os medicamentos com nome 

ortográfico e/ou fonético e/ou aspeto semelhantes, designados por medicamentos LASA 

(Look-Alike, Sound-Alike) não são confundidos uns com os outros na medida em que 

há a alteração do grafismo na DCI aplicando o método de inserção de letras maiúsculas 

e utilização de cores e negrito para salientar a dose (Anexo III), por exemplo (6). 

 Periodicamente, é feito o controlo de prazos de validade de todos os 

medicamentos armazenados tendo em consideração todos os produtos com um período 

de caducidade até 3 meses. 

 

3.3.1. Controlo de parâmetros físicos de armazenamento 

 

 O Farmacêutico responsável por cada serviço farmacêutico do GTS deve zelar 

para que a temperatura e humidade às quais os medicamentos e produtos 

farmacêuticos são armazenados são as adequadas.  

 A temperatura ambiente da farmácia não deve exceder os 25ºC e a humidade 

deve situar-se entre os 40 e 60%. No que diz respeito à temperatura do frigorífico esta 

deve permanecer sempre entre os 2 e 8ºC, sendo este aparelho equipado com um 

sensor de temperatura com alarme. Estes valores de temperatura e humidade são 

monitorizados pela equipa de manutenção, sendo enviado um e-mail semanal à 

farmácia com os traçados gráficos diários relativos a cada parâmetro (Anexo IV). Estes 

dados são arquivados na farmácia na capa “registo de temperatura e humidade” e caso 

algum dos limites não esteja conforme com o estipulado o farmacêutico responsável 

deve justificá-lo. É de notar ainda que sempre que os valores da temperatura se afastem 

dos normais sem uma justificação aparente, o farmacêutico deve pedir à manutenção 

para averiguar um possível problema no equipamento. 

 

3.3.2. Condições especiais de armazenamento 

 

 Alguns medicamentos impõem especificações técnicas ou regulamentares 

devendo nestes casos ser observados os seguintes procedimentos específicos: 

• Medicamentos termolábeis: armazenados em frigoríficos próprios, com sistema de 

controlo e registo diário de temperaturas. 

• Medicamentos fotossensíveis: disponíveis em embalagem apropriada e colocados 

em local protegido da luz; 
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• Estupefacientes: cofre com fechadura de segurança e prateleiras que permitam a 

arrumação dos medicamentos de forma correta (separados e rotulados); 

• Carros de emergência com medicação e o material necessário em situações de 

emergência. Estes carros estão selados e sempre que algum produto é retirado, é 

reposto antes que o carro volte a ser fechado. De notar que qualquer abertura dos 

carros de emergência deve ser justificada. 

 

3.3.3. Controlo de gases medicinais 

 

 No HPG, o controlo dos gases medicinais é também efetuado pelo farmacêutico 

responsável. Os gases medicinais existentes incluem o Ar Medicinal (Keol) L50, Dióxido 

de Carbono B5 e B50, Pulmo S10 (Hélio 9.5% + Monóxido de carbono 0.26% + Oxigénio 

21% + Azoto), Oxigénio B5 e B50 e Protóxido de Azoto B50, sendo o oxigénio B5 e B50 

os mais utilizados.  

 Na sala de gases estão disponíveis três rampas (esquerda, direita e de 

emergência), cada uma com capacidade para cinco garrafas de gás medicinal. É de 

notar que estas rampas nunca funcionam em simultâneo e, por isso, a equipa de 

manutenção do HPG, aquando da reposição das garrafas, envia um e-mail ao 

farmacêutico responsável com as informações relativas à rampa em funcionamento e 

aos lotes e quantidades das garrafas substituídas bem como das que foram colocadas 

em funcionamento. Adicionalmente, os técnicos da manutenção entregam em mão as 

guias de remessa respetivas às garrafas dos gases medicinais. Posteriormente, o 

farmacêutico preenche uma tabela (Anexo V) onde constam os dados relativos a este 

procedimento (e-mail enviado pela manutenção e informações da guia de remessa), que 

juntamente com a guia de remessa é arquivada na capa “Registo de Gases Medicinais”, 

validando assim todo o processo. 

 

3.3.4. Controlo de prazos de validade 

 

 No HPG, os medicamentos são guardados segundo o princípio “First Expired- 

First Out”, de modo a que os medicamentos com prazo de validade inferior sejam 

colocados à frente dos restantes e utilizados em primeiro lugar. Contudo, para evitar 

potenciais consequências para a saúde do doente decorrentes da toma de 

medicamentos fora do prazo de validade, é necessário verificar periodicamente os 

prazos de validade de todos os medicamentos e produtos farmacêuticos existentes em 

stock nos diversos serviços do hospital. O farmacêutico é responsável por controlar 
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todos os prazos de validade com a exceção da medicação existente nos carros de 

emergência, ficando esta ao cargo do enfermeiro chefe. Assim, a medicação com prazo 

de validade inferior a 3 meses deve seguir o seguinte processo: 

 

 Durante o estágio no HPG, tive a oportunidade de controlar os prazos de 

validade dos stocks dos serviços e da farmácia, etiquetando com os alertas “atenção 

prazo de validade a expirar” e “utilizar primeiro” os medicamentos ou produtos 

farmacêuticos cuja validade terminava num prazo de três meses. Simultaneamente, 

registava num documento a data de fim de prazo de validade dos medicamentos e 

produtos farmacêuticos etiquetados, de modo a posteriormente proceder à sua recolha 

e à substituição por produtos com prazo de validade mais alargado quando possível.  

 

3.4. Distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos 

 

 A distribuição dos medicamentos pelos Serviços Farmacêuticos aos serviços de 

Internamento, Bloco Operatório, Urgência, Imagiologia, Gastroenterologia, Fisioterapia 

e Consultas do HPG tem os seguintes objetivos (1): 

 Garantir o cumprimento da prescrição; 

 Racionalizar a distribuição dos medicamentos; 

 Garantir a administração correta do medicamento; 

 Diminuir os erros relacionados com a medicação (administração de 

medicamentos não prescritos, troca da via de administração, erros de dose, etc.); 

Medicação com prazo de validade < 3 meses 

Contactar Serviços Farmacêuticos 

Disponível prazo de 

validade superior 

Não disponível prazo 

de validade superior 

Troca por prazo de 

validade mais alargado 

Medicação permanece 

no serviço  

Identificação com etiqueta 

“Atenção Prazo de Validade a 

Expirar” 

Figura 1 – Fluxograma para gestão da medicação com prazo de validade a terminar. 
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 Monitorizar a terapêutica; 

 Reduzir o tempo de enfermaria dedicado às tarefas administrativas e 

manipulação dos medicamentos; 

 Racionalizar os custos com a terapêutica. 

 

3.4.1. Distribuição clássica 

 

 Todos os serviços do HPG possuem stocks fixos estabelecidos previamente pelo 

farmacêutico e enfermeiro responsável com base nas necessidades semanais de cada 

serviço. A distribuição clássica é então feita tendo em conta as quantidades de 

medicamentos e produtos farmacêuticos existentes nos serviços relativamente ao stock 

ideal pré-definido (Anexo VI). Os pedidos são gerados informaticamente pelos serviços 

farmacêuticos ou pelos restantes serviços dependendo do serviço em questão, sendo 

da responsabilidade do farmacêutico a sua gestão e satisfação. A entrega dos pedidos, 

bem como a reposição nos locais apropriados, é feita pelo farmacêutico nos serviços de 

internamento, urgência e bloco (com a exceção dos soros e embalagens vazias). No 

que respeita aos restantes serviços, o levantamento do pedido na farmácia é feito por 

auxiliares de ação médica.  

 Daqui decorre a necessidade de efetuar corretamente os débitos dos 

medicamentos, isto é, para que os stocks informáticos correspondam realmente às 

quantidades existentes tem de ser dado baixa informaticamente de todos os 

medicamentos consumidos e transferidos, de modo a que não existam falhas de 

medicação nos serviços. No entanto, durante o estágio sentiu-se a necessidade de para 

além de satisfazer o pedido com base nos stocks ideais ir diretamente ao internamento 

verificar os stocks, repondo o que estiver em falta. 

 

3.4.2. Distribuição individual diária em dose unitária 

 

 A distribuição individual diária em dose unitária consiste na distribuição diária 

dos medicamentos e produtos farmacêuticos necessários a cada indivíduo internado no 

hospital para um período de 24h. No HPG, prepara-se diariamente a medicação 

referente ao período entre as 19h01 do próprio dia e as 19h01 do dia seguinte. E, uma 

vez que os serviços farmacêuticos do HPG apenas trabalham durante os cincos dias 

uteis semanais, às sextas-feiras é preparada a medicação referente ao fim de semana, 

ou seja, é feita a unidose para 72h (Anexo VII).  
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 No HPG a unidose é preparada por doente/cama e não por medicamento, o que 

permite aumentar a segurança no circuito do medicamento e racionalizar melhor a 

terapêutica, uma vez que se conhece melhor o perfil farmacoterapêutico dos doentes. 

Por outro lado, a unidose centrada no doente também permite atribuir mais corretamente 

os custos dos medicamentos, bem como reduzir o seu desperdício. Assim, cada doente 

internado no HPG dispõe de uma gaveta com etiquetada com o seu nome, número de 

processo e cama, na qual é colocada toda a medicação devidamente identificada que 

lhe foi prescrita para um período de 24h (Anexo VII). Uma vez que a unidose para os 

doentes da UICRM sofria poucas ou até mesmo nenhumas alterações de dia para dia, 

acordou-se, já no final do estágio, preparar as gavetas de cada um desses doentes com 

a medicação para sete dias, de modo a rentabilizar o tempo despendido diariamente 

com a preparação idêntica da mesma. Não obstante, sempre que surgia uma alteração 

na prescrição destes doentes esta passava a estar pendente informaticamente e, a 

farmacêutica voltava a validar e procedia às alterações correspondentes. 

 Deste modo, o farmacêutico tem a responsabilidade de interpretar e validar cada 

prescrição médica recebida informaticamente, distribuir os medicamentos que nelas 

constam por gavetas individuais e entrega dos módulos prontos nos serviços de 

internamento. Por fim, cabe ainda ao farmacêutico registar as devoluções, revertendo 

todos os custos associados aos medicamentos que não foram administrados a cada 

doente.  

 Todo este processo deve ter por base uma coordenação entre o farmacêutico 

responsável e o médico prescritor para adaptar a prescrição se a terapêutica não estiver 

conforme.  

 Na minha opinião o facto de ser o farmacêutico a preparar e a entregar 

diariamente as gavetas da distribuição individual diária em dose unitária no internamento 

permite não só diminuir os erros de prescrição, mas também criar uma maior 

proximidade com os outros profissionais de saúde, esclarecendo-lhes pessoalmente 

algumas dúvidas relativas ao medicamento quando solicitadas. 

 

3.4.3. Distribuição em regime de ambulatório 

 

 A distribuição de medicamentos a doentes em regime ambulatório resulta da 

necessidade de haver um maior controlo e vigilância em determinadas terapêuticas, em 

consequência de efeitos secundários graves, da necessidade de assegurar a adesão 

dos doentes à terapêutica e também pelo facto de a comparticipação de certos 

medicamentos só ser a 100% se forem dispensados pelos Serviços Farmacêuticos 
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Hospitalares (1). Este tipo de distribuição de medicamentos reduz os custos 

relacionados com o internamento hospitalar e os riscos inerentes a um internamento 

(ex.: infeções nosocomiais), permitindo ao doente continuar o tratamento no seu 

ambiente familiar (1). 

 No HPG, a distribuição em regime de ambulatório restringe-se praticamente aos 

doentes oncológicos. É da responsabilidade do farmacêutico efetuar o pedido de 

quimioterápicos à farmácia central e entrega-los pessoalmente ao doente, 

disponibilizando todas as informações necessárias ao uso racional do medicamento 

dispensado. 

 

3.4.4. Sistema de distribuição de medicamentos em circuitos especiais 
 

3.4.4.1. Estupefacientes 

 

 Quando um estupefaciente é administrado a um doente, segundo uma 

prescrição médica, é registado em impresso próprio- anexo X, modelo nº 1509 (Anexo 

VIII) (5). Neste documento deve constar a identificação do Serviço, a identificação do 

medicamento (DCI, forma farmacêutica e dose), a identificação do doente (nome e 

cama/processo/GTS) e a quantidade administrada (5). Após o preenchimento deste 

impresso, é obrigatório que o enfermeiro que administrou o estupefaciente o assine e 

envie aos Serviços Farmacêuticos. De seguida, o farmacêutico valida a quantidade 

administrada, numera sequencialmente as requisições e regista a quantidade a 

fornecer- que deve ser escrita por extenso e em numerário- assinando e arquivando o 

original do documento, sendo o duplicado devolvido ao serviço que fez a administração 

(5). Para finalizar o processo, faz-se a transferência do stock da farmácia para o serviço 

requisitante.  

 Na farmácia do HPG existe uma folha de Excel que deve ser atualizada sempre 

que hajam entradas e saídas de estupefacientes do cofre. As quantidades de cada 

estupefaciente neste ficheiro devem corresponder exatamente às quantidades 

existentes no cofre para controlo do Infarmed.  

 

3.4.4.2. Hemoderivados 

  

 Os hemoderivados são produtos derivados do plasma e, uma vez que são 

passíveis de constituírem veículos responsáveis pela transmissão de certas doenças 

são considerados medicamentos que exigem um circuito especial de distribuição (7). 

Assim, estes produtos antes de serem fornecidos são submetidos a um estudo analítico 
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para despiste de possíveis doenças transmissíveis. O boletim de análise é remetido ao 

Infarmed que emite um Certificado de Autorização de Utilização do Lote (CAUL), 

tornando legal a comercialização do hemoderivado (7).  

 A requisição dos hemoderivados é feita no modelo n.º 1804 que é constituído 

por duas vias - via Farmácia (original) e via Serviço (duplicado) - e pelos quadros A, B, 

C e D (Anexo IX). É de notar que cada requisição diz respeito apenas a um tipo de 

hemoderivado e destina-se exclusivamente a um doente, devendo ser preenchida por 

um médico, um farmacêutico e um enfermeiro. Numa primeira fase, o médico preenche 

os quadros A e B e, de seguida, o farmacêutico valida a prescrição e completa o quadro 

C. Após preenchimento do modelo n.º1804 pelo médico e pelo farmacêutico, o 

hemoderivado é cedido ao Serviço requisitante juntamente com a guia de transferência 

e o documento da requisição. No ato de entrega, o enfermeiro assina o modelo nº1804 

no local de receção e devolve a via Farmácia aos serviços farmacêuticos, a qual fica 

arquivada na farmácia por um período de 5 anos. Quanto à via Serviço, depois de o 

enfermeiro preencher o quadro D, fica arquivada no processo clínico do doente.  

 

3.4.5. Medicamentos de alto risco 

 

 Os medicamentos de alto risco são medicamentos que possuem um risco 

aumentado de provocar dano significativo ao doente em consequência de falhas no seu 

processo de utilização (8). No HPG, existe em todos os serviços uma tabela dos 

medicamentos considerados de alto risco de modo a sensibilizar os profissionais de 

saúde para o uso responsável e consciente destes medicamentos (Anexo X). 

Adicionalmente, o local de armazenamento destes medicamentos está sinalizado com 

uma etiqueta com o símbolo de perigo de modo a reforçar que a sua utilização requer 

cuidados acrescidos. 

 

3.4.6. Medicamentos extra-formulário  

 

 O Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) é uma publicação 

oficial elaborada pela comissão técnica especializada do Infarmed que seleciona os 

medicamentos considerados mais aconselháveis para a utilização hospitalar (9). O GTS 

possui um formulário hospitalar interno elaborado pela Comissão de Farmácia e 

Terapêutica com base no FHNM e tendo em conta as necessidades do hospital. No 

entanto, por vezes existem situações clínicas nas quais o médico opta por prescrever 

medicamentos não incluídos no formulário hospitalar do GTS. Nesta situação, o médico 

deve justificar a prescrição à Comissão de Farmácia e Terapêutica, preenchendo o 
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documento de justificação de receituário de medicamentos (Anexo XI). Periodicamente, 

esta comissão analisa a frequência de justificação de medicamentos extra-formulário, 

decidindo se devem ser ou não incluídos no formulário hospitalar GTS. No caso de estes 

medicamentos serem prescritos e, enquanto não fazem parte do formulário, é da 

responsabilidade do farmacêutico adquiri-los numa farmácia comunitária com protocolo 

com o HPG. Nos serviços estes medicamentos são designados por medicação do 

domicílio, sendo armazenados por ordem alfabética em locais diferentes dos restantes 

medicamentos.  

 Durante o estágio alguns medicamentos extra-formulário (ex.: Zolpidem 10mg 

comprimidos, Donepezilo 5mg comprimidos, Memantina 10mg comprimidos, Vigantol® 

(colecalciferol) 0,5mg/ml solução oral, Alopurinol 100mg comprimidos, Molinar® 

(colecalciferol), Rifaximina 200mg comprimidos) passaram a ser comprados 

diretamente ao fornecedor. Isto é, uma vez que eram prescritos continuamente para 

doentes internados na unidade de convalescença do hospital, a Comissão de Farmácia 

e Terapêutica permitiu que a prescrição destes medicamentos fosse feita regularmente 

e a sua compra fosse feita em maiores quantidades. Assim sendo, os medicamentos 

referidos passaram a fazer parte do stock da farmácia em vez de serem comprados à 

farmácia comunitária, reduzindo os custos para o doente.  

 

4. Produção de medicamentos 

 

 Atualmente, as preparações que se fazem ao nível hospitalar, destinam-se 

essencialmente a doentes individuais e específicos, à reembalagem de doses unitárias 

sólidas, a preparações assépticas e a preparações estéreis ou citotóxicas 

individualizadas (1). 

 

4.1. Preparação de formas farmacêuticas não estéreis 

 

 A preparação de medicamentos manipulados não estéreis para todos os 

hospitais do GTS é feita às terças-feiras na farmácia central com base nos pedidos 

semanais de cada hospital. A sua produção é feita na hotte por um técnico dos serviços 

farmacêuticos da farmácia central, de acordo com uma ficha de preparação (Anexo XII) 

que deve ser preenchida durante a preparação do manipulado. O técnico é responsável 

também por rotular devidamente o manipulado. Em geral, o prazo de validade concedido 

é de 1 mês, no entanto, os manipulados mantêm-se estáveis durante 6 meses, podendo 
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o prazo de validade ser renovado durante este período de tempo. A atribuição do lote 

respeita uma sequência lógica: ano-mês-dia- ordem de preparação.  

 

4.2. Preparação de nutrição parentérica 

 

 Os hospitais do GTS não produzem bolsas de nutrição parentérica. No entanto, 

as necessidades nutricionais dos doentes são colmatadas com bolsas parentéricas pré-

fabricadas – N4 (veia periférica) e N7 (veia central) para adulto – que contêm uma 

solução de glucose, uma emulsão lipídica e uma solução de aminoácidos. Conforme as 

carências nutricionais de cada doente, é possível aditivar estas bolsas pré-fabricadas 

com vitaminas e oligoelementos, sendo este processo feito pelo enfermeiro aquando da 

colocação da bolsa no doente.  

 

4.3. Preparação de citotóxicos 

 

 De acordo com o manual de farmácia hospitalar, a preparação de citotóxicos é 

sempre precedida por uma prescrição médica e validada por um farmacêutico hospitalar 

(1). No caso do GTS, as prescrições são duplamente validadas pela farmacêutica 

coordenadora e pelo farmacêutico responsável pelo Hospital Privado da Trofa, sendo 

este também responsável por fazer a encomenda dos produtos. A preparação dos 

produtos citotóxicos propriamente dita é feita pela farmacêutica coordenadora na 

farmácia central numa câmara de fluxo laminar existente numa sala com pressão 

negativa. De notar que o fluxo laminar desta câmara é vertical com a finalidade de 

proteger o operador dos efeitos adversos dos citotóxicos. Posteriormente, os citotóxicos, 

preparados no mesmo dia do ato de quimioterapia, são transportados por um enfermeiro 

com formação específica a todos os hospitais do grupo. Este enfermeiro é também 

responsável pela administração dos citotóxicos aos doentes segundo os ciclos de 

quimioterapia definidos. 

  

4.4. Reembalamento e etiquetagem 

 

 De modo a garantir a segurança da distribuição em dose unitária de 

medicamentos todos os medicamentos devem estar individualmente identificados com 

o nome da substância ativa, dose, forma farmacêutica, lote e prazo de validade. Assim, 

todos os fármacos orais (comprimidos e cápsulas) rececionados na farmácia central que 
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não cumpram os requisitos de segurança e boas práticas exigidos para distribuição em 

dose unitária são aí reembalados automaticamente e registados em modelo próprio (5).  

 Nos casos em que existe a prescrição de uma dose inferior à dos comprimidos 

existentes na farmácia é necessário proceder-se ao fracionamento dos mesmos. Este 

processo é feito em aparelho próprio previamente desinfetado, tal como as mãos do 

operador. Os comprimidos fracionados são reembalados em invólucros estéreis e 

devidamente etiquetados como referido acima. É de notar que sempre que se reembala 

um comprimido fracionado ou um comprimido desblisterado, o prazo de validade 

atribuído é de 6 meses e não o prazo de validade presente na embalagem inicial, salvo 

se este último for inferior a 6 meses.  

 Adicionalmente, os medicamentos e produtos farmacêuticos, com a exceção dos 

de pequena dimensão, enviados para os serviços de urgência e bloco operatório devem 

ser sempre etiquetados. O principal objetivo desta etiquetagem é permitir a fácil 

identificação dos produtos nestes serviços que em algumas situações dispõem de pouco 

tempo para atuar. Nestas etiquetas não consta o prazo de validade nem o lote, devendo 

ter-se o cuidado de não tapar esta informação na embalagem.  

 Por fim, devido à semelhança da embalagem e/ou à difícil distinção todos os 

soros e pensos distribuídos pelos diferentes serviços devem ser etiquetados.  

 

5. Validação farmacêutica 
 

5.1. Validação de prescrições médicas 

 

 Diariamente, o farmacêutico tem o dever de interpretar e validar todas as 

prescrições médicas realizadas. O objetivo desta validação é dispensar os 

medicamentos de uma forma racional, com os menores riscos possíveis para o doente. 

 A validação informática é feita sempre que haja uma prescrição pendente, isto 

é, sempre que ocorra uma nova entrada no internamento ou uma alteração na 

prescrição de um doente já internado. No sistema informático constam os dados 

relativos ao doente (identificação, idade, peso e altura) e ao medicamento (DCI, forma 

farmacêutica, posologia, via de administração e duração do tratamento (quando 

aplicável)). Para além disto, é também possível aceder ao nome do médico prescritor e 

à data e hora da prescrição, de modo a que o farmacêutico possa contacta-lo sempre 

que achar pertinente. De notar que no caso de serem prescritos antibióticos ou 

medicamentos extra formulário a prescrição deve ser acompanhada de uma justificação 

médica, que também é validada pelo farmacêutico.   
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 As prescrições validadas são depois impressas sob a forma de um mapa de 

unidose relativo a cada doente (Anexo VII), o qual permite ao farmacêutico realizar uma 

segunda verificação aquando da preparação da distribuição individual diária em dose 

unitária.  

 

5.2. Reconciliação terapêutica 

 

 De acordo com a American Pharmacists Association e com a American Society 

of Health System Pharmacists, a reconciliação terapêutica define-se como o processo 

de avaliação do regime terapêutico de um doente, sempre que há alteração do mesmo, 

com o objetivo de evitar erros de medicação, tais como omissões, duplicações, doses 

inadequadas, interações, assim como problemas de adesão (10).  

 A polimedicação em pessoas com idade superior a 65 anos é um problema de 

crescente interesse em geriatria que aumenta o risco de erros relacionados com o 

medicamento e, consequentemente, o risco de doenças iatrogénicas (10, 11). Deste 

modo, o conhecimento sistematizado da medicação total de cada doente é 

indispensável para a segurança do mesmo, sendo a reconciliação terapêutica uma das 

funções essenciais do farmacêutico hospitalar em coordenação com os outros 

profissionais de saúde envolvidos nos cuidados do doente (12).  

 Este processo deve incluir a comparação entre a medicação atual e o regime 

terapêutico prévio e deve ocorrer em cada momento da transição entre cuidados de 

saúde, em que a medicação é ajustada, tendo ainda em conta a automedicação, visando 

reconhecer qualquer discrepância no plano terapêutico (10).  

 Sucintamente, a reconciliação terapêutica na admissão hospitalar inclui as 

seguintes etapas (10, 12): 

1. Recolha de dados (diagnóstico clinico, história da medicação e questionário ao 

doente) 

2. Comparar (cruzamento da informação por comparação da medicação prescrita 

aquando da admissão com a informação obtida acerca da medicação 

pré-hospitalar, através do preenchimento da tabela de admissão hospitalar 

(Anexo XIII))  

3. Comunicar (comunicar e registar discrepâncias encontradas, discutir possíveis 

alterações, registar as alterações e respetiva justificação) 

 Já na fase de alta hospitalar o farmacêutico deve ainda ter em conta a 

orientação/instrução do doente ou do seu cuidador relativamente à indicação 
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terapêutica dos medicamentos, bem como ao modo e duração do tratamento (Anexo 

XIII). 

 Apesar de já haver um procedimento para a reconciliação terapêutica no HPG, 

esta atividade ainda não está plenamente implementada. No entanto, é um dos objetivos 

a cumprir pelo farmacêutico responsável. 

 

6. Farmacovigilância  

 

 Todos os profissionais de saúde, incluindo os farmacêuticos hospitalares, 

integram a estrutura do Sistema Nacional de Farmacovigilância, tendo a obrigação de 

reportar reações adversas que ocorram com o uso de medicamentos (1). 

 Os hospitais constituem unidades de farmacovigilância, sendo de primordial 

importância pela inovação e agressividade de muitos dos fármacos aí usados (1). 

 Deste modo, o farmacêutico sendo técnico do medicamento tem uma 

responsabilidade acrescida neste âmbito, devendo recolher e registar qualquer ação 

adversa grave ou não esperada a um medicamento, enviando as notificações para o 

Sistema Nacional de Farmacovigilância (1). 

 

7. Conclusão 

 

 O estágio no HPG contribuiu para elucidar o papel do farmacêutico no meio 

hospitalar, bem como a sua importância como elemento da equipa clínica 

multidisciplinar. Particularmente em ambiente hospitalar, no qual o farmacêutico se 

depara com uma pluralidade de prescrições para um único doente e com a 

complexidade dos tratamentos farmacológicos que envolvem diversas áreas clínicas, o 

farmacêutico deve manter atualizadas as suas capacidades técnicas e científicas para 

melhorar e aperfeiçoar constantemente a sua atividade e para responder aos desafios 

do quotidiano com a postura crítica de um profissional de saúde qualificado. 

 Apesar de o HPG não apresentar todas as valências que um hospital público 

tem, foi uma mais-valia para a minha formação contactar com esta vertente da atividade 

farmacêutica. Durante o estágio tive a oportunidade de auxiliar a doutora Soraia Santos 

a executar algumas tarefas, tais como a preparação de malas de unidose, 

reembalamento e fracionamento de comprimidos e visitas diárias aos serviços do HPG. 

A respeito deste último ponto, a meu ver, o facto de no HPG as malas de unidose serem 

entregues por farmacêuticos nos respetivos serviços aproxima não só o farmacêutico 

com os restantes profissionais de saúde, mas também com os doentes, o que permite 
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esclarecer e resolver questões sobre os medicamentos de forma mais adequada e 

breve.  

 Assim, reconheço que no HPG aprendi e consolidei alguns conhecimentos, 

tendo esta experiência contribuído para enriquecer a minha formação profissional e 

intelectual.  
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Anexos 

 

Anexo I – Proposta de atualização do plano operacional dos Serviços Farmacêuticos 

do HPG. 

Diário 

Manhã 
- Verificar se houve levantamento de medicação 
na farmácia 
- Validar prescrições médicas 

Tarde 
- Validar prescrições médicas + Preparar 
malas unidose do Internamento. 
- Reverter medicação do dia anterior + 
Debitar unidose 
- Guardar encomenda 

Segunda-feira 

Manhã 
- Debitar medicação unidose de Sáb. e Dom. 
segundo altas clínicas. 
- Fazer encomenda semanal à Farmácia Central. 
- Gerar e satisfazer pedido medicamentos Bloco. 
- Satisfazer pedido soros/embalagens vazias do 
Bloco. 
- Satisfazer pedido da Esterilização. 
- Gerar e satisfazer pedido de 
medicamentos/soros/embalagens vazias Int.9 

Tarde 
- Gerar e satisfazer pedido de 
medicamentos/soros/embalagens vazias 
do Int.11 
- Repor Estupefacientes do Bloco  

Terça-feira 

Manhã 
- Fazer pedido manipulados 
- Gerar e satisfazer pedido de 
medicamentos/soros/embalagens vazias Int.10 
- Gerar e satisfazer pedido de 
medicamentos/soros/embalagens vazias da 
Urgência 
- Satisfazer pedido Endo/Gastro 
 

Tarde 
- Satisfazer pedido da Dentária. 
- Satisfazer pedido da Fisioterapia. 

Quarta-feira 

Manhã 
- Reunião Alinhamento Operacional 
- Gerar e satisfazer pedido da CEXT7 
- Gerar e satisfazer pedido de 
medicamentos/soros/embalagens vazias Int.9 
- Produzir Kits (Int. e Bloco) e efetuar consumos 
aos serviços 

Tarde 
- Satisfazer pedido da Imagiologia 

Quinta-feira 

Manhã 
- Reunião UICRM 
- Gerar e satisfazer pedido de 
medicamentos/soros/embalagens vazias Int.10 

Tarde 
- Preparar malas medicação para a 
UICRM (semanal) 

Sexta-feira 

Manhã 
- Gerar e satisfazer pedido medicamentos Bloco 
- Gerar e satisfazer pedido medicamentos e 
soros/embalagens vazias do INT 11 
- Gerar e satisfazer pedido medicamentos e 
soros/embalagens vazias do INT 9 

Tarde 
- Gerar e satisfazer pedido de 
medicamentos/soros/embalagens vazias 
da Urgência 
- Preparar malas unidose para 6ª feira, 
Sáb. e Dom. 
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Anexo II – Instalações dos Serviços Farmacêuticos do HPG (1- planta esquemática; 2- 

fotografia real). 
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Anexo III – Exemplos de etiquetas dos locais de acondicionamento de medicamentos 

LASA. 
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Anexo IV – Controlo dos parâmetros físicos de armazenamento (1- Traçado da 
Temperatura; 2- Traçado da Humidade).

1 

2 
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Anexo V – Tabela de Controlo de Gases Medicinais.
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Anexo VI – Distribuição clássica de medicamentos e produtos farmacêuticos (1- 
Pedido de reposição de stocks segundo os stocks ideais; 2- Satisfação de pedidos). 

  

2 

2 
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Anexo VII – Distribuição individual diária em dose unitária (1- Mapa de distribuição de 
medicamentos – agrupado por cama; 2- Gavetas para preparação da unidose). 

  

1 
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Anexo VIII – Anexo X, modelo nº 1509 para a requisição de estupefacientes. 
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Anexo IX – Modelo n.º 1804 para requisição de hemoderivados. 
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Anexo X – Medicamentos de alto risco (1- Tabela com os medicamentos de alto risco no HPG; 2- Etiquetagem do local de acondicionamento 

dos medicamentos de alto risco). 
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Anexo XI – Impresso de justificação de receituário de medicamentos. 
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Anexo XII – Ficha de preparação de medicamentos manipulados. 
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Anexo XIII – Tabelas de Reconciliação Terapêutica (1- Admissão hospitalar; 2- Alta 

hospitalar). 
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