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Resumo 

 De forma a garantir uma formação adequada ao exercício farmacêutico em farmácia comunitária, 

o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

possibilita a realização de quatro meses de estágio profissionalizante numa Farmácia Comunitária. O meu 

estágio decorreu, entre março e julho, na Farmácia São Lázaro, localizada no distrito do Porto. O estágio 

profissionalizante surge como uma oportunidade para aplicar os conhecimentos teóricos e para adquirir 

novas competências deontológicas, profissionais e humanas. Este é o primeiro contacto com a realidade de 

trabalho de um farmacêutico comunitário e é a altura em que nos começamos a moldar como futuros 

profissionais de saúde. 

 A primeira parte deste relatório resume, de forma personalizada, todas as atividades desenvolvidas 

durante o estágio efetuado na Farmácia São Lázaro. Assim, é descrita a organização, o funcionamento e a 

gestão da Farmácia São Lázaro, a dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde e a prestação de 

outro tipo de serviços, como a medição de parâmetros bioquímicos ou cuidados farmacêuticos. Ainda nesta 

parte, descrevo a forma como ocorreram as duas sessões de sensibilização que ministrei, subordinadas 

com o tema “VALORMED”, um programa à qual a Farmácia São Lázaro aderiu. Só perante a 

concretização de ações no presente é que poderemos ambicionar um planeta mais limpo e uma população 

mais consciente sobre a necessidade de mudança de comportamentos. 

 Na segunda parte do relatório apresento os projetos desenvolvidos ao longo do estágio. Após 

vários atendimentos, apercebi-me que muitos dos doentes crónicos que procuram a Farmácia São Lázaro 

não gerem com rigor o seu regime terapêutico, devido a confusões, esquecimentos e dificuldade em 

reconhecer os medicamentos que tomam. Atenta a esta problemática, concretizei o meu primeiro projeto: 

a criação de um novo serviço nesta farmácia, a Dispensação Semanal de Medicação. O segundo projeto 

foi realizado após vários atendimentos na Farmácia São Lázaro a utentes que pretendiam ser esclarecidos 

sobre patologias oftálmicas, utentes que solicitavam diretamente um medicamento de uso oftálmico ou 

utentes que solicitavam ajuda para situações de desconforto ocular. Perante a necessidade de prestar 

informação suficiente, criar uma solução ou simplesmente garantir a utilização dos medicamentos 

necessários com efetividade e segurança, realizei uma formação interna, com a temática “Problemas 

oftálmicos”. A informação recolhida foi partilhada entre a equipa da farmácia, com uma apresentação em 

powerpoint de quatro módulos: módulo I: cataratas; módulo II: glaucoma; módulo III: degenerescência 

macular relacionada com a idade; módulo IV: desconforto ocular. Muitos dos utentes têm problemas 

relacionados com as pálpebras. No entanto, a maior parte destes problemas podem ser prevenidos com uma 

higiene adequada destas. Neste sentido, elaborei um folheto informativo denominado de “Higiene das 

Pálpebras”, que explica como proceder para uma correta higiene das pálpebras e quais os problemas que 

podem ser evitados com esta. 

O meu terceiro e último projeto consistiu em dinamizar o Dia Nacional de Luta Contra a 

Obesidade, com uma apresentação ao exterior sobre o tema “Obesidade e excesso de peso”.  Apesar de 

ser um tema tão divulgado, o problema de saúde persiste. A forma como transmitimos a informação, a 

quantidade e qualidade da informação são determinantes para o sucesso de uma intervenção. Penso ter 

alcançado os objetivos a que me propus e ter contribuído para uma maior consciencialização dos jovens. 
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PARTE I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO 

1. Introdução 

O meu estágio realizou-se na Farmácia São Lázaro (FSL), desde 1 de março a 17 de julho, com orientação 

da Dr.ª Isabel Rodrigues e apoio da Dr.ª Marta Mendes e da Dr.ª Mariana Rodrigues. O horário que realizei foi 

das 9:00h às 18h:00h, com uma semana de interrupção no mês de maio. Não podia ter escolhido melhor 

farmácia…uma equipa com extrema competência e qualidade de atendimento e aconselhamento, que me 

transmitiu para além de conhecimentos teóricos, deontológicos e técnicos, valores humanos imprescindíveis a 

um farmacêutico comunitário. 

Este relatório encontra-se dividido em duas partes. Na primeira parte estão descritas as atividades 

desenvolvidas durante o estágio, como a gestão geral da farmácia, dispensa de medicamentos e a prestação de 

serviços farmacêuticos. Na segunda parte encontram-se alguns temas que desenvolvi durante o estágio, pela 

relevância que estes apresentavam para a farmácia em si e para a saúde populacional. O cronograma das 

atividades desenvolvidas encontra-se na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio na FSL. 

Atividades desenvolvidas Março Abril Maio Junho Julho 

Gestão em farmácia X X X X X 

Atendimento ao público X X X X X 

Serviços farmacêuticos X X X X X 

Formações X  X X  

Sessões de sensibilização sobre a VALORMED   X X  

TEMA 1: Dispensação Semanal de Medicação   X X X 

TEMA 2: Problemas oftálmicos     X 

TEMA 3: Obesidade e excesso de peso   X   

 

2. Organização espacial e funcional da FSL 

2.1.  Localização e horário de funcionamento  

A FSL localiza-se na cidade do Porto, na Avenida Rodrigues de Freitas nº 309, junto de estabelecimentos 

de ensino como a Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e o Colégio de Nossa Senhora da 

Esperança (CNSE), de espaços de cultura como a Biblioteca Municipal do Porto e de saúde como o Centro de 

Vacinação Internacional do Porto. Esta farmácia funciona das 8h30 às 19h00 à segunda-feira, das 9h00 às 

19h00 de terça a sexta-feira, sem interrupção para almoço e das 8h30 às 13h00 ao sábado. 

2.2. Recursos humanos 

A direção técnica desta farmácia é assegurada pela Dr.ª Isabel Rodrigues, integrada numa equipa de 

recursos humanos constituída pela Dr.ª Marta Mendes, farmacêutica adjunta, a Dr.ª Mariana Rodrigues, 

farmacêutica, a Susana Ferreira, ajudante técnica e a Graça Santos, responsável pela higiene e limpeza da 

farmácia, cumprindo-se o disposto no Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

171/2012, de 1 de agosto [1]. Esta equipa trabalha todos os dias com o objetivo de garantir e promover a 

melhoria contínua dos serviços prestados aos utentes. Para tal, aliados a uma forte experiência profissional, os 



2 

 

profissionais desta farmácia distinguem-se por valências e atributos humanos que permitem a fidelização dos 

utentes e a satisfação dos mesmos.  

2.3.  Espaço interior e exterior 

A FSL, tal como todas as farmácias comunitárias, é uma porta de entrada no Sistema de Saúde. Por tal, 

esta farmácia cumpre as normas enunciadas no manual das Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia 

Comunitária (BPF). Seguindo o disposto no Decreto-Lei n.º 171/2012, a FSL encontra-se identificada 

exteriormente pelo símbolo “cruz verde” luminosa e pelo letreiro com a inscrição “Farmácia S. Lázaro” [1]. 

Esta farmácia dispõe no seu exterior, de forma visível, de uma placa com a identificação da farmácia e da 

Diretora Técnica, informação sobre o horário de funcionamento e indicação sobre as farmácias do município 

do Porto em regime de serviço permanentes. A fachada da farmácia encontra-se em boas condições de 

conservação e possui cinco montras utilizadas para divulgação de produtos. Estas montras são renovadas 

mensalmente e o seu número permite que simultaneamente se faça publicidade a diferentes marcas. Durante o 

meu estágio foi possível perceber que a personalização das montras é uma ótima estratégia de marketing, uma 

vez que muitos dos clientes dirigem-se ao balcão da farmácia fazendo referência aos produtos da montra e 

tentam obter um aconselhamento sobre os mesmos. A FSL possui um postigo de atendimento que utiliza para 

a dispensa de medicamentos ao público durante as noites de serviço permanente, cumprindo o disposto na 

Portaria n.º 277/2012, de 12 de setembro [2]. A organização do espaço interior da FSL segue o disposto no 

Decreto-Lei n.º 171/2012, de 1 de agosto [3]. Esta farmácia possui uma zona ampla de atendimento ao público 

(Anexo A), com três balcões separados o suficiente entre si de modo a permitir a privacidade dos utentes. Em 

cada balcão existe um terminal informático, com ligação à Internet e dotados dos respetivos leitores óticos, 

telefone, impressoras e terminal multibanco. A existência destes três postos de atendimento permite que se 

consiga dar resposta a um maior número de utentes, num menor tempo e o facto de estes se encontrarem 

devidamente separados entre si permite que o atendimento seja mais discreto e personalizado, facilitando a 

desinibição dos utentes para questionarem sobre problemas ou preocupações de saúde. Paralelo a um dos 

balcões de atendimento, existe um quarto balcão (Anexo B), para a determinação de parâmetros bioquímicos, 

nomeadamente glicemia, colesterolemia e trigliceridemia. Os balcões possuem gavetas e prateleiras que 

armazenam medicamentos e outros produtos de saúde. Atrás dos balcões existem prateleiras e armários onde 

estão dispostos Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) e também outros produtos de saúde, 

como produtos cosméticos e de higiene corporal, dispositivos médicos e alguns produtos farmacêuticos 

homeopáticos. É nesta zona que se encontra uma placa com o nome da diretora técnica da FSL. Na superfície 

dos balcões são dispostos alguns produtos com IVA a 23%, funcionando também como marketing para a 

farmácia. Quando realizava atendimentos observava que muitos dos utentes ficam curiosos sobre os produtos 

que estão perto de si e tendem a perguntar o preço ou a pedir aconselhamento. Contudo, estes produtos são 

mais facilmente alvo de desvio, pelo que a equipa tem uma atenção redobrada sobre os mesmos. Na zona de 

espera existem expositores com produtos de puericultura, fitofarmacêuticos, suplementos alimentares, 

produtos para a higiene oral, produtos em promoção, entre outros e também um aparelho medidor da pressão 

arterial e frequência cardíaca e uma balança eletrónica, para a determinação do peso, altura e Índice de Massa 

Corporal (IMC).  

Anexa a esta zona existe uma zona de armazenamento, constituída por gavetas deslizantes e por prateleiras. 

Nestas gavetas os medicamentos são organizados de acordo com a forma farmacêutica e por ordem alfabética 
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do seu nome comercial, no caso dos medicamentos de marca, e por ordem alfabética da Denominação Comum 

Internacional (DCI), no caso dos medicamentos genéricos. A FSL possui condições de temperatura e humidade 

controladas e registadas periodicamente, segundo as BPF [4]. Todos os medicamentos estão ligados a um 

sistema de localização informático e são dispostos de acordo com os prazos de validade, segundo a metodologia 

de gestão de stocks denominada First Expired, First Out (FEFO). Para o armazenamento de medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos existe um armário especial, e para os medicamentos que necessitam de 

refrigeração existe um frigorífico com termo-higrómetro. 

Nesta farmácia existe também uma zona de atendimento privado, destinada a consultas de nutrição, 

medição da pressão arterial utilizando o esfigmomanómetro aneroide, realização de curativos ou sempre que o 

doente ou profissional de saúde expresse vontade em falar num local mais privado, por se tratar de um assunto 

mais delicado. Também é aqui que se realiza a administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de 

Vacinação (PNV), de acordo com a Portaria n.º 1429/2007, de 2 de novembro [5]. 

A zona denominada Back Office, corresponde às traseiras da farmácia e é um local em que não há contacto 

direto com o público.  Aqui procede-se a toda a logística da farmácia, realizando-se neste espaço a gestão de 

encomendas, nomeadamente receção, devoluções, entre outras tarefas. Também é nesta zona que se faz a 

conferência do receituário e outras atividades relacionadas com a gestão da farmácia. É composta por dois 

terminais informáticos com os respetivos dispositivos de leitura ótica, impressora com FAX, scanner e 

telefone. Neste espaço também se encontram os arquivos com documentação resultante da atividade da 

farmácia e fontes bibliográficas sobre medicamentos, como a Farmacopeia Portuguesa, o Prontuário 

Terapêutico e o Índice Nacional Terapêutico.  

A FSL também dispõe de um laboratório onde se preparam medicamentos manipulados, faz-se a 

reconstituição de formas farmacêuticas orais líquidas e a leitura de testes de gravidez (Anexo C). No piso 

superior da farmácia encontra-se o escritório da Diretora Técnica, um espaço destinado a assuntos burocráticos. 

A farmácia possui duas instalações sanitárias e uma zona de cacifos no seu interior. 

2.4. Enquadramento socioeconómico 

A FSL está localizada numa região do Porto cujo nível socioeconómico é médio-baixo. A maior parte dos 

utentes desta farmácia são clientes habituais que frequentam a farmácia há muitos anos. Trata-se de uma 

farmácia com um ambiente familiar e a proximidade existente entre a equipa da farmácia e os utentes facilita 

a fidelização. De facto, durante o meu estágio percebi facilmente que os utentes habituais nutrem um carinho 

e uma simpatia enorme pela equipa, e, muitas vezes, mesmo não sendo daquela região do Porto, deslocam-se 

propositadamente até esta farmácia para serem atendidos ali. Para mim, foi muito gratificante sentir que podia 

ajudar com as necessidades dos utentes e proporcionar melhores resultados clínicos com a utilização dos 

medicamentos.  

2.5. Grupo das Farmácias Portuguesas 

A FSL integra-se no grupo das Farmácias Portuguesas, sendo possuidora do Cartão Saúda. Este cartão 

permite aos clientes uma maior poupança na conta da farmácia, uma vez que é possível trocar os pontos 

acumulados por produtos ou vales. 

2.6. Sistema Informático (SI) 

As farmácias comunitárias devem possuir um SI de gestão e informação eficiente e permanentemente 

atualizado. Diariamente, as farmácias exercem atividades que apenas são concretizáveis com auxílio de uma 
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ferramenta informática rápida, acessível e com várias funções integradas e ligadas entre si, como a dispensa de 

medicamentos, gestão de encomendas, receção de encomendas, controlo de prazos de validade, entre outras.  

O SI utilizado na FSL é o Sifarma 2000®, criado pela Global Intelligence Technologies (GLINTT®) na 

qual a Associação Nacional de Farmácias (ANF) tem participação. 

  Ao permitir o acesso a informação científica, o Sifarma 2000® possibilita uma intervenção do 

farmacêutico mais centrada no aconselhamento e na segurança aquando da dispensa dos medicamentos. Para 

além de possibilitar a prestação de atendimentos mais individualizados, este software permite gerir o produto 

em todo o seu circuito, desde a criação, envio e receção de encomendas até à gestão de stocks. É ainda possível 

dispensar medicamentos e outros produtos tendo em conta a comparticipação feita pelas entidades 

competentes, realizar o controlo de prazos de validade, atualizar e marcar preços, controlar a entrada e saída 

de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes e processar mensalmente o receituário dos diferentes 

organismos, através da emissão do “Verbete de Identificação de Lote”, da “Relação de Resumos de Lote” e da 

“Fatura Final Mensal”. 

Durante o meu estágio utilizei o Sifarma 2000® e constatei que se trata de uma ferramenta imprescindível 

à prática farmacêutica por permitir um rápido acesso a informação relevante como indicações terapêuticas, 

posologia, reações adversas, precauções, possíveis interações adversas, entre outras funções. Uma vez que 

muitos dos utentes gostam de fazer sempre o mesmo laboratório para um determinado medicamento, esta 

ferramenta também me auxiliou neste aspeto, pois permitiu que eu consultasse os medicamentos já dispensados 

para um utente em particular.  

3. Circuito de medicamentos e produtos farmacêuticos  

3.1. Gestão de encomendas e fornecedores 

As encomendas na FSL são feitas diretamente aos laboratórios da indústria farmacêutica ou através de 

distribuidores grossistas, que funcionam como intermediários entre as farmácias e os laboratórios. As 

encomendas diretas aos laboratórios são feitas esporadicamente e apenas se justifica a sua concretização 

quando há vantagem económica ou se pretende adquirir um número maior de unidades. Este tipo de 

encomendas é muitas vezes realizado junto dos delegados comerciais que visitam a FSL ou por e-mail. Após 

apresentação das condições comerciais (descontos e bonificações), é analisado o histórico de vendas e as 

condições de entrega dos produtos – entrega única ou entrega distribuída ao longo do ano e ainda, se via 

armazenista ou o próprio laboratório. Realiza-se na FSL este tipo de encomendas para produtos de 

dermocosmética e higiene corporal, produtos de puericultura, suplementos alimentares, medicamentos 

genéricos de laboratórios com os quais se estabelece contacto direto, entre outros. No final elabora-se uma nota 

de encomenda, que é conferida aquando da receção dos produtos com a respetiva fatura.  

Diariamente a farmácia trabalha com distribuidores grossistas. A avaliação e seleção destes distribuidores 

depende de fatores que variam de acordo com as exigências de cada farmácia mas que normalmente consistem 

em: estarem autorizados pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED, 

I.P.) para o exercício da sua atividade, o produto comprado estar conforme os requisitos de compra 

especificados, os requisitos de qualidade da farmácia e os requisitos legais, condições de pagamento, descontos 

e bonificações, possibilidade e facilidade na realização de devoluções, periodicidade das encomendas e 

pontualidade na entrega, entre outros. A FSL possui como distribuidor grossista principal a Alliance 

Healthcare. No entanto, para diminuir a possibilidade de rotura de stock e permitir dar uma resposta rápida e 
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eficaz aos utentes, a FSL trabalha com outros fornecedores, como a Medicanorte, Cooprofar e Empifarma. 

Diariamente, são realizados dois tipos de encomendas na FSL: as encomendas diárias e as encomendas 

instantâneas. As encomendas diárias têm por princípio uma proposta criada automaticamente pelo Sifarma 

2000® com base nos produtos que atingiram o stock mínimo estabelecido. Esta proposta é analisada e alterada 

de acordo com as necessidades da farmácia. Para auxiliar nas decisões sobre a encomenda o sistema apresenta 

a quantidade de unidades vendidas no último mês e a média de vendas nos 3 meses anteriores. No final, a 

encomenda é aprovada e enviada ao fornecedor. Quando um produto se encontra esgotado, o farmacêutico faz 

o pedido via telefónica ao fornecedor ou ao laboratório e tenta adquirir uma quantidade de produto maior, uma 

vez que a probabilidade de voltar a estar esgotado é elevada. 

Na FSL procede-se à realização de uma encomenda instantânea sempre que o produto não existe em stock. 

Tal pode ser realizada por telefone ou através da opção “encomenda instantânea” existente na ficha de produto 

(apenas permite encomendar para a Alliance Healthcare e permite no momento saber se o produto se encontra 

disponível ou não, assim como o motivo pelo qual não está disponível). Neste tipo de encomenda enquadra-se 

o projeto “Via Verde do Medicamento”. Este projeto consiste numa via excecional de aquisição de 

determinados medicamentos (Lovenox®, Forxiga®, etc), que pode ser ativada quando a farmácia não tem 

stock do medicamento pretendido e com base numa receita médica válida [6]. A opção de criar uma encomenda 

manual faz-se quando se encomenda um produto por telefone ou por e-mail e precisa-se que este fique registado 

a nível do Sifarma 2000®, sendo esta a forma mais vantajosa caso o produto seja rateado, ou seja, um produto 

que se esgote frequentemente.  

3.2. Receção e conferência de encomendas  

Todos os dias chegam à FSL várias encomendas provenientes dos diferentes fornecedores. As 

encomendas chegam à farmácia em contentores específicos, devidamente identificados com o nome do 

fornecedor e da farmácia e acompanhados com uma fatura ou guia de remessa. A fatura traz sempre um original 

e um duplicado. Os contentores que transportam produtos de frio possuem acumuladores de frio no seu interior 

e eram identificados pela sua cor diferente, de forma a que o seu armazenamento fosse o mais rápido possível. 

Para rececionar a encomenda acedia-se ao menu “Receção de Encomendas” do Sifarma 2000®. O primeiro 

passo era colocar a identificação da fatura e o valor total faturado. De seguida, procedia-se à leitura do código 

de barras ou à introdução manual do Código Nacional do Produto (CNP) e verificava-se o estado da 

embalagem, se o número de produtos rececionados correspondia à quantidade pedida, a existência de produtos 

bónus, o prazo de validade (PV) e o Preço de Venda à Farmácia (PVF). Nos produtos com Preço Inscrito na 

Cartonagem (PIC) verifica-se se este corresponde ao Preço de Venda ao Público (PVP) que é indicado no 

Sifarma 2000®. Quando isso não acontece, verifica-se o stock do produto: se for nulo, procede-se à atualização 

informática do PVP, se não for, identifica-se o produto com um post-it, e assim que as unidades com PVP 

antigo fossem todas vendidas, atualizava-se o novo PVP do produto no Sifarma 2000®.  

Para MNSRM e outros produtos de marcação, que não possuem PIC, a Margem de Comercialização (MC) 

pode ser alterada e é impressa uma etiqueta contendo o PVP atribuído pela farmácia, calculado com base no 

PVF e no Fator Multiplicativo (que tem em conta o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)). Se for a 

primeira vez que o produto existe na farmácia, o sistema solicita imediatamente a criação de uma ficha para o 

mesmo, contendo os dados mais relevantes sobre esse produto. A conferência termina com a comparação entre 

o valor total da encomenda indicado pelo Sifarma 2000® e o valor total faturado pelo fornecedor. Caso não 
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haja diferença, procede-se à aprovação da receção da encomenda. Antes de finalizar esta etapa é gerada uma 

lista de produtos em falta pelo SI e o operador decide se transfere estes produtos para outro fornecedor, se os 

retira da encomenda, se os adiciona à encomenda diária ou se os transfere para os esgotados. No final comunica-

se ao INFARMED, I.P. as faltas (por estarem esgotados ou temporariamente em falta) e imprime-se os códigos 

de barras dos produtos de marcação. 

Quando se receciona uma encomenda com benzodiazepinas e psicotrópicos é gerado um número que 

corresponde ao número da fatura e grava-se esse número para posteriormente ser comparado com o registo 

deste tipo de medicamentos. Na aquisição de estupefacientes, a farmácia recebe junto da encomenda uma 

requisição de estupefacientes. Este documento é assinado pelo fornecedor e pelo farmacêutico, sendo uma das 

vias enviada mensalmente para o fornecedor e outra arquivada durante três anos na farmácia. A Alliance 

Healthcare envia para a FSL no final do mês todos os documentos que dizem respeito aos estupefacientes, de 

forma a facilitar o processo. 

Quando são verificadas irregularidades na encomenda, como produtos que foram debitados, mas não 

foram pedidos, quantidades erradas e embalagens danificadas, a FSL entra em contacto com o fornecedor para 

tentar resolver o problema. A solução, na maioria dos casos, passa pela emissão de uma nota de crédito. No 

entanto, também pode ser feita uma troca direta do produto ou o envio do produto em falta.  

3.3. Armazenamento 

Após a receção de uma encomenda, procede-se ao armazenamento. Trata-se de um procedimento de 

extrema importância, devendo-se sempre respeitar as exigências específicas dos medicamentos, de outros 

produtos farmacêuticos,  de matérias primas, entre outros [4]. Um atendimento torna-se tão mais rápido, eficaz 

e seguro quanto mais organizado estiver o espaço e os produtos. Na FSL os produtos são armazenados em 

locais próprios com adequadas condições de iluminação, temperatura, humidade e ventilação. Os produtos que 

são termolábeis são armazenados num frigorífico, a uma temperatura entre os 2 e os 8ºC. Os restantes produtos 

são armazenados numa temperatura entre os 15 e 25ºC e humidade inferior a 60%. Esta temperatura não oscila 

muito uma vez que toda a farmácia se encontra equipada com sistema de ar condicionado e dois termo-

higrómetros para controlo da temperatura e humidade. 

Como já referido anteriormente, todos os medicamentos na FSL estão dispostos de acordo com a 

metodologia FEFO, de forma a garantir que os produtos com PV mais antigo sejam os primeiros a serem 

vendidos. Para além desta metodologia é praticado o sistema First In, First Out (FIFO), que consiste em vender 

os produtos sem PV mais antigos primeiro.  

Os medicamentos são organizados por ordem alfabética do seu nome comercial, no caso dos 

medicamentos de marca, e por ordem alfabética da DCI, no caso dos medicamentos genéricos, em gavetas 

deslizantes ou em estantes.  As gavetas no seu exterior, estão marcadas com iniciais de palavras que 

correspondem às iniciais do primeiro medicamento encontrado nessa gaveta, de forma a agilizar o processo de 

procura do medicamento. A FSL dispõe de diferentes gavetas para armazenar comprimidos/cápsulas, pomadas, 

produtos oftálmicos e auriculares, produtos de administração retal, medicamentos injetáveis e adesivos 

transdérmicos. Nas gavetas com mais altura estão armazenados xaropes, suspensões e saquetas. Também existe 

na FSL uma gaveta destinada ao armazenamento de medicamentos de administração vaginal ou outros produtos 

ginecológicos e uma gaveta para o armazenamento de tiras para a determinação da glicemia capilar e lancetas. 

O armazenamento dos estupefacientes é feito de acordo com a legislação em vigor, que determina que sejam 
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armazenados em local separado e de acesso restrito. Na FSL estes encontram-se armazenados num armário da 

zona de Back Office. 

3.4. Gestão de stocks 

A gestão racional de uma farmácia é de grande importância e exige uma grande responsabilidade. Hoje, 

ser farmacêutico não dispensa o papel de gestor, competindo a cada farmácia gerir o seu espaço de saúde que 

se pretende financeiramente estável [7].  

Entende-se por stock de uma farmácia, o conjunto de todos os produtos nela existente, num determinado 

período de tempo, passíveis de serem comercializados. Segundo as BPF, “deve ser garantida a gestão de stock 

de medicamentos e de outros produtos de saúde, de forma a suprir as necessidades dos utentes” [4]. Contudo, 

vários fatores influenciam a definição da quantidade máxima e mínima dos produtos a ter em stock: a 

disponibilidade financeira e física da farmácia, a rotatividade dos produtos, o perfil de utentes, a época do ano, 

o tipo de prescrição dos médicos da região, as condições de negociação, as margens de lucro, a publicidade e 

campanhas promocionais existentes nos meios de comunicação social, entre outros. Para além destes fatores, 

as farmácias devem obedecer às regras de dispensa de medicamentos enunciadas Portaria n.º 137-A/2012, de 

11 de maio. Assim, cada farmácia deve ter disponível para venda, no mínimo, três medicamentos com a mesma 

substância ativa (SA), forma farmacêutica e dosagem, de entre os que correspondam aos cinco preços mais 

baixos de cada grupo homogéneo [8]. 

Um stock elevado de um produto pode comprometer a rentabilidade da farmácia, por imobilização de 

capital, redução do espaço de armazenamento e dificuldade de controlo na qualidade dos produtos. Por outro 

lado, um stock baixo ou uma rotura de stock pode dificultar a adesão e fidelização dos utentes. Na FSL, esta 

gestão é realizada com auxílio do Sifarma 2000®. Esta ferramenta permite definir para cada produto o stock 

máximo e mínimo, consultar o histórico de vendas desse produto e o número de unidades em stock nesse 

momento. Quando o stock de um produto fica abaixo do stock mínimo pré-definido, o produto entra diretamente 

para a proposta de encomenda, com o intuito de evitar a rotura do stock. O Sifarma 2000® depende da 

introdução de dados por parte dos membros da farmácia, sendo possível que ocorram discrepâncias entre stocks 

físicos e informáticos. Para evitar esta situação, a FSL realizava periodicamente a contagem física de 

existências.  

3.5. Controlo de qualidade: gestão de prazos de validade 

A gestão dos prazos de validade tem uma importância fundamental para a qualidade, segurança e eficácia 

de medicamentos e outros produtos. Aquando da receção de uma encomenda é importante verificar o PV 

inserido no SI. Caso o produto já exista em stock, apenas se altera o PV se o produto enviado pelo fornecedor 

tiver um PV inferior àquele que consta no Sifarma 2000®. Caso não haja stock do produto, coloca-se o PV do 

produto enviado pelo fornecedor. Para além deste controlo, na FSL, ao início de cada mês, é emitida uma lista 

dos produtos cujo PV termina dentro de dois meses. No caso dos medicamentos de uso veterinário e do 

protocolo “Diabetes Mellitus”, precisam de ser retirados seis meses antes do seu PV terminar. Estes produtos 

são posteriormente separados e devolvidos ao fornecedor, acompanhados de uma Nota de Devolução (ND), e 

procede-se à correção informática dos prazos de validade.  

3.6. Inventário e quebra de produtos  

Um inventário permite comparar um stock físico com um stock informático. Na FSL, anualmente e com a 

farmácia fechada, procede-se à verificação física de existências de forma a poder contabilizar todos os produtos 
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existentes na farmácia. É uma atividade demorada, mas que permite encontrar e corrigir erros de stock. A 

quebra de produtos permite retirar produtos do stock informático e realiza-se sempre que são necessários 

produtos para consumo interno da farmácia, ou então quando os produtos se encontram danificados ou não são 

aceites para devolução no fornecedor.  

3.7. Gestão de devoluções 

As devoluções são realizadas para produtos com PV já expirado ou a expirar em pouco tempo após a 

receção na farmácia, embalagens danificadas ou incompletas, erros no envio da encomenda (como produtos 

trocados ou produtos debitados e não encomendados) e desistências de reserva por parte dos utentes. Também 

se devolvem produtos que são alvo de circulares de suspensão de comercialização pelo INFARMED, I.P., ou 

circulares de recolha voluntária de lotes emitidas pelo detentor de Autorização de Introdução no Mercado 

(AIM). Nestas situações para elaborar uma ND tem de se aceder ao menu “Gestão de Devoluções” do Sifarma 

2000®, identificando para o efeito o distribuidor, o produto a devolver, a quantidade, o número da fatura de 

origem e o motivo da devolução. A ND é impressa em triplicado, sendo entregue ao distribuidor o original e o 

duplicado junto com o produto e o triplicado é arquivado na farmácia. Cada um dos impressos é carimbado e 

assinado. A regularização das devoluções é efetuada no menu “Regularização das Devoluções”. O fornecedor 

pode aceitar a devolução e enviar um produto igual ou com o mesmo valor ou enviar uma nota de crédito que 

depois tem de ser regularizada. Caso o fornecedor não aceite a devolução, a farmácia tem indicar no Sifarma 

2000® que a devolução não foi aceite e o motivo. Nestes casos a farmácia tem de proceder a uma quebra do 

produto. 

Durante o meu estágio foi possível perceber toda a dinâmica do circuito do medicamentos e produtos 

farmacêuticos através da realização de atividades como a receção, conferência e armazenamento de 

encomendas. Aliás, estas foram as primeiras tarefas que desempenhei e que me ajudaram a conhecer o nome 

dos produtos, as diferentes apresentações existentes para um mesmo produto e o local de armazenamento dos 

mesmos. Inúmeras vezes realizei encomendas instantâneas e acompanhei o processo de validação de 

encomendas diárias. Para além disto, procedi ao controlo dos prazos de validade e à criação e gestão de 

devoluções. 

3.8. Marcação de preços 

O Decreto-Lei n.º 112/2011, de 29 de novembro estabelece o regime de preços dos MSRM e MNSRM 

[9]. O cálculo do PVP dos produtos de venda livre, que não possuem PIC, é efetuado do seguinte modo: PVP 

= PVF + MC + IVA. Na FSL a MC depende do valor de IVA. Como não têm PIC, necessitam da respetiva 

etiqueta com identificação do produto, PVP e taxa de IVA. Uma vez que a FSL não pratica descontos diretos, 

opta por ter uma MC mais baixa, e, portanto, um PVP mais competitivo com o praticado em outras farmácias 

naquela zona. Com o intuito de aumentar a venda de produtos de puericultura (como leites e papas) na FSL, a 

MC destes ainda é mais baixa.  

4. Dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos 

A dispensa de medicamentos é um ato profissional de grande responsabilidade. O farmacêutico 

comunitário é o último profissional de saúde a contactar com o utente, pelo que tem o dever de dar a informação 

indispensável para o correto uso dos medicamentos e avaliar a medicação que está a ser dispensada 

relativamente a Problemas Relacionados com os Medicamentos (PRM), de forma a evitar Resultados 

Negativos Associados à Medicação (RNM) [4]. Com o avançar do estágio, os atendimentos que realizei foram-
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se tornando cada vez mais completos, facultando informação sobre a posologia (dose, frequência e duração) e 

sobre possíveis interações com alimentos, modo de utilização e condições de conservação.   

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

Segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, os medicamentos são classificados, quanto à 

dispensa ao público em MSRM e MNSRM.  

Consideram-se MSRM, aqueles que de alguma forma possam constituir um risco para a saúde do doente, 

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

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam. 

Também se enquadram nesta classificação os medicamentos que contenham substâncias, cuja atividade ou 

reações adversas seja indispensável aprofundar e aqueles que se destinam a ser administrados por via 

parentérica [10]. Todas estas condições justificam a necessidade destes medicamentos serem dispensados 

unicamente com uma receita médica válida.  

4.2. Receita médica 

Entende-se por receita médica o “documento através do qual são prescritos, por um médico ou, nos casos 

previstos em legislação especial, por um médico dentista ou por um odontologista, um ou mais medicamentos 

determinados” [10]. Em Portugal, a prescrição de medicamentos é regulada pela Portaria n.º 224/2015, de 27 

de julho. De acordo com a mesma, a prescrição médica deverá incluir, obrigatoriamente, a DCI da SA, a forma 

farmacêutica, a dosagem, a apresentação, a quantidade e a posologia. No entanto, é possível que ocorra a 

prescrição por marca ou nome do titular da AIM, quando os medicamentos não possuem medicamentos 

genéricos similares comparticipados, só exista original de marca ou quando há justificação técnica do 

prescritor, nas seguintes situações: a) medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito constantes 

numa lista definida pelo INFARMED, I.P. Neste momento, apenas existem três substâncias abrangidas: 

ciclosporina, levotiroxina sódica e tacrolímus; b) intolerância ou reação adversa prévia a um medicamento com 

a mesma SA, mas identificado por outra denominação comercial; c) medicamento destinado a assegurar a 

continuidade do tratamento com duração estimada superior a 28 dias [11, 12]. Perante as exceções a) e b) 

descritas, o farmacêutico tem de dispensar impreterivelmente o medicamento que consta na receita, uma vez 

que o utente não exerce o direito de opção sobre os medicamentos que cumpram a prescrição médica. No 

entanto, na exceção c) o utente já exerce direito de opção, mas está limitado a medicamentos equivalentes com 

um PVP igual ou inferior ao do medicamento prescrito [12]. No caso dos medicamentos psicotrópicos ou 

estupefacientes e dos dispositivos médicos do Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes (tiras 

e lancetas), as receitas com papel não podem conter outros medicamentos [13]. 

 Atualmente existem dois modelos de prescrição médica possíveis: a prescrição por via eletrónica e a 

prescrição manual [12]. 

4.2.1. Prescrição manual 

O número de receitas manuais que chega à farmácia é cada vez menor e apenas em casos excecionais 

poderão ser prescritos medicamentos desta forma, como em caso de falência do SI, inadaptação do prescritor, 

prescrição ao domicílio, ou outras situações, até um máximo de 40 receitas por mês [12]. Não é admitida mais 

do que uma via da receita manual e este tipo de prescrição tem uma validade de apenas 30 dias. As receitas 

não podem conter rasuras, caligrafias diferentes e não podem ser prescritas com canetas diferentes ou a lápis, 

sendo motivos para a não comparticipação das receitas [11].  
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4.2.2. Prescrição eletrónica 

 A prescrição eletrónica é o modelo de prescrição mais frequente na farmácia e aquela que, 

provavelmente, conduz a menos erros durante a dispensa de medicamentos. As receitas prescritas por via 

eletrónica são acedidas e interpretadas via Sifarma 2000® e têm de incluir atributos que comprovam a sua 

autoria e integridade. Quando se trata de medicamentos destinados a tratamentos de longa duração, a receita 

pode ser renovável, contendo até 3 vias, que vigoram por seis meses, contada a partir da data da respetiva 

prescrição. O mesmo sucede com cada linha da receita desmaterializada. Quando se trata de tratamentos de 

curta duração, a receita tem validade de 30 dias [13, 14]. A prescrição eletrónica pode ser subdividida em: 

 Prescrição eletrónica materializada: também denominada “Receita em Papel”, pois a prescrição é 

impressa; a prescrição pode ocorrer em modo online, ou seja, a receita é validada e registada no Sistema 

Central de Prescrições, podendo ser acedida eletronicamente através dos códigos de acesso e dispensa e 

do direito de opção ou, excecionalmente, em modo offline, em que a validação e registo da receita no 

Sistema Central de Prescrições são realizados após a sua emissão, não podendo na farmácia ser dispensada 

eletronicamente [11, 13]. Neste tipo de receita podem ser prescritos até 4 medicamentos diferentes, num 

total de 4 embalagens por receita e um máximo de 2 embalagens por medicamento [13]. No caso dos 

medicamentos prescritos se apresentarem sob a forma de embalagens unitárias (como acontece com o 

Diprofos Depot® - Schering-Plough Labo, N.V.) podem ser prescritas até 4 embalagens do mesmo 

medicamento por receita, no caso de receita materializada, ou por linha de receita no caso de receita 

desmaterializada. 

 Prescrição eletrónica desmaterializada: também denominada “Receita sem Papel”. Segundo o 

Despacho n.º 2935-B/2016, de 25 de fevereiro, a partir do dia 1 de abril de 2016, passou a ser obrigatória 

a prescrição exclusiva através de receita eletrónica desmaterializada em todo o Serviço Nacional de Saúde 

(SNS) [15].Os dados da receita, como o número da receita, o código de dispensa e o código de direito de 

opção, podem, posteriormente, ser enviados para o telemóvel do utente. São inúmeras as vantagens 

associadas a este tipo de receita, desde: i) ausência de limitação de quatro unidades por receita, podendo 

receitar um número ilimitado de produtos de saúde e medicamentos distintos. No entanto, tal como sucede 

com a receita em papel, o médico pode prescrever até um máximo de duas unidades (tratamentos de curta 

duração) ou seis unidades (tratamentos de longa duração); ii) diminuição dos erros no processo de dispensa 

de medicamentos, uma vez que o Sifarma 2000® permite, no final do atendimento, verificar, através do 

CNP, se o produto dispensado corresponde ao produto prescrito e iii) possibilidade de o utente ter um 

maior controlo sobre a sua medicação, pois pode levantar apenas as unidades que necessita, desde que 

dentro do PV [13].  

A grande parte das receitas que aviei na FSL foram receitas médicas com prescrição eletrónica 

desmaterializada. Na minha opinião estas receitas permitem um atendimento muito mais rápido e seguro. 

4.3. Regimes de comparticipação de medicamentos 

Em Portugal, existem várias entidades responsáveis pela comparticipação de medicamentos, no entanto, 

são beneficiários do SNS todos os cidadãos portugueses, independentemente de estes terem acesso a outros 

subsistemas de comparticipação. A legislação prevê a possibilidade de comparticipação de medicamentos 

através de um regime geral e de um regime especial, definindo a percentagem de comparticipação a pagar pelo 

Estado. Com o objetivo de melhorar o acesso ao medicamento a quem necessita, em especial às pessoas com 



11 

 

menos recursos económicos, as comparticipações do Estado foram divididas em quatro escalões diferentes. No 

regime geral de comparticipação, a comparticipação é fixada em 4 escalões distintos: escalão A – 

comparticipação de 90%, escalão B – 69%, escalão C – 37% e escalão D – 15%, dependendo a atribuição do 

escalão da classificação farmacoterapêutica do medicamento de acordo com descrito na Portaria n.º 195-

D/2015, de 30 de junho [13, 16]. Relativamente ao regime especial de comparticipação, quando este é aplicado 

a beneficiários pensionistas, consta na receita a sigla “R”, “RO” ou “RT”. Por outro lado, quando este se refere 

a patologias específicas ou grupos especiais de doentes, a receita deve conter a letra “O” e no campo referente 

à designação do medicamento sujeito a comparticipação, a indicação do diploma legal correspondente. O 

regime especial de comparticipação compreende comparticipação acrescida de 5% ao escalão A, e nos escalões 

B, C e D é acrescida de 15%. Alguns medicamentos manipulados são comparticipados em 30% do seu preço, 

as tiras-teste para determinação de glicemia, destinadas a pessoas com diabetes, em 85% e as agulhas, seringas 

e lancetas em 100%. Para que um medicamento manipulado seja comparticipado tem de constar na lista do 

anexo ao Despacho n.º 18694/2010, 18 de novembro. A receita deve conter referência ao tipo de receita: “MM 

-  prescrição de medicamentos manipulados”, para prescrição materializada online ou offline e manual e “LMM 

- Linha de prescrição de medicamentos manipulados”, para prescrição desmaterializada. Também pode ser 

escrita a designação f.s.a. (faça segundo arte) para que possa ser comparticipado [17-19]. Todos medicamentos 

para a paramiloidose têm uma comparticipação de 100% [20]. No caso de doentes com lúpus, hemofilia e 

hemoglobinopatias os medicamentos comparticipados têm uma comparticipação de 100% e o carbonato de 

lítio para doença bipolar também é totalmente comparticipado [21, 22]. Existem outras patologias que 

usufruem de comparticipações especiais, nomeadamente a artrite reumatoide, artrite idiopática juvenil, artrite 

psoriática e espondiloartrites, no tratamento da dor crónica não oncológica e oncológica moderada a forte, 

psoríase, no tratamento da infertilidade e ictiose [23-28]. No caso da doença de Alzheimer ou da doença 

inflamatória intestinal, os medicamentos têm comparticipação especial se forem prescritos por médicos 

especialistas [29, 30]. O Estado comparticipa o preço das câmaras expansoras em 80%, não podendo o valor 

da comparticipação ultrapassar os 28 euros. Esta comparticipação é limitada a uma câmara expansora, 

independentemente do tipo, por utente, por cada período de um ano [31]. Como já referido, além do Estado, 

em Portugal existem outras entidades que comparticipam medicamentos, como subsistemas de saúde privados 

ou agências seguradoras privadas. 

Além da comparticipação a cargo do SNS (inclui subsistemas públicos como ADSE, SAD-GNR, SAD-

PSP e IASFA), existem outras entidades que comparticipam medicamentos em Portugal, nomeadamente 

subsistemas privados (como o SAMS, SÃVIDA, SSCGD) ou agências seguradoras privadas (como a 

Seguradora Fidelidade). Para que o utente possa beneficiar da comparticipação em complementaridade precisa 

de apresentar junto da receita médica, o cartão de beneficiário válido. A comparticipação do Estado para o 

fármaco Betmiga® - Astellas Pharma é nula, pelo que o laboratório produtor, comparticipa parte do preço. No 

entanto este é apenas um exemplo, existindo outros medicamentos nesta situação. 

4.4. Conferência do receituário e faturação 

A conferência de receituário e faturação são atividades que implicam muita atenção, pois a 

sustentabilidade financeira da farmácia depende, em parte, do reembolso do valor relativo à percentagem de 

comparticipação do medicamento. Na etapa final de aviamento de uma receita, é impresso um documento de 

faturação, contendo informação do número da receita, o organismo de comparticipação, o número de lote e a 



12 

 

série respetiva de cada mês, os medicamentos comparticipados dispensados e as quantidades. Na FSL, as 

receitas são organizadas inicialmente tendo em conta a entidade comparticipante, o número de lote e o número 

da receita do respetivo lote. Posteriormente, são agrupadas por lotes de 30 receitas. Vários campos da receita 

são verificados, como a validade da receita, a assinatura do médico, a assinatura do utente, se os medicamentos 

dispensados são os corretos (por comparação do documento de faturação com os medicamentos prescritos), o 

regime de comparticipação, portarias, despachos, o carimbo da farmácia, assinatura do profissional de saúde e 

data da dispensa. Este processo de organização e validação das receitas médicas, é realizado na FSL sempre 

com dupla verificação, por parte de duas profissionais de saúde diferentes.  Quando o lote estiver completo e 

devidamente validado, procede-se ao fecho do lote, através do Sifarma 2000® e à impressão do “Verbete de 

Identificação do Lote” devidamente carimbado, rubricado e anexado ao lote das respetivas receitas. No final 

de cada mês, imprime-se, assina-se e carimba-se a “Relação de Resumos de Lote” e a “Fatura Final Mensal” 

para cada entidade comparticipante. No caso das receitas comparticipadas pelo SNS estas são enviadas para o 

Centro de Conferência de Faturas, até ao dia 10 de cada mês, organizadas nos respetivos lotes e acompanhadas 

do “Verbete de Identificação do Lote”, da “Relação de Resumos de Lote” e da 1ª e 2ª via da “Fatura Final 

Mensal”. Uma vez que a FSL é associada da ANF, envia a 3ª via da fatura para a ANF e a 4ª via fica guardada 

na farmácia. As receitas e documentação respetiva dos restantes organismos, é enviada por correio para a ANF 

até à mesma data. A ANF encarrega-se por distribuir pelos organismos correspondentes. Na ausência de 

inconformidades, o envio destes documentos garante o pagamento do valor comparticipado. Contudo, se existir 

alguma inconformidade, a farmácia não recebe o montante correspondente à comparticipação, sendo enviado 

um documento onde se encontra o montante comparticipado e não comparticipado, com a respetiva explicação. 

Durante o estágio participei ativamente no processo de organização e validação do receituário. No final dos 

meses de maio e junho também tive a oportunidade de verificar a emissão dos Verbetes de Identificação de 

Lotes, da Relação de Resumos de Lote e da Fatura Final Mensal para cada entidade comparticipante.  

4.5. Validação da prescrição médica 

Para que uma receita apresente validade legal tem de conter em si determinados elementos. É dever de 

um farmacêutico reconhecer os diferentes tipos de receita e os seus diferentes componentes para que se possa 

proceder à sua validação. A receita de uma prescrição médica só é válida se conter o número da receita, o local 

de prescrição ou respetivo código, a identificação do médico prescritor, os dados do utente (nome, número de 

utente ou de beneficiário de subsistema), a entidade responsável pela comparticipação, a alusão ao regime 

especial de comparticipação, representado pelas letras “R” e “O”, se aplicável. Tal como referido na secção 

4.3., a letra “R” destina-se aos utentes pensionistas abrangidos pelo regime especial de comparticipação. A 

letra “O” aplica-se aos utentes abrangidos por outro regime especial de comparticipação de medicamentos em 

função da patologia, sendo obrigatório, no campo da receita relativo à designação do medicamento, estar 

mencionado o despacho que consagra o respetivo regime. No caso da receita materializada, a sua validação 

depende ainda da DCI da SA ou se aplicável o nome comercial do medicamento ou do seu titular de AIM, a 

dosagem, a forma farmacêutica, a dimensão da embalagem e o número das mesmas, a posologia, a justificação 

técnica (se for o caso), a identificação do despacho que determina o regime especial de comparticipação (se 

aplicável), o Código Nacional de Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM) ou outro código oficial 

identificador do produto, a data de prescrição e a assinatura do médico prescritor [12, 13]. Na receita 

materializada deve constar a referência ao tipo de receita: “RN – prescrição de medicamentos”; “RE – 
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prescrição de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo”; “MM – prescrição de medicamentos 

manipulados”; “MA – prescrição de medicamentos alergénios destinados a um doente específico”; “UE – 

prescrição de medicamentos para aquisição noutro Estado-membro”; “MDT – prescrição de produtos 

dietéticos”; “MDB – prescrição de produtos para autocontrolo da diabetes mellitus”; “CE - prescrição de 

câmaras expansoras”; “UT – prescrição de outros produtos (ex. produtos cosméticos, suplementos alimentares, 

etc.)” [13]. 

Para o farmacêutico aceitar uma receita manual, deve verificar a validade da receita, a data da prescrição 

no formato (aaaa-mm-dd), a assinatura do prescritor, a exceção legal devidamente assinalada no canto superior 

direito, a aposição da vinheta, e, se aplicável, no local de prescrição, deve constar a respetiva vinheta do local 

de prescrição. Nas unidades do SNS, se a prescrição se destina a um doente pensionista abrangido pelo regime 

especial, deverá ser aposta a vinheta verde de identificação da unidade. Quando a prescrição é realizada por 

médicos particulares e/ou em consultórios, o local deverá identificado, através de carimbo ou inscrição manual 

(por exemplo, “Consultório - Particular”) [11].  

No final do aviamento da receita materializada ou manual, é impresso no verso da mesma o documento 

de faturação onde vem informação relativa ao número da receita, à data, entidade ao qual foi faturado, aos 

medicamentos comparticipados que foram dispensados, o preço e o respetivo valor da comparticipação, 

número, lote e série atribuído à venda. 

4.6. Medicamentos genéricos e preços de referência 

Segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, um medicamento genérico (MG) é aquele “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 

apropriado”. No acondicionamento secundário de um MG deve estar identificado o seu nome, seguido da 

dosagem, da forma farmacêutica e da sigla "MG” [10]. Apenas são considerados medicamentos genéricos 

aqueles que são essencialmente similares de um medicamento de referência, se tiver caducado os direitos de 

propriedade industrial relativos às respetivas substâncias ativas ou processo de fabrico e se não se invocarem 

a seu favor indicações terapêuticas diferentes relativamente ao medicamento de referência já autorizado [32]. 

O sistema de preços de referência aplica-se sempre que existam medicamentos genéricos comparticipados e 

comercializados [33]. O preço de referência é entendido como o “valor sobre o qual incide a comparticipação 

do Estado no preço dos medicamentos incluídos em cada um dos grupos homogéneos, de acordo com o escalão 

ou o regime de comparticipação que lhes é aplicável”. O preço de referência para cada grupo homogéneo 

corresponde à média dos cinco PVP mais baixos praticados no mercado, tendo em consideração os 

medicamentos que integrem aquele grupo [34]. As farmácias devem ter disponível para venda, no mínimo, 3 

medicamentos com a mesma SA, forma farmacêutica e dosagem, de entre os que correspondam aos cinco 

preços mais baixos de cada grupo homogéneo [13, 17]. O farmacêutico tem de dispensar o medicamento que 

cumpra a prescrição médica e nos casos em que existe grupo homogéneo, o mais barato dos 3 medicamentos. 

No entanto, o utente pode optar por qualquer medicamento com o mesmo CNPEM, independentemente do seu 

valor, desde que assuma a diferença de preço e demonstre que exerceu o direito de opção [11]. 

Em alguns momentos do estágio, fui confrontada sobre a garantia da qualidade do MG, devido ao seu 

preço inferior. De forma objetiva, tentei explicar o que é um MG e quais as vantagens da redução do custo dos 

medicamentos para utentes. Apesar disto, alguns utentes preferiam continuar o tratamento com o medicamento 
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de referência, alegando que já tinham tomado o MG e este não teve qualquer efeito ou provocou mais efeitos 

adversos.  

4.7. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

Os medicamentos que contém substâncias ativas classificadas como psicotrópicos e estupefacientes 

apresentam risco de dependência física e psíquica, sendo sujeitos a um controlo especial para evitar o seu uso 

ilícito e o tráfico ilegal. O Decreto-Lei n º 15/93, de 22 de janeiro apresenta uma lista de substâncias que são 

reconhecidas como estupefacientes ou psicotrópicas [35]. Estes medicamentos exigem um tratamento 

específico em todo o seu circuito, nomeadamente na requisição, entrega, armazenamento, dispensa e controlo 

de receituário. Estas substâncias implicam uma receita médica especial para a sua aquisição e a sua entrega a 

um doente mental manifesto ou a um menor é punida, por ser considerado abuso do exercício da profissão [35]. 

Na FSL, o controlo destes medicamentos é efetuado em dois momentos distintos. O primeiro momento 

ocorre aquando da receção da encomenda, em que se armazena num local distinto dos restantes medicamentos. 

A Alliance Healthcare envia, no final de cada mês, um resumo dos movimentos destes medicamentos para a 

FSL. Posteriormente é assinado, carimbado e datado o original e duplicado, ficando o original arquivado na 

farmácia (durante 3 anos) e o duplicado é enviado ao fornecedor. 

Independentemente do tipo de prescrição (manual, materializada ou desmaterializada), o farmacêutico, 

no ato da dispensa, tem de registar informaticamente os dados do utente, do médico prescritor e do adquirente 

(que pode ou não ser o utente). A dispensa só pode ser efetuada após apresentação do cartão de cidadão ou 

outro documento de identificação. Quando se trata de uma receita manual ou materializada, deve-se proceder 

a uma cópia desta e deve ser mantida em arquivo adequado pela farmácia durante 3 anos [13]. O comprovativo 

da venda dos psicotrópicos ou estupefacientes que é impresso pelo Sifarma 2000® (registo de saída) deve ser 

anexado à copia da receita. No caso das receitas desmaterializadas, é guardado o “Documento de Psicotrópicos” 

impresso pelo SI. A FSL envia mensalmente até dia 8 as cópias das receitas manuais e a lista das receitas 

dispensadas e anualmente, até dia 31 de janeiro, o balanço do registo das entradas e saídas dos medicamentos 

[6].  

4.8. Medicamentos manipulados 

Segundo a Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho, um medicamento manipulado corresponde a “qualquer 

fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”. 

Uma fórmula magistral corresponde a um medicamento preparado segundo uma receita médica e um preparado 

oficial é um medicamento preparado segundo as indicações de uma farmacopeia ou de um formulário [36]. 

Para que possam ser objeto de comparticipação pelo SNS, os medicamentos manipulados prescritos têm de 

cumprir uma das seguintes condições: i) não existir comercialmente uma especialidade farmacêutica com igual 

SA na forma farmacêutica pretendida; ii) lacuna de terapêutica a nível dos medicamentos preparados 

industrialmente; c) necessidade de adaptação de dosagens ou formas farmacêuticas às carências terapêuticas 

de populações específicas (pediatria ou geriatria). O anexo do Despacho nº 18694/2010, de 16 de dezembro, 

possui uma lista de medicamentos manipulados comparticipados [19]. A FSL dispõe de um laboratório para a 

preparação de manipulados, que obedece às normas da Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho. Todos os 

medicamentos manipulados produzidos na farmácia são rotulados. No rótulo deve constar toda a informação 

necessária ao doente: nome do doente (no caso de uma fórmula magistral), fórmula do medicamento, número 

do lote atribuído, prazo de utilização, condições de conservação, instruções especiais (por exemplo, “agitar 
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antes de usar”), via de administração, identificação da farmácia e identificação do farmacêutico diretor técnico 

[36]. O PVP dos manipulados, é calculado conforme os critérios da Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho e reflete 

o valor dos honorários da preparação, que tem por base um fator “F”, o preço das matérias-primas e dos 

materiais de embalagem [37]. 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de preparar creme cicatrizante, pomada de óxido de zinco e 

solução alcoólica a 60% saturada com ácido bórico. Procedi ao preenchimento das fichas de preparação, ao 

cálculo do PVP final dos manipulados preparados, à rotulagem dos mesmos e à verificação dos caracteres 

organoléticos para controlo da qualidade. No anexo E apresento como exemplo a ficha de preparação da 

solução alcoólica a 60% saturada com ácido bórico, assim como o cálculo do PVP deste manipulado, 

preenchidas por mim. 

4.9. Medicamentos não sujeitos a receita médica  

Quando os medicamentos não preenchem nenhuma das condições referidas na secção 4.1., são 

denominados de MNSRM. Normalmente, os MNSRM não são comparticipáveis [10]. A utilização de MNSRM 

de forma responsável, para o alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade denomina-

se de automedicação. Esta prática pode ser ou não realizada com assistência e aconselhamento de um 

profissional de saúde, sendo que as situações passíveis de automedicação estão bem definidas no anexo ao 

Despacho n.º 17690/2007, de 23 de julho [38]. O farmacêutico é muitas vezes solicitado para transmitir 

informação sobre saúde. Cada indicação terapêutica deve ser realizada de forma consciente e com um 

conhecimento profundo e atualizado, de forma a evitar a automedicação desnecessária. A abordagem de uma 

indicação terapêutica passa pela recolha de informação sobre o doente, nomeadamente os sintomas, duração, 

localização, hábitos, alergias, entre outros. É igualmente importante reconhecer e decidir a necessidade de 

referenciar para uma consulta médica quando os sintomas podem estar relacionados com um problema de saúde 

mais grave. Aquando da decisão de dispensar um MNSRM, o farmacêutico deve educar o doente para que este 

obtenha o máximo de benefício com a medicação, em termos de eficácia e segurança. Assim, deve ser prestada 

informação como a indicação terapêutica do MNSRM, posologia, efeitos adversos e possíveis 

contraindicações. Os MNSRM que mais indiquei na FSL estavam associados a situações de dores musculares 

ligeiras a moderadas, dificuldade temporária em adormecer, dismenorreia primária, síndrome varicoso, 

micoses interdigitais, secura ocular, alergias, enxaquecas, pediculose, queimaduras solares, obstipação, 

diarreia, entre outros.  

4.10. Outros produtos de saúde 

De acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, as farmácias podem fornecer ao 

público outros produtos de saúde, nomeadamente medicamentos e produtos veterinários, medicamentos e 

produtos homeopáticos, produtos naturais, dispositivos médicos, suplementos alimentares e produtos de 

alimentação especial, produtos fitofarmacêuticos, produtos cosméticos e de higiene corporal, artigos de 

puericultura, entre outros [1]. De seguida vou abordar aqueles que na FSL possuem uma maior procura. 

4.10.1. Medicamentos e produtos veterinários 

O medicamento veterinário é fundamental para a promoção da saúde e do bem-estar animal e para o 

controlo de infeções em animais com potencial transmissão ao homem. Segundo o Decreto-Lei n.º 148/2008, 

de 29 de julho, um medicamento veterinário é aquele que possui propriedades curativas ou preventivas de 

doenças em animais ou dos seus sintomas. Também pode incluir as substâncias ativas utilizadas ou 
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administradas no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação 

farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas. Estes 

produtos apresentam a menção «USO VETERINÁRIO» impressa de forma destacada, em fundo verde [39].  

A FSL dispõe de uma pequena gama de produtos veterinários, armazenados num local distinto dos 

medimentos de uso humano, possuindo principalmente anticoncecionais para cão e gato, como o Megecat® 

(Vétoquinol), desparasitantes externos como o Frontline® (Merial) e desparasitantes internos como o Tenil 

Vet® (Atral). Apesar de grande parte das pessoas possuirem indicação do médico-veterinário para a compra 

dos medicamentos e produtos veterinários, um número considerável de pessoas procura a farmácia para obter 

aconselhamento para os seus animais de companhia. Esta foi uma área que senti bastantes dificuldades em 

aconselhar, mas com o apoio da equipa da FSL e com a pesquisa que realizava, consegui dar resposta aos 

pedidos realizados.    

4.10.2. Produtos de cosmética e higiene corporal  

Um produto cosmético é definido, segundo o Decreto-Lei n.º 189/2008, de 24 de setembro, como um 

produto destinado a ser colocado em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, 

designadamente a epiderme, sistema piloso e capilar, unhas, lábios e orgãos genitais externos, ou com os dentes 

e mucosas bucais, com a finalidade de limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom 

estado ou corrigir os odores corporais [40]. Diariamente, na FSL eram procurados este tipo de produtos, para 

as mais diversas situações. A acne e rosácea foram das situações mais frequentes, assim como a pele atópica. 

Muitos dos clientes também procuravam produtos para a hidratação facial e corporal e para proteção solar. A 

FSL possui várias marcas para dar resposta, nomeadamente a La Roche-Posay®, Vichy®, A-Derma®, RoC®, 

Neutrogena®, Babé® entre outras. Os produtos para a higiene oral também eram bastante procurados, 

nomeadamente escovas de dentes, pastas dentríficas, fixadores para próteses, escovilhões, fio e fita dentária, 

colutórios,  entre outros. De entre os produtos para a higiene íntima, destacam-se as marcas Femilyane® e 

Lactacyd®. A gama Klorane® era muito solicitada para a queda de cabelo, cabelos oleosos, secos, estragados, 

entre outras situações. 

Este era o tipo de produtos que mais me fascinava no aconselhamento, pela sua enorme diversidade e 

capacidade de resposta a muitas situações. À medida que me sentia mais confiante nos atendimentos, tentava 

aplicar a prática de cross-selling. As formações que participei durante o estágio, os panfletos e a consulta dos 

sites das diversas marcas juntamente com a experiência da equipa da FSL permitiram-me melhorar a cada dia 

e a me sentir mais preparada para responder às necessidades dos clientes. 

4.10.3. Dispositivos médicos 

Entende-se por dispositivo médico, qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou 

artigo destinado a ser utilizado em seres humanos para fins de i) diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento 

ou atenuação de uma doença, lesão ou de uma deficiência; ii) estudo, substituição ou alteração da anatomia ou 

de um processo fisiológico; iii) controlo da conceção. Os dispositivos devem conter a marcação “CE” [41]. Os 

dispositivos médicos estão divididos em quatro classes de risco (I, IIa, IIb, III) atendendo à vulnerabilidade do 

corpo humano e aos potenciais riscos decorrentes da conceção técnica e do fabrico [42]. Na FSL é possível 

encontrar uma grande variedade de dispositivos médicos, nomeadamente seringas, lancetas, meias de 

compressão, pulsos, meias e joelheiras elásticas para compressão, canadianas, compressas de gaze, material de 

penso, sacos coletores de urina, sacos para ostomia, preservativos masculinos entre muitos outros. 
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4.10.4. Produtos dietéticos e produtos para alimentação especial 

Os suplementos alimentares complementam ou suplementam um regime alimentar normal e constituem 

fontes concentradas de determinas substâncias nutrientes ou outras com efeito nutricional ou fisiológico, 

comercializadas em forma doseada [43]. Este tipo de produtos é muito procurado nas farmácias, pelo que o 

farmacêutico assume um papel fundamental no aconselhamento e dispensa deste tipo de produtos. Em si, os 

suplementos alimentares podem conter vitaminas, mineirais, aminoácidos, ácidos gordos essencias, fibras, 

plantas ou extratos de ervas, que garantem o bom funcionamento do organismo, a capacidade de defesa e de 

recuperação do mesmo. No entanto, é dever do farmacêutico informar que os suplementos alimentares são um 

complemento e não um substituto de uma alimentação variada e equilibrada, que a toma pode estar 

contraindicado em algumas situações e que podem existir efeitos adversos associados. O utente procura esses 

produtos por ter visto num anúncio publicitário, por recomendação médica ou por aconselhamento 

farmacêutico. A FSL possui vários suplementos alimentares, desde suplementos de magnésio, como o 

Magnesium-OK®, multivitamínicos, como o Centrum®, suplementos para melhorar a saúde das articulações, 

como o BioActivo® Glucosamina Duplo, suplementos alimentares termogénicos, como o Seca Barriga®, 

suplementos fortificantes, para o cuidado das unhas e cabelo, como o Ecophane®, suplementos para a melhoria 

da saúde ocular, como Vitalux Plus®, entre muitos outros. 

O Decreto-Lei n.º 227/99, de 22 de junho, define os géneros alimentícios destinados a uma alimentação 

especial como “produtos alimentares que, devido à sua composição ou processos especiais de fabrico, se 

distinguem claramente dos géneros alimentícios de consumo corrente, são adequados ao objetivo nutricional 

pretendido e são comercializados com a indicação de que correspondem a esse objetivo”. Estes produtos para 

alimentação especial são utilizados por pessoas cujo processo de assimilação ou metabolismo se encontra 

perturbado, ou possuam condições fisiológicas especiais e que, por tal, podem retirar benefício da ingestão 

controlada de certas substâncias contidas nos alimentos. Isto inclui géneros alimentícios, com valor energético 

baixo ou reduzido, destinados ao controlo de peso, alimentos pobres em sódio, alimentos sem glúten, alimentos 

adaptados a esforços musculares intensos, sobretudo para os desportistas e alimentos destinados a pessoas 

diabéticas. Também se considera alimentação especial aquela que corresponde às necessidades de lactentes ou 

crianças de 1 a 3 anos de idade em bom estado de saúde, nomeadamente os preparados para lactentes, os leites 

de transição e alimentos para bebés. Inclui-se também nos produtos de alimentação especial, os alimentos 

dietéticos destinados a fins medicinais, nomeadamente as fórmulas para lactentes anti-regurgitação, isentas de 

lactose, alimentos para doenças hereditárias do metabolismo como a fenilcetonúria e a tirosinemia [44]. 

4.10.5. Artigos de puericultura 

Segundo o Decreto-Lei n.º 10/2007, de 18 de janeiro, um artigo de puericultura corresponde a “qualquer 

produto destinado a facilitar o sono, o relaxamento, a higiene, a alimentação e a sucção das crianças” [45]. A 

FSL dispõe de vários produtos de puericultura, nomeadamente chupetas, biberões, tetinas, da marca Chicco®, 

fraldas da marca Libero®, produtos de limpeza da marca Mustela®, entre outros.  

5. Serviços e cuidados prestados pela farmácia 

A farmácia comunitária deixou de ser um mero local de preparação e dispensa de medicamentos, e passou 

a ser um espaço de promoção de saúde e bem-estar. Nos últimos anos, as farmácias portuguesas têm vindo a 

prestar um número cada vez maior de serviços farmacêuticos [46]. As alterações legislativas, nomeadamente 
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a introdução do Decreto-Lei n º 307/2007, de 31 de agosto e Portaria n º 1429/2007, de 2 de novembro, vieram 

assinalar profundas alterações no funcionamento das farmácias e nos serviços que podem ser prestados por 

estas unidades de saúde [1, 5]. A FSL disponibiliza serviços farmacêuticos tal como a monitorização de 

parâmetros bioquímicos e/ou fisiológicos, administração de vacinas não incluídas no PNV, cuidados de 

primeiros socorros e consultas específicas, nomeadamente de nutrição. Estes serviços possibilitam, muitas 

vezes, realizar aconselhamento farmacêutico e acompanhamento de doentes já diagnosticados e medicados e 

no caso das consultas de nutrição, ajudam no controlo, perda ou ganho de peso e na alimentação de pessoas 

obesas, magras, desportistas, entre outros.  

5.1. Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

A farmácia é, frequentemente, a primeira unidade de saúde a que os utentes recorrem para a medição de 

parâmetros bioquímicos, fisiológicos e antropométricos. Isto porque, os utentes reconhecem-lhe a 

proximidade, a facilidade de acesso, a disponibilidade, a competência e a dedicação dos profissionais de saúde. 

Na FSL é realizada a medição da pressão arterial, frequência cardíaca, glicemia, colesterolemia e 

trigliceridemia. A FSL dispõe também de uma balança que permite determinar o peso, altura, e calcular IMC. 

Durante o estágio procedi várias vezes à determinação destes parâmetros, com especial relevância para a 

pressão arterial, glicemia, colesterol total e triglicerídeos. Com base nos resultados obtidos nas diversas 

determinações, comparava com os valores de referência e prestava aconselhamento, sempre que aplicável. 

Antes de fazer a medição propriamente dita da pressão arterial, convidava o utente a repousar durante 5 minutos 

e questionava se tinha fumado ou ingerido cafeína nos 30 minutos anteriores. A abordagem inicial das 

diferentes determinações que realizei passava também por questionar o utente sobre a sua medicação, historial 

de doenças, hábitos alimentares e de exercício físico e a regularidade das determinações. Durante o meu estágio 

tive a oportunidade de acompanhar vários utentes na monitorização dos valores de glicémia, colesterol total e 

triglicerídeos. Os valores de pressão arterial a partir do qual se considera hipertensão arterial é, geralmente, 

140/90 mmHg [47]. No entanto é importante verificar a coexistência de doenças concomitantes para assim ser 

considerada. Na determinação da glicemia, sempre que um indivíduo apresentava glicemia em jejum (de 8 

horas no mínimo) superior ou igual a 126 mg/dL aconselhava o utente a consultar o seu médico e prestava 

aconselhamento farmacêutico, nomeadamente as medidas não farmacológicas, como a redução do consumo de 

açúcares e prática de exercício físico ajustada à condição de cada utente. Estas medidas eram também referidas 

para indivíduos com glicemia superior ou igual a 110 mg/dL. Quando o doente já possuía o diagnóstico de 

diabetes mellitus, tentava reforçar a importância da adesão à terapêutica, da determinação do perfil glicémico 

diário e das complicações tanto agudas como a longo prazo. Relativamente ao colesterol, a FSL possibilita 

apenas a determinação do colesterol total. Sempre que o utente apresentava valores de colesterol superiores a 

190 mg/dL e de triglicerídeos superiores a 150 mg/dL, recomendava a adoção de hábitos de vida mais saudáveis 

e/ou a necessidade de consultar o seu médico. No mês de maio, considerado mês do coração, foi realizado na 

FSL um rastreio cardiovascular gratuito, que incluía a determinação da glicemia, colesterol total, pressão 

arterial e determinação do IMC. 

5.2. Administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação 

A FSL possibilita aos utentes adultos realizarem a administração de vacinas que não estão incluídas no 

PNV. Este tipo de serviço aumenta a comodidade dos utentes, pois dispensa a deslocação a uma outra unidade 

de saúde. No dia 3 de junho, conclui com aprovação a ação de formação “Administração de Vacinas e 
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Injetáveis”, cujo certificado está no anexo D. Desta forma, após inscrição e reconhecimento pela Ordem dos 

Farmacêuticos, passo a estar legalmente habilitada a fazer administração de injetáveis.  

5.3. Consultas de nutrição 

A FSL possui uma nutricionista, a Dr.ª Rita, que realiza rastreios e consultas na zona de atendimento 

privado da farmácia, quinzenalmente. Os principais motivos que mobilizavam os utentes, na sua maioria do 

sexo feminino, a se inscreverem eram o excesso de peso e a obesidade. Esta nutricionista elaborava planos 

alimentares direcionados a cada utente, de forma, a que o mesmo conseguisse atingir o seu peso ideal.  

6. VALORMED 

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos que tem a responsabilidade da gestão dos resíduos 

de embalagens vazias e medicamentos fora de uso ou de prazo. Esta entidade resultou da colaboração entre a 

indústria farmacêutica, distribuidores e farmácias [48]. A FSL colabora com a VALORMED, recolhendo em 

contentores específicos os resíduos. Uma vez cheios, os contentores de recolha são selados, preenchendo-se o 

nome e número da farmácia, o peso do contentor, a data de recolha e a rubrica do responsável pelo fecho. 

Posteriormente, são entregues aos distribuidores para que procedam ao seu tratamento (reciclagem e 

incineração). No âmbito deste tema, realizei duas sessões de sensibilização externas. A primeira sessão 

aconteceu no dia 2 de maio, no Centro de Atividades dos Tempos Livres da Associação de Solidariedade da 

Zona das Fontaínhas (ASZF), e a segunda sessão, no dia 13 de junho, no CNSE. Foram ministradas estas 

sessões a 51 crianças e jovens. Pretendia-se com estas ações de sensibilização criar cidadãos mais conscientes 

e contribuir para uma mudança de comportamentos, através da intervenção em idades mais jovens. As sessões 

decorreram de uma forma muito simplista e personalizada, pelo que foi fácil cativar a atenção dos alunos. Ao 

longo das sessões, através de perguntas simples, fui percebendo a falta de informação que ainda existe sobre 

esta temática.  Perguntas como: “Sabem onde devem colocar os medicamentos que já não usam ou que 

ultrapassam o prazo de validade?” e “Onde devo colocar as agulhas e as seringas?”, eram respondidas de forma 

errada. Tentei passar a mensagem e acho que fui bem-sucedida. No final de cada uma das apresentações realizei 

um questionário com 7 questões, as quais foram respondidas maioritariamente de forma correta. As crianças e 

os jovens tiveram oportunidade de esclarecer todas as dúvidas comigo e muitos referiram que a partir daquele 

dia passariam a levar para a farmácia os medicamentos que já não usavam. No final da sessão foi oferecida a 

cada um dos alunos uma caixa ECOMED para levarem para casa e ainda dois contentores da VALORMED 

para ficarem no estabelecimento. Ambas as entidades abraçam carinhosamente estas formações, pelo que a 

ASZF me pediu para dinamizar mais atividades juntos deles e o CNSE pretende criar uma parceria com a FSL 

para que mais temáticas sejam abordadas e dinamizadas junto dos seus alunos. No anexo F encontra-se a 

apresentação projetada e nos anexos G e H, as fotos da atividade na ASZF e no CNSE, respetivamente.  

7. Formações frequentadas 

A FSL reconhece a importância da atualização de conhecimentos técnicos e científicos para melhorar e 

aperfeiçoar a atividade farmacêutica. Uma farmácia está mais habilitada para responder às necessidades dos 

utentes (cada vez mais exigentes na sociedade atual), com a participação contínua nestas formações. Na 

qualidade de farmacêutica estagiária, tive oportunidade de frequentar as formações enumeradas no anexo I. 
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PARTE II – PROJETOS DESENVOLVIDOS DURANTE O ESTÁGIO 

1. CRIAÇÃO DE UM NOVO SERVIÇO NA FARMÁCIA – DISPENSAÇÃO SEMANAL 

DE MEDICAÇÃO (DSM) 

1.1. Motivação do projeto 

A maior parte das falhas em farmacoterapia justifica-se pelo uso incorreto da medicação e associa-se a 

uma maior morbimortalidade humana e, consequentemente, a um aumento dos gastos em saúde [49]. Perante 

esta problemática, foi proposto criar-se um novo serviço na FSL, que tinha como objetivo primordial auxiliar 

os utentes a obterem o máximo benefício da sua medicação, e assim, melhorar a qualidade de vida dos mesmos. 

Com o passar do tempo fui percebendo que alguns dos utentes da FSL, principalmente idosos, sentem 

dificuldades em gerir a sua medicação, pelos mais variados motivos como serem iletrados, com função 

cognitiva comprometida ou simplesmente confundirem-se com os inúmeros laboratórios que existem para o 

mesmo medicamento. Desta forma, logo no princípio do meu estágio abracei carinhosamente este projeto e, 

com o apoio de toda a equipa da FSL, desenvolvi o serviço de DSM de forma a que este estivesse funcional já 

no mês de maio. Ao pensar neste projeto, não o consegui imaginar dissociado de um plano de cuidados 

farmacêuticos, pois percebi que os doentes necessitam de ajuda para obter o máximo de segurança e eficácia 

na sua terapêutica. Desta forma, decidi complementar este projeto com uma prática clínica de monitorização e 

avaliação continuada da farmacoterapia de alguns desses doentes para prevenir PRM e tentar reduzir o 

aparecimento de RNM. Nesta região do Porto não existe nenhuma farmácia que contemple este serviço, pelo 

que acredito que a DSM da FSL poderá ter um impacto positivo na qualidade de vida da população que reside 

nesta zona. Haverá assim mais e melhor saúde. 

1.2. Enquadramento do projeto 

Segundo o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto é permitido às farmácias a realização de “outras 

funções de relevante interesse público na promoção da saúde e do bem-estar dos utentes” [1]. Esta possibilidade 

de prestação de serviços de saúde por farmacêuticos é concretizada legalmente na Portaria n.º 1429/2007, de 2 

de novembro, que define no seu artigo 2.º, quais os serviços farmacêuticos que podem ser prestados pelas 

farmácias [5].  Com base neste pressuposto e nas recomendações feitas no documento das BPF, em que é feita 

referência à farmácia como um estabelecimento de saúde e de interesse público que deve continuadamente 

promover cuidados centrados no doente, a criação deste projeto de DSM complementa outros serviços de 

excelência, centrados no doente, já praticados nesta farmácia [4]. 

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), a adesão à terapêutica é o principal determinante da 

efetividade de um tratamento [50]. A adesão à terapêutica pode ser definida como a decisão do doente para 

seguir as instruções dadas por um médico ou outro profissional de saúde em relação à sua medicação, 

nomeadamente no que se refere à dose, frequência, duração do tratamento e advertências [51]. Contudo, quando 

se refere unicamente o termo adesão, este engloba também a adoção de outros comportamentos relacionados 

com a saúde, nomeadamente a vacinação, exames complementares de diagnóstico e modificações no estilo de 

vida, como a prática regular de exercício físico e uma dieta variada e equilibrada [52]. O impacto da falta de 

adesão à terapêutica reflete-se em todo o mundo, sendo a magnitude deste problema, nos países desenvolvidos, 

de 50% para os doentes crónicos. Vários são os fatores que contribuem para uma menor adesão à terapêutica, 

desde fatores sociais e económicos, fatores relacionados com a patologia e com o regime terapêutico prescrito 

e fatores relacionados com a interação entre doente, profissionais de saúde e serviços de saúde [50].  
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No que se refere aos fatores sociais e económicos é de salientar o continuado e forte envelhecimento 

demográfico que se assiste em Portugal. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), entre 2016 

e 2060, o índice de envelhecimento passará de 148 idosos (população com 65 ou mais anos) para 307 por cada 

100 jovens (população com menos de 15 anos) [53, 54]. Esta alteração na pirâmide etária portuguesa conduz 

a um aumento da prevalência de doenças crónicas, como a doença de Alzheimer, doença de Parkinson, diabetes 

mellitus, osteoporose, depressão e glaucoma, as quais requerem tratamentos complexos e de longa duração 

[50]. A deterioração no estado de saúde dos idosos, tanto por alterações psíquicas como físicas, pode também 

dificultar o acesso, o manuseamento e a administração de fármacos [55]. O analfabetismo, as dificuldades 

económicas, a falta de apoios sociais, o desemprego, o isolamento social e familiar e a longa distância a um 

centro de tratamento ou a uma farmácia são alguns dos fatores que influenciam negativamente a adesão à 

terapêutica [56]. Relativamente aos fatores relacionados com a patologia, a gravidade dos sintomas e da doença, 

o grau de incapacidade física, psicológica e social, a velocidade de progressão da doença, a existência de uma 

ou mais doenças concomitantes e a disponibilidade de tratamentos eficazes são determinantes para a adesão à 

terapêutica [50]. De entre os fatores relacionados com o regime terapêutico, sabe-se que a complexidade e a 

duração do tratamento, as mudanças frequentes do regime terapêutico, a eficácia tardia no alívio dos sintomas 

e o número elevado de efeitos adversos são os principais responsáveis pela falha na adesão à terapêutica [55].  

Por último, os fatores relacionados com a interação entre o doente, profissionais de saúde e serviços de saúde 

são cada vez mais estudados. A atitude e o comportamento do médico perante o utente revelam-se de extrema 

importância para a forma como o doente lida com a sua doença e gere a sua terapêutica. A falta de conhecimento 

da doença e dos seus sintomas, a desmotivação ou a ansiedade para o tratamento e a dificuldade em 

compreender a necessidade da terapêutica, a qualidade dos cuidados de saúde em geral, a inexistência ou o 

reduzido reembolso pelos seguros de saúde, a presença de profissionais de saúde com menos competências 

para a prática clínica, a reduzida duração de uma consulta médica e a falha na educação para a saúde e no 

seguimento de doentes são preditores do insucesso no cumprimento da terapêutica [50, 55]. Os farmacêuticos 

comunitários possuem uma posição estratégica para aumentar a adesão terapêutica, uma vez que são estes 

profissionais de saúde que estabelecem o último contacto com o doente antes da toma da medicação e são 

visitados regularmente para adquirir a medicação. Para além disto, os farmacêuticos também têm a 

oportunidade de reforçar a informação recebida por outros profissionais de saúde, proporcionar informação 

adicional e monitorizar a adesão terapêutica [57]. A FSL localiza-se numa zona cuja população é 

maioritariamente idosa e alguns dos utentes têm possibilidades económicas reduzidas. Muitos dos doentes que 

procuram a FSL fazem medicação de forma crónica, isto é, com uma duração superior a três meses, e possuem 

co-morbilidades, sendo que grande parte são doentes polimedicados.  

Neste sentido, o projeto de DSM permitirá criar condições para que a adesão terapêutica nesta região 

possa aumentar, através da gestão dos medicamentos por parte da FSL e cumprimento da terapêutica 

medicamentosa por parte do doente. 

1.3. Polimedicação  

A polimedicação, também denominada de polifarmácia, é definida como o uso de vários medicamentos 

simultaneamente, em número superior ao clinicamente necessário ou como o uso de medicamentos 

inapropriados [58]. Não há um consenso quanto ao número de medicamentos necessários para que se possa 

considerar um doente polimedicado, pelo que normalmente se considera quatro ou cinco medicamentos [59]. 
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Embora a polimedicação possa ocorrer em qualquer idade, é nos idosos que esta é mais frequente. Estima-se 

que em todo mundo sejam tomados por idosos, em média, dois a nove medicamentos por dia e haja uma 

prevalência de medicação inapropriada, nesta faixa etária, de 11,5% a 62,5% [60]. Num estudo observacional 

realizado na área do Porto, 59,2% da população com idade igual ou superior a 65 anos era polimedicada, sendo 

esta percentagem mais elevada no grupo com 75 anos ou mais, com 65,6%. Neste mesmo estudo fez-se a 

análise da medicação potencialmente inapropriada para idosos, segundo os critérios de BEERS, de 2012, e 

concluiu-se que 37,0% dos idosos utilizavam medicamentos potencialmente inapropriados (MPI). Os MPI mais 

frequentemente prescritos foram os fármacos com ação no Sistema Nervoso Central (25,1%), nomeadamente 

os ansiolíticos (alprazolam, diazepam, etc.), os anti-inflamatórios (11,9%), nomeadamente anti-inflamatórios 

não esteroides (AINEs), como diclofenac, indometacina, etc., e os fármacos com interesse no tratamento de 

doenças do foro cardiovascular (3,0%), nomeadamente o antiarrítmico de classe III (amiodarona) [61]. 

Infelizmente, existem muitas consequências negativas associadas à polimedicação, nomeadamente: os 

custos mais elevados para o doente e para o sistema de saúde, pois o risco aumentado de toma de MPI associa-

se a um aumento do número de hospitalizações; o risco aumentado de efeitos adversos; a probabilidade 

aumentada de ocorrerem interações medicamentosas, sendo importante aquando da prescrição médica, os 

médicos garantirem que estão a ser prescritos os medicamentos mais seguros e eficazes, de forma a maximizar 

o benefício da terapêutica para o doente. É igualmente importante que o clínico avalie a medicação que o 

doente já faz habitualmente e as patologias que possui para reduzir os riscos de interações e minimizar os erros 

de prescrição. A polimedicação também pode conduzir a falhas na adesão à terapêutica. Como consequências 

temos a potencial progressão da doença, a ineficácia do tratamento, o aumento de efeitos adversos, ou mesmo 

mortalidade [62, 63]. Nos idosos polimedicados pode existir comprometimento funcional, nomeadamente na 

realização de atividades instrumentais de vida diária, aumento do risco de queda, de incontinência urinária e 

comprometimento cognitivo, como delírios e demência [63].   

1.4. Seguimento Farmacoterapêutico (SF) de doentes com serviço de DSM 

O SF inclui-se nos cuidados farmacêuticos e é uma prática contínua que permite ao farmacêutico aplicar 

conhecimentos sobre os medicamentos e problemas de saúde. Para além disto, o SF visa a integração destes 

conhecimentos no sentido de prestar auxílio às necessidades que os doentes têm com a sua medicação. O 

principal objetivo desta atividade clínica é a deteção de PRM para prevenir e resolver RNM. Os PRM são 

definidos como causa de RNM, e resultam do processo de uso dos medicamentos, nomeadamente a 

administração errada de um medicamento, prescrições médicas erradas, falta de adesão à terapêutica, interações 

entre medicamentos, entre outros. Os RNM constituem problemas de saúde, e advém de alterações provocadas 

pelo uso do medicamento ou por falta deste. Para a realização do SF de uma forma sistematizada, foi adaptado 

o Método de Dáder. Este método permite aumentar a qualidade de vida do utente através da deteção de PRM 

e possível resolução. Este método divide-se em sete fases sucessivas. Na primeira fase, denominada de “Oferta 

do serviço”, o profissional de saúde convida o doente a integrar o SF, após explicação sobre o que é, o porquê 

da sua intenção e os objetivos a que se propõe. O doente é assim convidado a regressar à farmácia para uma 

segunda fase, a “Primeira entrevista”, na qual é preenchida a ficha do anexo J. Esta fase é subdividida em três 

etapas: a etapa 1 – “Preocupação de saúde” - o farmacêutico questiona o utente sobre os seus problemas de 

saúde e sobre as suas dúvidas em relação aos medicamentos que toma; a etapa 2 – “Medicamentos utilizados 

pelo doente” – o farmacêutico questiona o doente sobre a indicação terapêutica e a posologia de cada um dos 
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medicamentos apresentados. A falta de conhecimento ou de incumprimento do regime terapêutico podem ser 

causas de um RNM; a etapa 3 – “Fase de revisão” – o farmacêutico pretende nesta etapa completar a informação 

sobre o doente, nomeadamente sobre a existência de outros problemas de saúde que não tenham sido referidos, 

confirmar a informação cedida anteriormente, descobrir possíveis medicamentos que o doente tome mas que 

não tenha informado, obter informação complementar como hábitos sociais, alergias, peso, altura, entre outros 

aspetos.  

A terceira fase corresponde ao “Estado da situação” e trata-se de um documento resumido da segunda 

fase (Anexo K), onde é registado o problema de saúde, o correspondente medicamento utilizado para o 

tratamento e a forma como toma os medicamentos. Para cada problema de saúde regista-se se o seu grau de 

controlo e a forma como preocupa o utente. Em visitas posteriores podem ocorrer alterações a nível de novos 

problemas de saúde que surjam ou novos medicamentos e/ou posologias, pelo que é necessário registar estas 

mudanças.  

A quarta fase é designada de “Fase de estudo”, e é a fase em que farmacêutico assume a responsabilidade 

de estudar o caso do doente. Com base em evidência científica, o farmacêutico estuda o problema de saúde, 

avalia a segurança, eficácia e necessidade dos medicamentos e relaciona estes com os problemas de saúde do 

doente. O objetivo é criar um plano de atuação individualizado e ajustado ao doente em questão. 

Na fase cinco, ou “Fase de Avaliação”, o farmacêutico identifica possíveis RNM, pela determinação da 

necessidade, efetividade e segurança do medicamento. Na fase seis, “Intervenção farmacêutica”, comunica-se 

ao utente os RNM e estabelece-se junto dele a estratégia que permitirá obter melhores resultados com a 

terapêutica. Quando os RNM são derivados de ações do doente, a intervenção farmacêutica faz-se unicamente 

junto deste. No entanto, pode ser necessária a intervenção do médico, sempre que existam problemas de saúde 

por diagnosticar ou quando, aderindo à terapêutica, os resultados clínicos do doente não são favoráveis.  A fase 

sete, e última, designada de “Entrevistas sucessivas”, permite monitorizar o doente e avaliar a eficácia da 

intervenção farmacêutica. É também possível que nestas entrevistas subsequentes se iniciem novas 

intervenções ou se estabeleçam novos estados de situação, por surgimento de novos problemas de saúde ou 

introdução de novos medicamentos [64, 65]. 

1.5. Dispensadores Semanais de Medicação 

Os dispensadores semanais de medicação são sistemas personalizados de separação e acondicionamento 

de medicamentos, preparados na farmácia. Estes são formados por um blister com compartimentos 

individualizados para cada dia da semana e, em cada dia, está dividido em quatro momentos: “Manhã”, 

“Almoço”, “Jantar” e “Deitar” (Anexo L). No entanto, estes momentos foram ajustados a cada doente, sendo 

que nos casos em que o doente fazia medicação em mais do que quatro momentos do dia, utiliza-se um novo 

blister e identifica-se com os períodos em falta. Cada dispensador semanal de medicação corresponde apenas 

a um doente e para uma semana, sendo preparado de acordo com a prescrição médica subjacente. Contudo, a 

FSL propôs a possibilidade de fazer a dispensação de quatro blisters numa só vez, para que o doente já ficasse 

com a medicação preparada para um mês e evitasse ter de se deslocar semanalmente à farmácia. 

1.6. Planeamento e divulgação do serviço de DSM 

O serviço de DSM foi pensado para servir não apenas doentes que adquirem a medicação na FSL, mas 

também doentes, que apesar de adquirirem a medicação noutra farmácia, sentem necessidade de um 

farmacêutico para facilitar a gestão da sua medicação. Este projeto permite acolher doentes polimedicados ou 
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com regimes posológicos complexos, doentes com baixa autonomia na gestão da sua medicação, doentes 

analfabetos, doentes com comprometimento da atividade motora, com dificuldades visuais e/ou com doenças 

neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, doença de Parkinson, doença de Huntington, esclerose 

lateral amiotrófica, entre outras, e ainda, doentes referenciados por médicos ou assistentes sociais. Contudo, 

caso o doente não se enquadrasse em nenhuma destas condições, mas exprimisse vontade em receber a DSM 

para assegurar a efetividade e segurança da sua terapêutica, a FSL responsabilizava-se pela gestão e 

acompanhamento farmacoterapêutico daquele doente. Este serviço também está disponível para cuidadores 

que são responsáveis pela gestão da medicação de doentes. 

Nem toda a medicação está elegível para este serviço. Desta forma, para o serviço de DSM apenas podem 

ser incluídos medicamentos cuja forma farmacêutica seja sólida e de administração oral como cápsulas ou 

comprimidos. Não se aplicam aos seguintes medicamentos: i) Pós, saquetas e granulados; ii) Cápsulas e 

comprimidos, cujas características físico-químicas tornam aconselhável que o blister de origem não seja aberto 

até à hora da administração (efervescente, higroscópico, sublingual e orodispersível); iii) Supositórios e 

preparações vaginais; iv) Sistemas transdérmicos; v) Medicamentos que precisam seguir a cadeia de frio; vi) 

Fármacos citotóxicos; vii) Fármacos fotossensíveis e viii) Medicamentos sem dosagem predeterminada. 

Até à aplicação prática da DSM, procedeu-se à organização espacial e estrutural do laboratório da FSL 

para a preparação dos Dispensadores Semanais de Medicação e criaram-se procedimentos normativos com as 

metodologias de preparação, material necessário e gestão de resíduos (Anexo M). 

Assim, no laboratório da FSL criou-se uma zona de armazenamento, destinada à gestão e conservação da 

medicação dos doentes e uma zona de acondicionamento, sempre limpa e desocupada, com a finalidade de 

preparar e armazenar os blisters. 

Este serviço foi pensado para funcionar nas seguintes etapas sequenciais:  

1) Divulgação do serviço através do folheto informativo (Anexo N) e cartaz na farmácia (Anexo O); 

2) Solicitação do serviço de DSM pelo doente, cuidador ou familiar; 

3) Esclarecimento ao doente do serviço de DSM e verificação da elegibilidade para a inclusão neste 

mesmo; 

4) Caso o serviço se aplique e seja aceite pelo doente, é informado que a DSM está integrada num 

programa de SF gratuito; 

5) Preenchimento do consentimento informado (Anexo P); 

6) Criação de um número de registo do doente (caso o doente já possua número da ficha de cliente no SI 

da FSL, este número pode ser mantido) e preenchimento da ficha de utente (Anexo Q); 

7) Aplicação do método Dáder adaptado para realização do SF; 

8) Preparação dos dispensadores semanais de medicação; 

9) Preenchimento da “Ficha de registo e controlo da DSM” (Anexo R); 

10) Levantamento do dispensador semanal de medicação Venalink®, rotulado com o número de registo 

do doente, nome do doente, data de preparação e de entrega do blister, ano e semana/ mês a que 

corresponde o blister, bem como os medicamentos, respetivas doses e o número de 

comprimidos/cápsulas a tomar em cada momento do dia – Rótulo da medicação no interior do blister 

(Anexo S); 

11) Preenchimento do “Rótulo da medicação no exterior do blister” (Anexo S); 
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12) Devolução dos blisters vazios ou de medicação excedente para receber o tratamento adequado através 

da VALORMED. 

Caso o doente reconhecesse que este sistema aumentava a segurança e eficácia na utilização da sua 

medicação, reduzia o risco de esquecimentos e falhas nas tomas, era dada a possibilidade de subscrever 

mensalmente, possuindo este tipo de subscrição vantagem económica face à subscrição semanal.  

1.7. Conclusão do projeto 

O serviço de DSM ficou disponível na FSL a partir do mês de maio. Uma vez que a farmácia passará a 

disponibilizar o serviço de forma permanente, deixei organizados informaticamente todos os documentos 

necessários para a aplicação do serviço na FSL. Apesar de alguns doentes terem mostrado interesse sobre este 

novo serviço, até ao final do meu estágio não houve solicitação de inscrição por nenhum doente. Entretanto 

houve uma situação que me deixou particularmente feliz e que gostaria de descrever: num dos meus 

atendimentos, fui abordada por um senhor que me questionou a todos os níveis sobre o serviço de DSM, e que 

só após uma longa descrição que fiz sobre o mesmo descobri tratar-se de um médico, a exercer a sua atividade 

no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E. O mesmo elogiou a ideia e valorizou intervenções 

como estas. Terminou a conversa afirmando que lamentava não existir uma farmácia na sua zona onde pudesse 

reencaminhar os seus doentes para um serviço de DSM, mas que iria propor a implementação de um projeto 

com os mesmos objetivos. Ao fim de algum tempo apercebi-me que as dificuldades económicas são um entrave 

à adesão ao serviço e, portanto, como forma de promover este serviço personalizado e de garantir que, acima 

de tudo, é vontade do doente receber esta intervenção na sua saúde, foi discutido entre as farmacêuticas da FSL 

oferecer duas semanas gratuitas para experimentação (após o término do meu estágio).  

 

2. PROBLEMAS OFTÁLMICOS 

2.1. Motivação do projeto  

No decorrer do meu estágio, em vários momentos do atendimento ao balcão surgiram-me utentes que 

pretendiam ser esclarecidos relativamente a uma variedade de patologias oftálmicas como cataratas, glaucoma 

e Degenerescência Macular relacionada com a Idade (DMI). Adicionalmente, fui inúmeras vezes solicitada 

para prestar aconselhamento sobre afeções oftálmicas menores, como olho seco, conjuntivite alérgica e corpo 

estranho. No início do meu estágio senti uma enorme dificuldade no aconselhamento dos utentes quanto aos 

melhores cuidados oftálmicos, assim como em distinguir sobre a necessidade ou não de referenciar para um 

oftalmologista. Tratando-se a visão de um sentido tão complexo e com uma importância fulcral para a 

concretização de atividades da vida diária e para o estabelecimento de relações pessoais, tive a clara noção que 

teria de dedicar mais tempo ao estudo desta temática de forma a conseguir prestar um serviço de melhor 

qualidade. Com o conhecimento adquirido, optei por ministrar uma formação interna na FSL abrangendo 4 

módulos: cataratas, glaucoma, DMI e desconforto ocular e preparei um panfleto informativo sofre a 

importância da higiene palpebral. Com o desenvolvimento deste projeto, consegui adquirir e transmitir 

conhecimentos à equipa da FSL, que diariamente se confronta com estas situações, assim como contribuir para 

uma maior capacitação da população através do panfleto informativo sobre a importância de uma regular 

higiene palpebral. 
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2.2. Enquadramento do projeto 

O Plano de Ação Global Europeu para a Saúde da Visão da OMS, a decorrer de 2014 a 2019, reconhece 

a magnitude dos problemas oftálmicos e refere a existência, em 2010, de 285 milhões de pessoas com 

deficiência visual, dos quais 39 milhões são invisuais [66]. De entre as principais causas de deficiência visual 

no mundo, a catarata representa 33%, o glaucoma 2%, e a DMI 1%, em 2010. Estas três patologias representam 

as três principais causas de cegueira no mundo, em que a catarata é a patologia mais frequentemente 

responsável pela perda da visão, com 51%, seguida do glaucoma, com 8% e da DMI, com 5%. A OMS refere 

ainda que as deficiências visuais são mais frequentes na população mais idosa. Em 2010, a OMS estimou que 

65% das pessoas portadoras de deficiência visual e 82% das pessoas invisuais tinham idade igual ou superior 

a 50 anos [67].  

A melhor forma de detetar precocemente um problema oftálmico e de prevenir a sua progressão é 

consultar regularmente um oftalmologista. A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda, em termos de visão 

em geral, uma avaliação oftalmológica de 4 em 4 anos dos 45 aos 65 anos, e depois dos 65 anos, de 2 em 2 

anos. Em criança, as avaliações fazem-se de acordo com um cronograma, havendo, portanto, “idades chave”: 

avaliação à nascença, avaliação sumária das funções visuais aos 2 meses, 6 meses, 2 anos, 5 anos e 10 anos. 

Dos 10 anos aos 45 anos, vai depender da existência de fatores de risco ou de sinais de alerta, como a baixa de 

visão, aparecimento de estrabismo, traumatismo ocular, entre outros [68]. 

2.3. Generalidades sobre a visão 

O olho é um dos órgãos mais complexos do corpo humano. Para que o cérebro seja capaz de criar uma 

imagem daquilo que vê, é necessário converter a luz em impulsos elétricos. Estes impulsos elétricos atravessam 

o nervo ótico e são transmitidos ao cérebro de forma a que este processe os sinais para criar uma imagem. As 

diferentes partes do olho possuem diferentes funções. A camada mais externa do olho é a esclerótica, que na 

sua parte anterior se especializa na córnea. A córnea cobre a íris e a pupila e tem como principais funções 

refratar a luz para o cristalino e para a retina e proteger o olho de corpos estranhos e lesões. Esta estrutura é 

coberta por uma membrana mucosa transparente denominada de conjuntiva. Na camada intermédia do olho 

temos o coroide que se especializa na íris. A íris corresponde à parte colorida do olho e regula a abertura da 

pupila, de forma a controlar a quantidade de luz que atinge a retina (camada mais interna do olho). Esta estrutura 

possui milhões de células sensoriais que captam e processam a luz. O espaço entre a córnea e o cristalino é 

preenchido com um fluido chamado humor aquoso, que fornece nutrientes à córnea e ao cristalino [69, 70]. No 

anexo T está representado o globo ocular em corte e as diferentes camadas da lágrima [68].   

2.4. Módulo I: Cataratas 

O cristalino desenvolvido é uma estrutura sem vascularização e sem inervação, pelo que as suas 

necessidades metabólicas são satisfeitas pelo humor aquoso adjacente. As células recentemente formadas no 

cristalino diferenciam-se em fibras e ao fazê-lo estas células alongam-se, perdem os seus organelos e aumentam 

enormemente a massa de proteínas celulares. São estas alterações que conferem transparência ao cristalino. No 

entanto, como o cristalino não consegue eliminar as suas células não viáveis, estas ficam compactadas no seu 

centro, isto é, no núcleo, onde são mais suscetíveis aos efeitos foto-oxidativos do envelhecimento, causando 

uma opacificação conhecida como catarata. As cataratas podem conduzir a uma diminuição da acuidade visual 

devido à formação de agregados de proteínas, que na maioria dos casos, é reversível [71]. 
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Em função da sua etiologia, as cataratas podem ser classificadas em cataratas congénitas, cataratas 

decorrentes do trauma, cataratas secundárias a patologias sistémicas ou oculares e cataratas relacionadas com 

a idade, as quais se podem subdividir em três componentes: i) nuclear – é o tipo mais comum e corresponde a 

uma exacerbação do processo normal do envelhecimento, em que ocorre deposição de agregados proteicos no 

núcleo do cristalino; ii) cortical – é o tipo mais frequente em diabéticos e corresponde a uma deposição de 

agregados proteicos no córtex; iii) subcapsular posterior – frequentemente associada com o uso de 

corticosteroides e corresponde a uma deposição de agregados proteicos na zona central posterior do córtex 

[72]. 

2.4.1. Fatores de risco e apresentação clínica 

Os fatores de risco que podem contribuir para o desenvolvimento das cataratas são: a idade avançada, 

etnia afroamericana, predisposição genética, sexo feminino, elevada exposição à radiação ultravioleta, diabetes 

mellitus, corticosteroides sistémicos, escolaridade inferior, hábitos tabágicos e alcoólicos, inatividade física e 

malnutrição. As cataratas apresentam-se, frequentemente, como um processo indolor e de progressão lenta, 

pelo que muitos dos utentes não se apercebem da sua evolução. Em muitos casos, relata-se visão enevoada, 

especialmente na condução noturna, diplopia e aumento da miopia [71, 72].  

2.4.2. Tratamento farmacológico e não farmacológico 

O tratamento da catarata é cirúrgico. Contudo, numa fase inicial existem várias opções terapêuticas não 

cirúrgicas que podem otimizar a função visual temporariamente, nomeadamente o uso de óculos com um poder 

de focagem adequado para corrigir erros de refração e o aumento da iluminação do ambiente. A decisão de 

proceder à cirurgia não se baseia num nível específico de acuidade visual, mas sim quando o doente e o médico 

determinam que a acuidade visual diminuída devido às cataratas interfere com as atividades diárias. Para o 

tratamento cirúrgico não é necessário o utente suspender a terapêutica com ácido acetilsalicílico ou fármacos 

anticoagulantes, uma vez que geralmente não existe risco de hemorragia [71]. Existem duas técnicas cirúrgicas 

mais frequentemente utilizadas: extração extracapsular de cataratas e facoemulsificação. Com o intuito de 

acelerar a recuperação visual e evitar complicações, os doentes fazem, no pós-operatório, antibióticos 

profiláticos tópicos, como a ofloxacina e agentes anti-inflamatórios, tais como corticosteroides, durante 3 a 6 

semanas. As principais complicações das cataratas são pós-operatórias, como a abertura do local de incisão. O 

tratamento desta complicação inclui a interrupção da terapêutica pós-operatória com corticosteroides para 

promover a cura da ferida, a utilização de agentes farmacológicos para diminuir a pressão intraocular (PIO) e 

a aplicação de uma lente que atuará como ligadura [72]. A inflamação é também uma complicação que pode 

ser tratada com fármacos anti-inflamatórios, como corticosteroides e AINEs [71-74]. O edema da córnea e o 

aumento da PIO são situações controladas com agentes oculares tópicos que reduzem a PIO. A complicação 

pós-operatória mais temida é a endoftalmite, que corresponde a uma extensa inflamação intraocular associada 

a infeção e a complicação tardia mais comum é a opacificação capsular posterior [72]. 

2.5. Módulo II: Glaucoma 

O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo [75]. Nos países desenvolvidos, metade 

dos casos de glaucoma não são diagnosticados [76]. Trata-se de um grupo de doenças que envolvem o nervo 

ótico (o qual envia a informação visual para o cérebro), e estruturas associadas e caracteriza-se pela perda 

progressiva do campo visual [77]. No entanto, esta alteração do campo visual só é detetada quando já há uma 

perda significativa de fibras nervosas, pelo que quando o doente se apercebe da sua perda de visão, a patologia 
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já está num grau avançado [78]. A lesão das fibras nervosas dá-se ao nível do disco ótico, conferindo-lhe um 

padrão característico - escavação - que permite ao oftalmologista distinguir o glaucoma de outras neuropatias 

periféricas [76]. Geralmente o glaucoma é acompanhado de hipertensão ocular [77]. Esta patologia pode 

classificar-se em glaucoma congénito/infantil, primário e secundário, podendo estes últimos ser de ângulo 

aberto ou fechado [79].  

2.5.1. Glaucoma de ângulo aberto (GAA) 

O GAA é o tipo mais comum de glaucoma. Quando o ângulo entre a íris e a córnea é normal e não existe 

outra causa aparente para a elevação da PIO fala-se de GAA primário. Contudo, também pode ocorrer como 

complicação de outras doenças oculares e aí temos GAA secundário. Existem diferentes manifestações desta 

patologia, podendo ocorrer dano glaucomatoso sem elevação da PIO, denominando-se esta situação de 

glaucoma normotensional, mas também pode ocorrer sem dano visível no nervo ótico, mas com elevada PIO, 

designando-se, neste caso, de hipertensão ocular [79, 80]. A malha trabecular é uma estrutura localizada na 

base da córnea e responsável pela drenagem do humor aquoso. A etiologia do aumento da resistência à saída 

do humor aquoso está na disfunção desta malha trabecular, o que dificulta a drenagem do humor aquoso, 

resultando num aumento da PIO [78]. 

2.5.1.1. Fatores de risco e apresentação clínica 

O GAA pode apresentar-se em qualquer idade, mas torna-se mais frequente com o avançar da mesma, 

com a elevada PIO e em indivíduos com história familiar de glaucoma [79]. Ao princípio, a PIO aumentada 

não provoca qualquer sintoma. Contudo, sintomas posteriores podem incluir uma redução da visão periférica 

(“visão em túnel”) até uma perda da acuidade visual central [81]. 

2.5.2. Glaucoma de ângulo fechado (GAF) 

No GAF, o aumento da convexidade da íris leva ao estreitamento ou encerramento do ângulo entre a íris 

e a córnea, o que impede o acesso do humor aquoso à malha trabecular e, portanto, compromete a drenagem 

do humor aquoso resultando no aumento da PIO, na lesão do nervo ótico e na perda de visão [76]. O GAF 

possui várias classificações. Um dos tipos de GAF é o GAF agudo, em que há uma súbita elevação da PIO e 

não se resolve espontaneamente. Apesar de estas crises agudas ocorrerem numa minoria de doentes, são a 

manifestação mais extrema e dramática da doença. No GAF intermitente, os sintomas podem estar ou não 

presentes e se a causa de base não for tratada o doente sofrerá estes episódios repetidamente. O GAF crónico 

ocorre com elevação gradual da PIO e de forma assintomática [82]. 

2.5.2.1. Fatores de risco e apresentação clínica 

São fatores de risco do GAF a idade mais avançada, história familiar de GAF, sexo feminino, diabetes 

mellitus e hipermetropia [79]. O doente com GAF pode apresentar-se com o olho vermelho, dor severa, 

fotofobia, lacrimejamento, visão turva, halos luminosos, cefaleias, náuseas e vómitos. No GAF intermitente, 

os sintomas são semelhantes, mas são mais ligeiros que o anterior e surgem de modo intermitente. O GAF 

crónico é frequentemente assintomático ou podem estar presentes cefaleias e distúrbios visuais, como visão 

turva [82].  

2.5.3. Tratamento farmacológico e não farmacológico 

O tratamento do glaucoma visa melhorar a qualidade de vida do doente e prevenir a sua progressão [78]. 

Pretende-se, através de uma intervenção terapêutica adequada, atingir e manter uma PIO alvo, que corresponde 

àquela abaixo da qual há menor probabilidade de ocorrer lesão do nervo ótico. Tal deverá ser alcançado com 
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o menor número de fármacos e com o mínimo de efeitos adversos [78]. De um modo geral, quando se reduz 

em 20-40% a PIO inicial, na qual estão a ocorrer danos, a taxa média de perda do campo visual diminui para 

metade. Quanto maior o dano pré-existente e o número de fatores de risco de progressão do glaucoma, menor 

deverá ser a PIO alvo. Existem diferentes tratamentos para diminuir a PIO, que incluem o tratamento 

farmacológico, a cirurgia a laser e a cirurgia de incisão [76]. No GAA, o tratamento farmacológico é 

fundamental e utilizam-se fármacos que atuam por aumento da drenagem e/ou na redução da produção de 

humor aquoso (Tabela 2) [83]. 

Tabela 2: Agentes utilizados na redução da PIO (adaptado de [81, 84]). 

 
Exemplos Efeitos adversos 

Aumento da drenagem do humor aquoso 

Análogos das 

prostaglandinas 

Análogos de 

prostamidas 

latanoprost, travoprost, 

tafluprost 

bimatoprost 

Efeitos adversos sistémicos mínimos. 

Descoloração da íris, alongamento e 

escurecimento dos cílios, irritação ocular e 

vermelhidão. 

Agonistas colinérgicos pilocarpina Desfocagem da visão por causarem uma 

diminuição da pupila e miopia. 

Redução da secreção de humor aquoso 

β-bloqueadores  betaxolol, timolol, 

carteolol 

Irritação ocular e olhos secos. Efeitos secundários 

cardiovasculares e respiratórios (idosos).  

Agonistas α2 brimonidina, 

apraclonidina, 

clonidina 

Olhos vermelhos e irritação ocular. Efeitos no 

SNC e paragem respiratória em crianças jovens 

(brimonidina), hipotensão (clonidina). 

Inibidores da anidrase 

carbónica 

dorzolamida, 

brinzolamida (tópicos) 

acetazolamida (orais) 

Formas tópicas: irritação local e vermelhidão. Via 

oral: miopia transitória, náuseas, diarreia, perda de 

apetite, parestesias da face e das extremidades, 

cálculos renais e problemas hematológicos. A 

diurese é ligeira e a acidose que pode surgir é 

moderada. 

 

Como o glaucoma é uma doença crónica e progressiva, a adesão à terapêutica pelo doente é essencial para 

um tratamento efetivo. Contudo, a adesão ao tratamento não é a esperada, uma vez que a maioria dos doentes 

com glaucoma são idosos, com capacidades cognitivas diminuídas, baixa acuidade auditiva, entre outras 

condições que podem comprometer a sua capacidade para administrar a medicação eficazmente. Para além 

disto, os custos dos fármacos e os efeitos secundários associados são também alguns dos obstáculos à adesão 

terapêutica [83]. O farmacêutico assume aqui um papel de extrema importância, no sentido de educar o doente 

para promover a adesão à terapêutica. 

2.6. Módulo III: DMI 

A DMI é a quarta principal causa de cegueira no mundo, sendo que tipicamente ocorre em pessoas com 

idade avançada [85]. Trata-se de uma doença degenerativa das estruturas da mácula (porção central da retina), 

que causa perda progressiva da visão central, sem alterar a visão periférica [85, 86]. Na sua patogénese temos 

a formação de drusas, que correspondem a depósitos de proteínas plasmáticas, apolipoproteína E, lípidos ricos 
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em colesterol e proteína amiloide P na retina, e que interferem com o normal transporte de metabolitos e 

nutrientes, geram inflamação local e apoptose dos fotorrecetores. A neovascularização coroideia é também um 

dos mecanismos conhecidos e conduz a hemorragias retinianas [87].   

A DMI classifica-se em DMI precoce, intermédia e tardia. Esta última pode ser subdividida em 

atrófica/seca, que é a mais comum, menos grave e de evolução lenta, e em exsudativa/húmida, que é menos 

comum, de rápida evolução e responsável por 90% dos casos de perda de visão [85, 88]. 

2.6.1. Fatores de risco e apresentação clínica 

Consideram-se fatores de risco da DMI a idade avançada, a história familiar de DMI, o sexo feminino, o 

tabagismo, a hipermetropia, a hipertensão arterial, a dislipidemia, a doença cardiovascular e a exposição 

crónica à radiação ultravioleta. A doença inicialmente é assintomática, pelo que a sua perceção acontece 

quando esta já progrediu ou afetou ambos os olhos. O primeiro sinal da DMI é geralmente a metamorfopsia, 

que corresponde a uma distorção das imagens na sua região central. A visão central reduzida acontece numa 

fase já mais avançada e afeta atividades diárias, como por exemplo ler [85]. 

2.6.2. Tratamento farmacológico e não farmacológico 

Apesar das opções terapêuticas para a DMI serem limitadas, existem tratamentos que retardam ou 

impedem a progressão da forma exsudativa da doença, tais como terapia fotodinâmica, terapia antiangiogénica 

e laser fotodérmico. Para a DMI seca não existe qualquer tratamento disponível [85]. Contudo, a evidência 

científica sugere que a suplementação diária com elevadas doses de vitaminas antioxidantes e minerais podem 

retardar o agravamento da DMI, nomeadamente o zinco (80 mg), cobre (2 mg), vitamina A (15 mg), vitamina 

C (500 mg), vitamina E (400 UI), e os carotenoides luteína (10 mg) e zeaxantina (2 mg)  [89-91]. Na tabela do 

anexo U encontram-se os MNSRM, disponíveis na FSL, com uma composição de luteína igual ou superior a 

1 mg. 

2.7. Módulo IV: Desconforto ocular 

Contrariamente aos módulos apresentados anteriormente, o módulo do desconforto ocular engloba um 

conjunto de situações que são passíveis de receber maior intervenção farmacêutica.  

2.7.1. Olho seco ou queratoconjuntivite seca 

O filme lacrimal é um componente essencial para a superfície ocular e pode ser subdividido em três 

camadas diferentes: a camada anterior, que corresponde à camada lipídica; a camada intermédia, que 

corresponde à camada aquosa e a camada mais interna (posterior), que corresponde à camada mucoide [92]. 

São várias as funções do filme lacrimal, nomeadamente nutrição, humidificação, lubrificação, proteção 

bacteriostática e imunológica do olho e refração da luz [93].  

O olho seco caracteriza-se por uma deficiente lubrificação da superfície ocular externa, provocada por 

uma excessiva evaporação das lágrimas ou por falha no sistema lacrimal, que reduz a produção de lágrimas. 

Desta forma, ocorre um aumento da osmolaridade do filme lacrimal, que conduz a uma ativação dos linfócitos 

T e consequentemente a uma ativação da cascata inflamatória [94]. São fatores predisponentes a olho seco a 

idade avançada, determinados medicamentos (anti-histamínicos, diuréticos, β-bloqueadores, antidepressivos, 

psicotrópicos e anticoncecionais), doenças nas glândulas meibomianas, responsáveis pela produção da camada 

lipídica do fluido lacrimal, determinas condições atmosféricas, como a exposição a alergénios, fumo do cigarro, 

ar seco, etc., desequilíbrio hormonal (por exemplo na pós-menopausa), o uso de lentes de contacto, deficiência 

em vitamina A, pestanejar poucas vezes, doenças autoimunes, como a doença Sjögren, lúpus eritematoso 



31 

 

sistémico, artrite reumatoide, entre outras [92, 95-98]. Os sinais e sintomas de olho seco são desconforto ocular, 

ardor, prurido, sensação de corpo estranho (tipo areia), vermelhidão, dor, fotofobia, visão desfocada, queratite 

e intolerância a lentes de contacto. Simultaneamente com o olho seco pode ocorrer uma hipersecreção lacrimal, 

que constitui uma resposta reflexa [98]. 

2.7.1.1. Tratamento farmacológico e não farmacológico 

A educação para o doente é das etapas mais importantes para o sucesso da terapêutica, na medida em que 

o doente terá de reconhecer que a abordagem do problema depende da causa e da severidade. Uma parte 

fundamental do tratamento passa por evitar fatores agravantes como o fumo do cigarro, ambientes secos, ar 

condicionado, deixar os olhos descansar enquanto se realizam atividades que requerem fixar os olhos por 

longos períodos de tempo, usar óculos para nadar e em dias de vento, usar óculos de sol, não evitar o reflexo 

de pestanejar e evitar esfregar os olhos [97, 99]. Também pode ser aconselhada a suplementação com ácidos 

gordos ómega-3, uma vez que inibem a síntese de mediadores inflamatórios e bloqueiam a produção de IL-1 e 

TNF-α, permitindo melhorar os sintomas irritativos do olho seco [92]. 

Os substitutos lacrimais são a terapêutica de primeira linha, e correspondem a soluções tamponadas 

isotónicas ou hipotónicas, contendo eletrólitos, surfactantes e vários tipos de agentes viscosos. Em teoria, o 

lubrificante ocular ideal deve ser livre de conservantes, deve conter potássio, bicarbonato e outros eletrólitos e 

ainda um agente viscoso para aumentar o tempo de retenção no olho [97, 100]. Tratam-se de soluções de 

conforto, que permitem o retorno da homeostasia do fluido lacrimal, diluem fatores pró-inflamatórios e mantêm 

a integridade da superfície ocular [92, 100]. Na FSL existem inúmeras produtos que podem ser aconselhados 

para este tipo de afeção ocular e que diferem na osmolaridade, na composição de eletrólitos, na presença ou 

não de agentes conservantes, no tipo de polímero/viscosidade e na presença ou não de lípidos como 

triglicerídeos, fosfolípidos, entre outros (Anexo V). 

2.7.2. Conjuntivite 

A conjuntiva é uma membrana mucosa fina e transparente que reveste a parte anterior da esclerótica e 

divide-se em duas porções: bulbar (cobre a córnea) e palpebral (cobre a superfície interna das pálpebras). A 

conjuntivite corresponde a uma inflamação ou infeção da conjuntiva e caracteriza-se pela dilatação dos vasos 

sanguíneos da mesma, resultando em hiperemia e edema, associada a secreções oculares [101]. De acordo com 

a sua etiologia, podemos classificar a conjuntivite em infeciosa (bacteriana, viral, fúngica e parasitária) e não 

infeciosa (alérgica, tóxica e irritativa) e de acordo com a sua duração podemos dividir em aguda ou crónica, 

sendo que nesta última a duração é superior a quatro semanas [101-103].  A conjuntivite alérgica é a causa 

mais frequente de conjuntivites, afetando 15% a 40% da população, ocorrendo principalmente na primavera e 

verão. De um modo geral, a conjuntivite viral é a causa mais comum de conjuntivite infeciosa, tendo o seu pico 

de ocorrência no verão. Nos adultos, esta é a causa mais frequente de conjuntivite. A conjuntivite bacteriana é 

a segunda causa mais comum, mas é a responsável pela maioria dos casos nas crianças, sendo observado com 

mais frequência entre dezembro a abril [101]. De todas as situações que causam “olho vermelho”, a conjuntivite 

é aquela que com maior probabilidade é encontrada nos cuidados de saúde primários [104]. Contudo, é 

importante reconhecer que quando a acuidade visual se encontra diminuída ou existe anisocoria a acompanhar 

o “olho vermelho”, não estamos perante uma conjuntivite [68]. 

2.7.2.1. Conjuntivite viral 

A maior parte dos casos de conjuntivite viral têm como agente etiológico o adenovírus [105]. 
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Estes vírus estão normalmente associados a outras apresentações clínicas como a febre faringoconjuntival 

e queratoconjuntivite epidémica. A febre faringoconjuntival é caracterizada por um início abrupto de febre alta, 

faringite, conjuntivite bilateral e adenopatia periauricular, enquanto a queratoconjuntivite epidémica é mais 

grave e caracteriza-se por secreções aquosas, hiperemia, quemose e linfadenopatia ipsilateral [101]. 

Geralmente, a conjuntivite viral inicia-se num olho progredindo para o outro dentro de alguns dias e pode 

ocorrer durante ou após uma infeção do trato respiratório superior ou após contágio pessoa-a-pessoa, 

principalmente por inalação de gotículas de secreções respiratórias emitidas por um indivíduo infetado (ex.: 

quando tosse ou espirra), por contacto com objetos contaminados ou através da água (ex.: piscinas) [104, 106]. 

A conjuntivite viral é, normalmente, uma condição autolimitada, com remissão em uma a duas semanas, e sem 

tratamento antivírico eficaz. Caso os sintomas não se resolvam neste período, o utente deverá ser referenciado 

para um oftalmologista, para evitar o risco de complicações [101, 106]. Os sinais e sintomas associados à 

conjuntivite viral são: hiperemia centrípeta, secreções aquosas, lacrimejo abundante, sensação de corpo 

estranho (tipo areia) e adenopatia pré-auricular [68, 101]. No entanto, quando a conjuntivite viral é causada 

pelo vírus Herpes simplex, podem estar presentes outros sinais como lesões palpebrais, pelo que nestes casos 

o uso de antivíricos orais e tópicos estão recomendados para encurtar o tempo da afeção ocular [101]. 

2.7.2.1.1. Tratamento farmacológico e não farmacológico 

Uma vez que se trata de uma condição altamente contagiosa, os farmacêuticos devem informar 

apropriadamente os utentes acerca das medidas que permitem limitar a disseminação da infeção. Certas 

medidas não farmacológicas, como uma higiene adequada das mãos, evitar partilhar objetos pessoais, tocar ou 

esfregar os olhos, devem ser incluídas no dia-a-dia destes doentes [101, 107]. Para o alívio dos sintomas podem-

se usar compressas frias, substitutos lacrimais e anti-histamínicos de uso oftálmico. O uso de antibióticos está 

contraindicado, uma vez que não previne infeções secundárias e pode promover a resistência, toxicidade e 

alergias associadas a esta medicação [103, 105]. No caso da conjuntivite herpética, o uso de corticosteroides 

não está recomendado pois pode prolongar a infeção e agravar o quadro clínico. Neste caso está recomendado 

o uso de antivíricos de uso oftálmico (representados no Anexo W) [103].  

2.7.2.2. Conjuntivite bacteriana 

A conjuntivite bacteriana é altamente contagiosa, podendo a infeção resultar de uma anormal proliferação 

da flora conjuntival ou por contacto com pessoas ou objetos infetados [101]. A maior parte dos casos de 

conjuntivite bacteriana, nos adultos, são causados pelas bactérias do género Staphylococcus, ao passo que nas 

crianças a maioria dos casos é da responsabilidade do Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae e 

Moraxella catarrhalis [108].  

Devemos suspeitar de uma conjuntivite bacteriana nos indivíduos que apresentam hiperemia centrípeta, 

sensação de corpo estranho (tipo areia) e exsudado mucopurulento, associadas a crostas matinais. De um modo 

geral, não existe prurido e inicialmente é afetado um único olho, podendo num período de 48h afetar o outro 

olho. Deve-se ponderar uma infeção por Neisseria gonorrhoeae quando o exsudado é muito purulento e há 

diminuição da visão, podendo ser acompanhada de dor ao toque e inchaço palpebral [68, 101, 102, 104]. A 

cultura bacteriana normalmente não é necessária, mas no caso de se suspeitar de uma infeção gonocócica deve 

ser realizada [101].  
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2.7.2.2.1. Tratamento farmacológico e não farmacológico 

As conjuntivites bacterianas agudas, são, normalmente, autolimitadas, durando entre 1 a 2 semanas, e na 

maior parte dos casos resolvem-se espontaneamente, sem necessidade de tratamento específico nos adultos 

imunocompetentes [101, 103]. Tal como para a conjuntivite viral, a estratégia inicial passa pela educação do 

doente sobre medidas globais de prevenção da transmissão da infeção. No entanto, o uso de antibióticos inicia-

se quando os sintomas não melhoram em 3 dias, tendo como vantagens a capacidade de acelerar a resolução 

da infeção, de reduzir as recidivas e de evitar futuras complicações [102]. Para tal utilizam-se antibióticos de 

largo espetro, pois demonstram eficácia no tratamento da conjuntivite bacteriana, sendo muitas vezes 

associados a corticosteroides. No entanto, o uso de corticosteroides é uma prática que deve ser desencorajada 

e limitada a situações bem identificadas, sob o risco de poderem potenciar a infeção. Existem determinados 

fatores que influenciam a seleção do antibiótico, nomeadamente, as resistências, as alergias, entre outros [101]. 

No anexo X encontram-se alguns medicamentos mais vendidos na FSL para este tipo de conjuntivite.  

2.7.2.3. Conjuntivite alérgica 

A conjuntivite alérgica é a resposta inflamatória da conjuntiva a alergénios [101]. A exposição ocular aos 

alergénios permite que ocorra a interação destes com as IgEs ligadas a mastócitos sensibilizados, originando a 

desgranulação dos mastócitos e consequentemente a libertação de mediadores químicos como a histamina 

[109]. Apesar de ser o tipo de conjuntivite mais frequente, apenas 10% da população procura aconselhamento 

de um profissional de saúde para esta situação [101]. Este tipo de conjuntivite engloba a conjuntivite alérgica 

sazonal (CAS), conjuntivite alérgica perenal (CAP), queratoconjuntivite vernal, atópica e conjuntivite 

gigantopapilar. A CAS e a CAP são os tipos de alergias oculares mais comuns, afetando cerca de 15-20% da 

população. Estas duas condições possuem os mesmos sinais e sintomas, mas diferem nos alergénios a que o 

indivíduo está sensibilizado e na altura do ano em que os sintomas ocorrem: a CAS é habitualmente causada 

pelo pólen e o seu pico de ocorrência é na primavera e no verão, diminuindo durante os meses do inverno, 

enquanto que a CAP pode ocorrer durante todo o ano, e é provocada por alergénios ambientais comuns, como 

os ácaros [110]. Este tipo de conjuntivite provoca sinais e sintomas como hiperemia centrípeta, lacrimejo 

abundante, prurido, sensação de corpo estranho (tipo areia) e secreções mucosas [68, 101]. Muitas vezes a 

conjuntivite alérgica encontra-se associada a uma história familiar de asma, rinite alérgica e dermatite atópica 

[110]. 

2.7.2.3.1. Tratamento farmacológico e não farmacológico 

O principal tratamento da conjuntivite alérgica consiste em evitar, quanto possível, a exposição ao 

alergénio. Também podem ser utilizados substitutos lacrimais para providenciar uma função de barreira ao 

nível da mucosa conjuntival, para auxiliar na diluição de mediadores inflamatórios ou na eliminação de 

alergénios. Os agentes farmacológicos utilizados no tratamento da conjuntivite alérgica são os anti-

histamínicos H1, inibidores da desgranulação dos mastócitos, descongestionantes (agonistas adrenérgicos α), 

AINEs e corticosteroides. Os anti-histamínicos (como a azelastina e levocabastina) bloqueiam os recetores da 

histamina e consequentemente aliviam o prurido e a vermelhidão num curto período de tempo. Contudo, estes 

não possuem qualquer efeito em outros mediadores pró-inflamatórios como as prostaglandinas e os 

leucotrienos. Os inibidores da desgranulação dos mastócitos (como o ácido cromoglícico e nedocromil) 

diminuem a libertação de histamina e de outros fatores quimiotáticos, não aliviando os sintomas da fase aguda. 

Existem fármacos, como o cetotifeno e a emedastina, que são antagonistas dos recetores H1 da histamina, 
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estabilizadores dos mastócitos e inibidores da infiltração e ativação dos eosinófilos. Desta forma, estes 

fármacos tornam-se interessantes por providenciar um alívio imediato da sintomatologia da conjuntivite 

alérgica, e, portanto, úteis no alívio dos sintomas da fase aguda [84, 102]. Os descongestionantes, como a 

fenilefrina, oximetazolina e tetrizolina, possuem ação vasoconstritora e são eficientes na redução da hiperemia. 

No entanto, possuem efeitos adversos como ardor, midríase, entre outros. Estes fármacos devem ser utilizados 

por períodos curtos, sob risco de aumentarem a PIO. Quando nenhum dos fármacos anteriormente referidos 

consegue controlar eficazmente o processo inflamatório, são utilizados AINEs e corticosteroides. Os 

corticosteroides devem ser usados apenas sob vigilância de um oftalmologista e por períodos curtos (até 2 

semanas). O seu uso pode desencadear uma elevação da PIO, aumento da probabilidade de infeções e de 

formação de cataratas [84, 103, 109]. No anexo Y encontram-se alguns medicamentos mais vendidos na FSL 

para este tipo de conjuntivite. 

2.7.3. Corpo estranho 

Existem algumas circunstâncias nas quais um corpo estranho pode entrar nos olhos, tais como em 

situações de trabalho com madeira ou metal ou, ainda areia ou poeiras. Esta condição pode provocar dor, 

lacrimejo, olho vermelho e fotofobia [111]. 

2.7.3.1. Tratamento farmacológico e não farmacológico 

Antes de se proceder à tentativa de extração do corpo estranho por irrigação ou cotonete húmido, deve-

se começar por fazer a aplicação de um anestésico corneoconjuntival, como a oxibuprocaína. Após a remoção 

do corpo estranho recomenda-se a aplicação de um antibiótico tópico e uma avaliação pelo oftalmologista em 

dois dias para excluir possível infeção [112, 113]. Também é procedimento recorrente fazer um penso oclusivo, 

contudo em alguns casos estes causam mais dor e desconforto ao paciente [111]. 

2.7.4. Hordéolo externo 

O hordéolo corresponde a um abcesso palpável doloroso, eritematoso que se apresenta de forma aguda 

na margem da pálpebra inferior ou superior [114]. Geralmente resulta de uma infeção por Staphylococcus e 

pode-se manifestar internamente ou externamente. O hordéolo externo, mais comumente conhecido como 

“terçolho”, é causado por uma infeção nas glândulas dos folículos ciliares Zeiss e Moll que consequentemente 

bloqueiam a drenagem das glândulas. Os sinais e sintomas associados são dor, vermelhidão, sensibilidade na 

margem da pálpebra, seguido por uma área tumescente pequena e arredondada, normalmente com um ponto 

amarelo no seu centro, lacrimejo, fotofobia e sensação de corpo estranho. Este tipo de afeção é mais frequente 

em pessoas com blefarite crónica [114, 115]. 

2.7.4.1. Tratamento farmacológico e não farmacológico 

A resolução é acelerada por aplicação de compressas quentes durante 10 a 15 minutos, 2 a 4 vezes por 

dia, utilizando compressas limpas para cada tratamento. Em adição podem ser aconselhados antibióticos 

tópicos ou orais, quando se tratam de casos mais graves ou quando a infeção não é localizada [114].  

2.7.5. Queimadura ocular 

As queimaduras oculares são classificadas com base no agente causal. Assim, existem queimaduras 

oculares químicas, entre as quais se incluem as alcalinas e ácidas e as queimaduras oculares por energia radiante 

entre as quais se incluem as térmicas e por radiação ultravioleta. A severidade de uma queimadura ocular 

química depende do pH da solução, da duração de contacto e da quantidade e penetrabilidade da solução. As 

queimaduras por substâncias alcalinas (amoníaco, hidróxido de sódio, entre outras) são, geralmente mais 
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perigosas e mais comuns que as queimaduras por substâncias ácidas (ácido sulfúrico, ácido clorídrico, entre 

outros) [116]. O doente sente dor moderada a severa, sensação de corpo estranho, lacrimejo excessivo, 

fotofobia, olho vermelho, blefarospasmo [117].  

2.7.5.1. Tratamento farmacológico e não farmacológico 

No caso de uma queimadura ocular deve-se lavar o olho afetado abundantemente com uma solução salina 

estéril para normalizar o pH, ou, na ausência desta, com água corrente [117].Os danos menos graves são 

tratados com corticosteroides tópicos, agentes cicloplégicos e antibióticos profiláticos por cerca de sete dias. 

O olho deverá ser coberto com compressas de gaze de forma a criar um ambiente propício à reepitelização. 

Para qualquer tipo de queimadura ocular deve-se consultar imediatamente um oftalmologista [116].   

2.7.6. Blefarite 

A blefarite é uma condição crónica do olho caracterizada por inflamação das pálpebras, podendo se 

classificar de acordo com a localização anatómica em blefarite anterior ou posterior. A blefarite anterior é 

caracterizada por uma inflamação na base das pestanas e subdivide-se em estafilocócica e seborreica. Na 

estafilocócica, a colonização pelas bactérias conduz à formação de escamas e crostas em redor das pestanas. A 

variante seborreica caracteriza-se por um estado inflamatório menor face à variante estafilocócica, mas com 

escamas mais gordurosas. A blefarite posterior é caracterizada por inflamação da porção interna da pálpebra e 

tem várias causas associadas, como a disfunção das glândulas meibomianas, conjuntivite alérgica ou infeciosa, 

ou doenças como a rosácea. A deficiência de lágrimas é frequente em todos os tipos de blefarite, o que pode 

causar sintomas de secura ocular [118]. 

2.7.6.1. Tratamento farmacológico e não farmacológico 

No tratamento da blefarite é essencial que o utente compreenda que a cura não é possível, dado que se 

trata de uma condição crónica. Deste modo, educar o paciente para a cronicidade e recorrência da doença é 

crucial. Os pacientes devem ser informados que os sintomas podem frequentemente melhorar, mas que 

raramente são eliminados [119]. O regime terapêutico standard da blefarite consiste na higienização e 

massagem das pálpebras [120]. A massagem vertical da pálpebra pode ser efetuada para remoção das secreções 

das glândulas meibomianas (com auxílio de compressas quentes) e a limpeza da margem palpebral de um lado 

para o outro permite a remoção das crostas do bordo das pestanas. Adicionalmente, para limpeza das pálpebras 

podemos usar um champô de bebé diluído ou produtos de limpeza disponíveis comercialmente [119]. O 

tratamento adjuvante inclui antibióticos tópicos, geralmente em pomada e antibióticos sistémicos, 

corticosteroides tópicos e lubrificantes oculares [120] No anexo Z é possível verificar a antibioterapia de 

escolha para cada tipo de blefarite, de acordo com o guia prático “Antibioterapia na Superfície Ocular” [121].  

2.8. Papel do farmacêutico e conclusão do projeto 

O farmacêutico deve possuir vários níveis de conhecimento sobre problemas oftálmicos. A sua frequência 

de ocorrência na população exige que os profissionais de saúde estejam mais preparados para detetar 

precocemente um problema oftálmico, referenciar a um oftalmologista quando necessário, aconselhar e 

dispensar medicamentos necessários, com maior segurança e eficácia. O farmacêutico comunitário deve 

reconhecer o conjunto de medidas que previnem a formação de cataratas, glaucoma e DMI, nomeadamente as 

que reduzem os fatores de risco modificáveis, de forma a poder aconselhar medidas não farmacológicas e 

aumentar a qualidade de vida do doente. Quando somos solicitados para uma orientação terapêutica, é de 

extrema importância avaliar os sinais e sintomas das afeções oftálmicas.  
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A intervenção farmacêutica passa por tomar decisões perante o doente, sendo essencial reconhecer a 

necessidade de um utente ser reencaminhado para um oftalmologista ou não. São fatores de referência para um 

oftalmologista a função visual reduzida, dor ocular, traumatismo químico, traumatismo perfurante, exsudado 

muito purulento e agravamento dos sintomas [68, 103].  Ao dispensar um medicamento é fundamental explicar 

as formas de administração, posologia, possíveis reações adversas, interações com outros medicamentos, 

contraindicações, condições de conservação e esclarecer qualquer dúvida do doente. Durante o meu estágio 

apercebi-me que muitos dos doentes sentem dúvidas sobre os medicamentos que tomam, sobre o que pode ser 

feito em patologias como as cataratas, glaucoma e DMI e sobre a forma como devem administrar os colírios 

ou pomadas oftálmicas. Quase diariamente surgiam casos de afeções oftálmicas. Esta foi das áreas que mais 

senti dificuldade em aconselhar, uma vez que muitos dos sintomas são comuns a vários problemas. Perante o 

sentimento de urgência em saber mais, decidi realizar uma formação interna na FSL, tendo por base a 

apresentação em powerpoint demonstrada no anexo AA.  Esta sessão decorreu para todos os membros da 

farmácia e contemplava conteúdos científicos imprescindíveis para a atividade farmacêutica, como a 

fisiopatologia do problema, sinais e sintomas associados, medidas não farmacológicas, tabelas com os 

medicamentos ou suplementos existentes na FSL para dispensa ou aconselhamento, a forma correta de 

administração de gotas oculares, pomadas/géis oftálmicos (de forma generalizada), entre outros conteúdos. 

Este projeto foi bem-recebido por todos os membros e elogiado pelo seu conteúdo científico e forma como foi 

apresentado. A FSL referiu ter sido uma mais valia esta formação, uma vez que permitiu a aquisição e 

atualização de conhecimentos sobre situações cada vez mais frequentes nesta farmácia. Adicionalmente, 

elaborei o panfleto sobre higiene palpebral (Anexo AB), de forma a que os utentes da FSL ficassem mais 

informados sobre a forma como devem proteger as suas pálpebras e consequentemente preservar a sua visão. 

 

3. OBESIDADE E EXCESSO DE PESO 

3.1. Motivação do projeto  

Após a sessão sobre a temática “VALORMED” (descrita na parte I deste relatório), foi-me proposto 

dinamizar o Dia Nacional de Luta Contra a Obesidade, a 23 de maio, pela Dr.ª Filipa do Centro Atividades dos 

Tempos Livres da ASZF. Sempre foi meu objetivo fazer intervenções junto dos mais jovens, tendo aceite com 

todo o agrado este desafio, pela pertinência que este tema assume na sociedade atual. Uma criança obesa possui 

um maior risco de vir a desenvolver graves problemas de saúde e do foro psicossocial durante a adolescência 

e na fase adulta, pelo que é educando nestas idades que se pode esperar que cresçam mais conscientes e 

informados. A sessão destinou-se a 31 crianças e adolescentes, entre os 10 e os 17 anos. Assim, criei uma 

apresentação em powerpoint designada de “Obesidade e excesso de peso”, focando sempre a importância da 

obesidade infantil. O meu objetivo era introduzir conceitos novos, como os tipos de obesidade que existem, 

como é determinado o excesso de peso na criança e adolescente dos 5 aos 19 anos, como se devem pesar 

corretamente, quais as consequências desta doença, quais os benefícios da perda de peso, a importância de não 

discriminar nenhuma criança obesa e que atos diários se podem realizar para combater a obesidade. Para 

perceber quais eram as maiores dificuldades das crianças, no final destinei um espaço aberto a dúvidas e a 

“aconselhamento em privado”.  
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3.2. Enquadramento do projeto 

A obesidade constitui um importante problema de saúde pública a nível mundial, pela sua elevada 

prevalência. Os indivíduos obesos ou com excesso de peso apresentam um risco adicional para o aparecimento 

ou agravamento de doenças agudas e crónicas, que determinam uma redução global da qualidade de vida [122]. 

Até há pouco tempo, os países desenvolvidos lutavam contra a pobreza, a desnutrição e as doenças 

transmissíveis, consideradas como uma das principais causas de baixa produtividade industrial. Entretanto, nas 

primeiras décadas do século XX, estudos em crianças pobres indicaram que a adição de açúcar e gordura às 

dietas habituais melhorava o crescimento destas. Esta abordagem tornou-se importante, tanto para reduzir a 

má-nutrição, como para melhorar a produtividade industrial [123]. No entanto, desde 1980 que a prevalência 

da obesidade aumenta, tendo duplicado em mais de 70 países e mantido esta tendência na maioria dos restantes. 

Em 2015, a prevalência de obesidade foi de 12% na população adulta e 5% nas crianças e adolescentes [124]. 

Ainda neste contexto, percebemos que o número de crianças (com menos de 5 anos de idade) com excesso de 

peso sofre um forte aumento, tendo, entre 2000 e 2013, o número de crianças com excesso de peso em todo o 

mundo aumentado de 32 milhões para 42 milhões [125]. Atualmente, a obesidade infantil é a doença pediátrica 

mais prevalente em todo o mundo [126]. Este problema de saúde pública é bem reconhecido em toda a Europa. 

A prevalência estimada para crianças e adolescentes é de cerca de 20% na Região Europeia da OMS, 

apresentando diferenças entre os vários países e grupos socioeconómicos. De facto, a prevalência combinada 

de sobrepeso /obesidade varia significativamente entre o norte e o sul da Europa, com uma prevalência superior 

a 40% no sul, e inferior a 10% no norte da Europa. De um modo geral, a prevalência em crianças do sexo 

feminino é maior (21,1%) em comparação com as do sexo masculino (18,6%). Os baixos rendimentos e os 

baixos níveis de educação associam-se a uma maior prevalência de obesidade [127]. Em Portugal, na 3º fase 

do estudo Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI), realizado em 2012/2013, 31,6% das crianças 

apresentavam excesso de peso das quais o a 17,7% correspondiam a pré-obesidade e 13,9% a obesidade infantil 

[128]. A obesidade pediátrica é um importante problema de saúde e representa uma epidemia mundial que 

ainda está por controlar [129]. Contudo, este problema de saúde pública não se restringe apenas às crianças, 

pelo que em 2014, em Portugal, mais de metade (52,8%) da população com idade superior a 18 anos tinha 

excesso de peso [130]. Apesar da prevalência de obesidade ser inferior na população pediátrica 

comparativamente à população adulta, a taxa de aumento da obesidade tem sido superior nesta faixa etária 

[124]. Para mudar o curso desta epidemia é necessária a intervenção multissetorial, podendo os farmacêuticos 

comunitários colaborar nesse sentido [131]. 

3.3. Definição e critérios de diagnóstico e classificação da obesidade 

De acordo com a OMS, o excesso de peso e obesidade são definidos como uma acumulação anormal ou 

excessiva de gordura e que representa risco para a saúde [132]. O excesso de gordura resulta de sucessivos 

balanços energéticos positivos em que a quantidade de energia despendida é inferior à quantidade de energia 

consumida [133]. Para a população adulta, o diagnóstico de pré-obesidade e de obesidade faz-se através do 

cálculo do IMC, o qual se determina pela divisão do peso expresso em quilogramas e o quadrado da altura, em 

metros. Existe uma boa correlação entre o IMC e a massa gorda corporal, concluindo-se que tanto maior é o 

índice de morbilidade e mortalidade quanto maior o IMC. É possível classificar a obesidade de acordo com 

este índice. Assim, segundo a OMS, considera-se valores normais de IMC entre 18,5 e 24,9, falando-se de 

excesso de peso (pré-obesidade), para valores entre 25 e 29,9 e obesidade quando o IMC é superior a 30. A 
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obesidade pode ser classificada em três classes: Classe I – com IMC entre 30,0 e 34,9; Classe II com IMC entre 

35 e 39,9 e Classe III com IMC superior a 40.  No entanto, é importante que estes valores sejam interpretados 

com cuidado entre diferentes indivíduos e populações e se entre em consideração com outros parâmetros como 

o perímetro abdominal. A determinação do IMC permite estimar o risco de co-morbilidades, sendo considerado 

muito grave para a obesidade classe III [134]. Em crianças e adolescentes existe uma enorme variabilidade 

inter e intra-individual nas velocidades de crescimento, em ambos os sexos, pelo que não é possível criar limites 

para a classificação de pré-obesidade e obesidade. Em idade pediátrica, o valor de IMC deve ser percentilado, 

tendo por base as curvas de crescimento para cada sexo. Desta forma, crianças e jovens entre os 5 e os 19 anos 

que possuam valores de IMC entre o percentil 85 e o percentil 95 são consideradas pré-obesas e quando 

possuem valores de IMC superiores ao percentil 95 são consideradas obesas [135]. Entre indivíduos obesos 

podemos ter diferentes distribuições da gordura corporal. Quando a acumulação de gordura corporal acontece 

na metade superior do corpo, principalmente no abdómen, denomina-se de obesidade androide, visceral ou 

abdominal e é mais comum no homem obeso. Quando a acumulação de gordura corporal acontece na metade 

inferior do corpo, principalmente nas coxas e glúteos, denomina-se de obesidade ginoide e é a mais frequente 

na mulher obesa [134]. A obesidade visceral tem sido associada a complicações metabólicas, como 

dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, doença coronária, doença vascular cerebral e 

aumento da predisposição para cancro do cólon, mama e próstata [136].  

3.4. Causas e complicações da obesidade 

A obesidade é uma patologia multifatorial, que envolve fatores genéticos, ambientais, sociais e culturais 

[137]. A modernização e o desenvolvimento económico melhoraram a qualidade de vida das pessoas e dos 

serviços disponíveis. Infelizmente também trouxeram algumas consequências negativas, que conduziram direta 

e indiretamente a uma dieta nutricionalmente mais pobre, mas hiperenergética e à prática reduzida de exercício 

físico. Como resultado, há uma maior predisposição para o excesso de peso e obesidade [125]. Em 2015, o 

IMC elevado contribuiu com 4,0 milhões de mortes no mundo (7,1% do total de mortes) e representou 4,9% 

do total dos anos de vida perdidos por incapacidade, denominado em inglês de DALY (Disability-Adjusted 

Life Year), sendo a doença cardiovascular a principal causa de ambos [124]. Em Portugal, estima-se que os 

custos diretos com a obesidade compreendem 3,5% das despesas totais de saúde [134]. Mesmo sem outras 

doenças subjacentes, a obesidade por si só condiciona uma série de sintomas isolados que criam desconforto 

diário do indivíduo, tais como o cansaço fácil, sudorese aumentada, dores osteoarticulares e musculares [138]. 

As crianças com excesso de peso ou obesidade estão em maior risco de desenvolver graves problemas de saúde, 

tais como diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, asma e outras patologias respiratórias, como apneia do 

sono e doença hepática. Além destas complicações, as crianças obesas estão mais suscetíveis de sofrer 

distúrbios psicológicos, como depressão, isolamento social e baixa autoestima [125]. As complicações a longo 

prazo, incluem as doenças cardiovasculares e gastrointestinais. Assim, a qualidade de vida é afetada 

negativamente, não apenas pelas complicações de saúde, mas também pelos problemas psicológicos resultantes 

da sua condição [129].  

3.5. Prevenção e controlo da obesidade 

Uma vez que a obesidade não é um problema individual, é necessária uma intervenção global, conjunta e 

bem estruturada, para alterar o curso desta epidemia [138]. A obesidade é passível de prevenção, sendo a 

infância o período ideal para educar e reverter a tendência crescente desta doença. A educação alimentar 
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mostra-se verdadeiramente eficaz no combate da obesidade, e, muitas vezes, suficiente para as crianças. Os 

hábitos alimentares de uma criança determinam o comportamento alimentar em adulto. A prevenção e controlo 

da pré-obesidade e da obesidade assenta em medidas não farmacológicas, nomeadamente a dieta, a atividade 

física e a modificação de comportamentos. Estas ações terapêuticas tornam-se mais eficazes quando há 

envolvimento da família, da escola e do meio envolvente [139]. A alimentação deve ser variada, equilibrada e 

nutritiva, evitando carências vitamínicas e outras que conduzam à desnutrição [138]. Na idade escolar, a 

alimentação saudável é um dos fatores determinantes para o normal crescimento e desenvolvimento da criança.  

Uma alimentação saudável não implica, necessariamente, ter um regime restritivo e sem variedade. Em 

primeiro lugar, a alimentação é uma necessidade fisiológica, pelo que deverá ser completa, variada e 

equilibrada [140]. Em linhas gerais, as recomendações para uma alimentação diária mais saudável passam por 

consultar a nova roda dos alimentos e usá-la para a escolha alimentar diária. Segundo esta, devemos comer 

alimentos de cada um dos sete grupos e beber água diariamente, mas devemos comer mais dos grupos maiores, 

de forma a ingerirmos o número de porções recomendado. Dentro de cada grupo deve-se comer diferentes 

alimentos. As necessidades nutricionais de uma criança são diferentes das do adulto, pelo que devem consumir 

diariamente as doses próximas dos limites inferiores recomendados para cada grupo de alimentos [141]. 

 Existem algumas recomendações úteis para uma alimentação diária mais saudável que incluem: iniciar 

o dia com um pequeno-almoço completo e saudável, evitar estar mais de 3,5 horas sem comer, limitar o 

consumo total de gorduras, dando preferência às gorduras de origem vegetal e carnes brancas, reduzir o 

consumo de alimentos ricos em colesterol tais como enchidos e fumados, reduzir o consumo de açúcares 

simples, não consumir mais do que 5 gramas de sal diários, devendo privilegiar o uso de ervas aromáticas para 

a sua substituição e beber diariamente, pelo menos 1,5L de água. Os lacticínios fornecem proteínas de elevado 

valor biológico, vitaminas e minerais, como o cálcio. Os pais devem fornecer leite meio gordo às crianças [140, 

141]. 

Uma das estratégias para a prevenção da obesidade infantil passa por consciencializar os pais da 

importância do ambiente doméstico para a criança. Uma mudança de comportamentos sustentada, como fazer 

refeições em família, num ambiente calmo, sem discussões e confusões, sem pressões ou exigências gera 

hábitos alimentares mais saudáveis. No entanto, perante as mudanças significativas da sociedade atual, como 

dificuldades financeiras, famílias monoparentais e estilos de vida atarefados, muitas vezes não é possível criar 

estas condições, influenciando negativamente o comportamento alimentar dos mais jovens [141].  Para além 

da alimentação saudável é importante limitar ou reduzir a duração das atividades sedentárias e estimular a 

prática de atividade física regular. Para crianças e jovens em idade escolar recomenda-se que estes participem 

diariamente em atividades de intensidade moderada a vigorosa, no mínimo durante 60 minutos. É também 

aconselhada a prática regular de atividade física moderada, no mínimo durante 30 minutos diários, para adultos 

e idosos [142].  

 O marketing sobre alimentos desempenha um papel importante na formação do conhecimento nutricional 

e na modulação dos hábitos alimentares das crianças. A publicidade televisiva sobre alimentos permite que as 

crianças reconheçam as marcas e criem preferências sobre produtos. Grande parte destes produtos alimentares 

publicitados são nutricionalmente pobres e de elevado valor energético, contribuindo fortemente para a 

obesidade infantil [143].  
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3.6. Papel do farmacêutico e conclusão do projeto 

Os farmacêuticos comunitários possuem conhecimentos e competências para identificar e aconselhar 

utentes com excesso de peso ou obesidade. Muitas vezes a procura de ajuda começa na farmácia, pela sua 

acessibilidade e comodidade. Na FSL, deparei-me com utentes mal informados relativamente à doença, utentes 

que ignoravam e desvalorizavam esta condição, e que, por vezes influenciavam negativamente os próprios 

filhos. Um caso que me preocupou bastante foi o de um adulto obeso, que não cumpria a medicação para a 

diabetes mellitus e para a hipercolesterolemia e que possuía hábitos alimentares como a ingestão diária de 560g 

de bolachas Wafer de baunilha. Expliquei-lhe a importância de aderir à terapêutica, de adotar hábitos mais 

saudáveis e de incluir exercício físico no seu dia-a-dia. No entanto, é muito difícil moldar o comportamento 

dos adultos, pelo que recebi respostas como “Faço isto desde sempre e nunca me aconteceu nada”. Como 

sabemos, há muito a fazer nesta temática, mas as intervenções preventivas mostram-se abordagens eficazes, 

principalmente para idades jovens. 

 Com o objetivo de informar as crianças e os adolescentes sobre a doença, a forma como a mesma é 

diagnosticada, sobre os tipos de obesidade, sobre os riscos para a saúde (focando especialmente a obesidade 

infantil), e sobre as medidas que se deve adotar para possuir hábitos mais saudáveis visitei o Centro Atividades 

dos Tempos Livres da ASZF para dinamizar o Dia Nacional de Luta Contra a Obesidade junto deles (Anexo 

AC).  A minha ideia era introduzir conhecimentos novos, mas sobretudo corrigir ou melhorar aquele que eles 

já possuíam. Ao longo de toda a sessão, fazia perguntas e dava tempo para que todos os alunos pudessem 

responder. A apresentação (Anexo AD) foi elogiada pela sua objetividade, simplicidade e por ter apresentado 

um vídeo sobre “Obesidade infantil”. Nem sempre é fácil adequar as apresentações à faixa etária alvo, 

principalmente em casos como o meu, que possuía alunos do 5º ao 9º ano. No final criei um espaço aberto a 

dúvidas e a “aconselhamento privado”. Três das crianças aderiram ao aconselhamento desta forma. Consegui 

perceber que há muita falta de conforto para expor dúvidas sobre esta temática em público, principalmente 

quando se trata de meninos(as) obesos(as). Este foi um momento muito especial do meu estágio, pois senti que 

a mensagem foi entendida e por toda preocupação que os alunos tiveram em se pesar e medir após a sessão. 
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Anexos 

Anexo A - Zona ampla de atendimento ao público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B - Balcão para a determinação de parâmetros bioquímicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C - Laboratório da Farmácia São Lázaro 
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Anexo D - Certificado da ação de formação “Administração de Vacinas e Injetáveis” 
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Anexo E – Exemplo de uma ficha de preparação de um medicamento manipulado e respetivo cálculo do PVP 
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Anexo F - Apresentação sobre o tema “VALORMED” 
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Anexo G -  Sessão de informação e sensibilização sobre a “VALORMED” no Centro de Atividades dos 

Tempos Livres da Associação de Solidariedade da Zona das Fontaínhas 
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Anexo H -  Sessão de informação e sensibilização sobre a “VALORMED” no Colégio de Nossa Senhora da 

Esperança, no Porto 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I -  Formações frequentadas durante o estágio 

Data Designação Local Duração 

15/03/2017 
Deficiência em selénio – uma ameaça silenciosa; 

Q10: energia para o coração (Pharma Nord) 
Hotel Holiday Inn - Gaia 3h 

23/03/2017 
Urgências em Oftalmologia e Secura Vulvo 

Vaginal 
Cooprofar - Gondomar 2h 

04/05/2017 Curso "Comunicação Clínica para Farmacêuticos” 
Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto 
6h 

10/05/2017 Klorane® Pierre Fabre - Porto 7,5h 

15/05/2017 Elancyl® Pierre Fabre - Porto 3,5h 

24/05/2017 Novidades e Solares (multimarca) Pierre Fabre - Porto 4h 

05/06/2017 Formação Arkocápsulas (Arkopharma) Farmácia São Lázaro  2h 
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Anexo J – Ficha “Primeira entrevista farmacêutica” 
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Anexo K– Ficha “Estado da Situação” 
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Anexo L – Dispensador Semanal de Medicação 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo M – Procedimentos normativos com as metodologias de preparação, material necessário e gestão de 

resíduos 
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Anexo N – Folheto informativo sobre a Dispensação Semanal de Medicação 
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Anexo O - Cartaz sobre a Dispensação Semanal de Medicação  
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Anexo P - Consentimento informado 
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Anexo Q – Ficha de utente 
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Anexo R - Ficha de registo e controlo da Dispensação Semanal de Medicação 
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Anexo S - Rótulo da medicação no interior e exterior do blister 
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Anexo T - Globo ocular em corte e as diferentes camadas da lágrima 
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Anexo U - MNSRM, disponíveis na FSL, com uma composição de luteína igual ou superior a 1 mg 

MNSRM COMPOSIÇÃO UNITÁRIA POSOLOGIA 

CENTRUM 

SELECT 50+ 

vitamina A (RE), 50% como β-caroteno – 800 μg; vitamina D 

– 5 μg; vitamina E – 18 mg; vitamina K – 30 μg; vitamina C – 

120 mg; vitamina B1 - 1,65 mg; vitamina B2 – 2,1 mg;  

vitamina B6 – 2,1 mg; vitamina B12 – 3 μg; ácido fólico – 

300 μg; biotina – 75 μg; niacina – 24 mg; ácido pantoténico – 

9 mg; luteína – 1000 μg; cálcio – 162 mg; fósforo – 125 mg; 

magnésio – 100 mg; ferro – 2,1 mg; iodo – 100 μg; cobre – 

500 μg; manganésio – 2 mg; crómio – 40 μg; molibdénio – 50 

μg; selénio – 30 μg; zinco – 5 mg 

1 comp./dia, 

ao pequeno 

almoço ou ao 

almoço 

VITALUX PLUS 

DHA – 0,100 g; EPA – 0,030 g; total ómega-3 – 0,160 g; 

zeaxantina – 1 mg; luteína – 10 mg; vitamina E – 20 mg; 

vitamina C – 60 mg; cobre – 250 μg; zinco – 10 mg; proteínas 

– 0,124; hidratos de carbono – 0,058 g; lípidos – 0,321g 

1 cáps./dia 

após o almoço 

VITACELSIA 

PLUS Q10 

vitamina A – 800 μg; vitamina D – 5 μg; vitamina E – 10 mg; 

vitamina C – 60 mg; vitamina B1 – 1,4 mg; vitamina B2 – 1,6 

mg; vitamina B6 – 2 mg; vitamina B12 – 1 μg; ácido fólico – 

400 μg; niacina – 18 mg; ácido pantoténico – 6mg; luteína – 1 

mg; magnésio – 300 mg; ferro – 14 mg; iodo – 150 μg; cobre 

– 900 μg; manganésio – 2,3 mg; crómio – 35 μg; molibdénio – 

45 μg; selénio – 100 μg; zinco – 15 mg; coenzima Q10 – 10 

mg 

1 comp./dia 

após uma 

refeição 

principal 

NUTROF 

OMEGA 

ácidos gordos essenciais – 680 mg; vitamina C – 60 mg; 

vitamina B3 – 18 mg; vitamina E – 10 mg; vitamina B6 – 2 

mg; vitamina B2 – 1,6 mg; vitamina B1 – 1,4 mg; vitamina 

B9 – 200 μg; vitamina B12 – 1 μg; zinco – 7,5 mg; 

manganésio – 1 mg; cobre – 1 mg; selénio – 25 μg; luteína 

20%/zeaxantina 1% -  50 mg; zeaxantina 5% - 40 mg 

1 cáps./dia 

após uma 

refeição 

VITAL®2 DUO 

DHA – 585 mg; EPA – 234 mg; vitamina C – 500 mg; 

vitamina E – 120 mg; zinco – 25 mg; luteína – 10 mg; cobre – 

990 μg; zeaxantina – 2 mg 

1 comp. + 1 

cáps., à 

refeição 

PRESERVISION 3 
Vitamina E – 30 mg; vitamina C – 180 mg; zinco – 15 mg; 

DHA – 360 mg; luteína – 10 mg; zeaxantina – 2 mg   
2 cáps./dia 
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Anexo V – Medicamentos utilizados no tratamento do olho seco 

 

Anexo W – Medicamentos antivíricos utilizados no tratamento da conjuntivite viral 

 

 

 

 

 

Anexo X - Medicamentos utilizados no tratamento da conjuntivite bacteriana 
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Anexo Y – Medicamentos utilizados no tratamento da conjuntivite alérgica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Z – Antibioterapia de escolha para cada tipo de blefarite, de acordo com o guia prático “Antibioterapia 

na Superfície Ocular” 
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Anexo AA - Formação interna na Farmácia São Lázaro sobre problemas oftálmicos 
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Anexo AB – Panfleto informativo sobre a higiene palpebral 
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Anexo AC -  Sessão de informação e sensibilização sobre a “Obesidade e excesso de peso” no Centro 

de Atividades dos Tempos Livres da Associação de Solidariedade da Zona das Fontaínhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo AD -  Apresentação sobre o tema “Obesidade e excesso de peso” 
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Resumo 

De forma a garantir uma formação adequada ao exercício farmacêutico em farmácia hospitalar, 

o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do 

Porto possibilita a realização de dois meses de estágio profissionalizante nos Serviços 

Farmacêuticos de um hospital. O nosso estágio decorreu nos Serviços Farmacêuticos do Centro 

Hospitalar do Porto – Hospital de Santo António, de janeiro a fevereiro, sob orientação da Dra. 

Teresa Almeida. 

Durante este período de tempo foi possível interagir com vários farmacêuticos hospitalares e 

técnicos de farmácia e contactar com as suas diversas atividades e funções, de forma rotativa, 

permanecendo em cada setor por um período máximo de uma semana, exceto no Armazém de 

Produtos Farmacêuticos, onde o período de tempo foi menor. Um cronograma das atividades 

realizadas encontra-se disponível no Anexo A. 

Dentro desta instituição, os Serviços Farmacêuticos são responsáveis pelo controlo integral do 

circuito do medicamento, sendo o farmacêutico um profissional de saúde qualificado que promove 

o uso racional do medicamento e de outros produtos de saúde e assegura aos doentes uma 

terapêutica com qualidade, segurança e eficácia, ao menor custo possível. 

Inicialmente, neste relatório, será descrita a organização e gestão dos Serviços Farmacêuticos, a 

forma como é feita a aquisição, receção, armazenamento de produtos farmacêuticos e a gestão de 

stocks. De seguida, aborda-se a farmacotecnia, onde se inclui a produção de não estéreis, 

fracionamento e reembalagem e produção de estéreis e de citotóxicos, é explicada a distribuição de 

medicamentos em ambiente hospitalar e a importância dos ensaios clínicos como instrumento de 

investigação para o desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas, os seus intervenientes e o 

papel do farmacêutico nesta área. Posteriormente, faz-se referência aos cuidados farmacêuticos, 

uma vez que são uma prática profissional realizada neste hospital com o objetivo de melhorar o 

processo de uso dos medicamentos e minimizar os resultados negativos associados aos mesmos.  

Na parte final do relatório serão descritas atividades complementares realizadas, como a 

participação numa formação sobre um novo medicamento, a presença em reuniões da Consulta de 

Grupo de Imunologia Clínica e a realização de folhetos informativos para fármacos dispensados em 

regime de ambulatório, entre outras. 

Ao longo do estágio, foi possível perceber a dinâmica estrutural e funcional dos Serviços 

Farmacêuticos do hospital, consolidar conhecimentos adquiridos ao longo de nove semestres de 

formação essencialmente teórica e adquirir competências técnicas e deontológicas para o futuro 

desempenho da profissão farmacêutica, num ambiente hospitalar.  
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1. Centro Hospitalar do Porto 

O Centro Hospitalar do Porto (CHP) é uma entidade pública empresarial criada pelo Decreto-

Lei nº 326/2007, de 28 de setembro [1]. Atualmente, no CHP estão integrados o Hospital de Santo 

António (HSA), o Centro Materno-Infantil do Norte (CMIN) e o Centro de Genética Médica 

Doutor Jacinto Magalhães (CGMDJM). O HSA localiza-se no Largo Prof. Abel Salazar, no centro 

da cidade do Porto – próximo das instalações do CMIN, no Largo da Maternidade de Júlio Dinis, e 

do CGMDJM, na Praça Pedro Nunes [2]. 

2. Organização dos Serviços Farmacêuticos 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) englobam-se, no organigrama geral do CHP, nos Serviços de 

suporte à prestação de cuidados [3]. Têm como função assegurar a seleção, aquisição, 

armazenamento e distribuição de produtos farmacêuticos a todos os doentes, bem como assegurar a 

preparação de diversas formulações estéreis e não estéreis, gerir o medicamento experimental nos 

Ensaios Clínicos (EC) e promover o uso racional do medicamento e os cuidados farmacêuticos [4]. 

Localizam-se maioritariamente no edifício neoclássico do HSA, excluindo a Unidade de 

Farmácia Oncológica (UFO), que se situa no Edifício Dr. Luís de Carvalho. Existe ainda uma 

unidade satélite no CMIN. Encontra-se, no Anexo B, uma representação esquemática dos espaços 

da unidade central dos SF. 

Os SF asseguram as suas funções 24h por dia, sendo que todas as noites se encontra um 

farmacêutico de serviço. Aos fins-de-semana e feriados, além de um farmacêutico, está presente 

também pelo menos um técnico de farmácia. 

A estrutura dos SF engloba farmacêuticos – Técnicos Superiores de Saúde (TSS), técnicos de 

farmácia – Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), Assistentes Operacionais (AO) e 

assistentes técnicos. A direção dos SF encontra-se a cargo da Dr.ª Patrocínia Rocha, sendo que a 

responsabilidade de cada setor está delegada a um TSS. Os setores existentes são o Armazém de 

Produtos Farmacêuticos (APF), Distribuição (Ambulatório, Clássica e Dose Individual Diária), 

UFO, Farmacotecnia, Investigação e Desenvolvimento, Gestão de Qualidade, Gestão de Risco e 

Gestão do Circuito do Medicamento (CdM) [4]. 

Os SF estão integrados em diversas equipas multidisciplinares, trabalhando em conjunto com 

outros profissionais de saúde de modo a promover a intervenção farmacêutica na prática clínica. 

Assim, existem farmacêuticos hospitalares em múltiplas comissões técnicas e científicas, de que 

são exemplo a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), a Comissão de Ética para a Saúde 

(CES), a Comissão de Controlo de Infeção Hospitalar e várias consultas de grupo. 
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2.1. Gestão de qualidade 

O Sistema de Controlo de Qualidade tem como objetivo primordial realçar as políticas e 

procedimentos conducentes à melhoria e controlo das atividades e processos desenvolvidos no 

CHP-HSA. Aplica-se uma abordagem por processos, sendo que, para cada processo, são nomeados 

os respetivos Gestores e estabelecidos objetivos, identificadas atividades, responsabilidades e 

metodologias [4]. Cada serviço possui normas de gestão de qualidade e manuais de procedimentos 

próprios, complementadas com Instruções de Trabalho, bem como indicadores de desempenho pré-

definidos, que permitem a monitorização e controlo dos processos [5]. 

Uma parte essencial deste sistema são as auditorias, levadas a cabo de modo a averiguar se os 

processos se encontram concordantes com os procedimentos planeados previamente, se a sua 

implementação foi eficaz e se são adequados aos objetivos existentes em cada setor. Estas podem 

ter origem interna e externa [4, 6]. Os SF têm certificação Caspe Healthcare Knowledge Systems 

(CHKS) e são também certificados em todas as suas atividades pela norma ISO 9001:2008, sendo 

esta certificação renovada de 3 em 3 anos após auditorias apropriadas [4]. 

Nos SF, está implementado o Hospital Logistics System (HLS), um sistema de gestão de 

qualidade que visa a aplicação do modelo Kaizen, pretendendo garantir uma constante melhoria dos 

métodos implementados e satisfação das necessidades e expetativas dos doentes. Um exemplo da 

implementação deste sistema consiste na utilização de kanbans (Anexo C), que permitem efetuar 

uma eficaz gestão de stocks – estes cartões, armazenados juntamente com o produto respetivo, 

incluem, além de todas as informações que permitem a identificação do produto, o ponto de 

encomenda e a quantidade a pedir quando este é atingido. 

2.2. Gestão de risco 

Nos SF do CHP-HSA são implementados diversos métodos com o objetivo de minimizar o 

risco, uma vez que aqui são desempenhadas atividades que comportam grande responsabilidade – 

delas depende, em última instância, a segurança e manutenção ou restauração da saúde dos doentes. 

Os processos de gestão de risco estão diretamente associados à gestão da qualidade.  

São exemplos de medidas alusivas a este processo os avisos visuais referentes a prazo de 

validade (PV) curto, medicação de frio, soluções concentradas e diferentes dosagens do mesmo 

fármaco. Os medicamentos Look-Alike, Sound-Alike (LASA) estão também identificados de acordo 

com o método de inserção de letras maiúsculas, tal como descrito na Norma n.º 020/2014 da 

Direção Geral da Saúde [7]. O CHP também implementa práticas seguras no que respeita a 

medicamentos de alerta máximo, ou seja, medicamentos com risco aumentado de provocar dano 

significativo ao doente em consequência de falhas no seu processo de utilização, segundo a Norma 

n.º 014/2015 da Direção Geral da Saúde [8]. Cada serviço possui também medidas específicas – 

por exemplo, na Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU), a validação 

farmacêutica das prescrições médicas enquadra-se na gestão do risco; no setor de Farmacotecnia, 
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estão implementados variados procedimentos que visam a eliminação de problemas relacionados 

com a preparação efetuada. Em adição, é, sempre que possível, realizada dupla ou tripla verificação 

de todas as tarefas executadas. 

2.3. Sistema Informático 

Os SF utilizam uma plataforma denominada Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia 

(GHAF). Esta plataforma é polivalente, permitindo uma comunicação eficaz entre os diversos 

setores e também com os restantes serviços do CHP. O GHAF contribui para uma otimização do 

trabalho desenvolvido em todos os setores, desde a gestão de stocks, gestão de encomendas, 

requisições, débitos e validação das prescrições médicas até à distribuição dos produtos 

farmacêuticos. O acompanhamento das prescrições é feito na aplicação CdM, que permite o acesso 

a informações clínicas dos doentes e ao histórico das prescrições, validações e dispensas, 

contribuindo para uma validação farmacêutica mais segura e eficaz e para a rastreabilidade dos 

produtos dispensados.  

3. Armazém de Produtos Farmacêuticos 

O APF tem como principal objetivo assegurar a correta disponibilização de medicamentos e 

produtos farmacêuticos, na quantidade, qualidade e prazo expectável pelo doente, ao menor custo 

possível. É constituído por uma série de setores e zonas interligadas, de modo a garantir a 

conservação dos produtos e a otimizar o processo de armazenamento e distribuição dos mesmos. O 

armazém central é identificado com o código 1001, sendo que existem depois vários sub-armazéns 

nos SF, para que seja facilitada a gestão e dispensa dos produtos – por exemplo, a Unidade de 

Farmácia de Ambulatório (UFA), a UFO, a produção e a DIDDU possuem armazéns próprios 

(1003, 1004, 1006 e 1, respetivamente).  

3.1. Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos 

A aquisição de medicamentos é realizada de acordo com o Formulário Nacional de 

Medicamentos (FNM), que contém os medicamentos autorizados para uso hospitalar no Serviço 

Nacional de Saúde (SNS). Este é complementado pela respetiva Adenda ou deliberações da CFT 

do CHP, que pode restringir o formulário de acordo com as opções mais adequadas à realidade do 

hospital. Adicionalmente, em casos excecionais, podem adquirir-se medicamentos extra-formulário 

ou medicamentos sujeitos a uma Autorização de Utilização Excecional (AUE), após autorização da 

CFT [9].  

Os pedidos de encomenda são usualmente despoletados através dos kanbans, que contêm todas 

as informações necessárias para a encomenda do produto. Embora a parte técnica da gestão de 

compras seja da responsabilidade dos SF, a compra propriamente dita é feita pelo Serviço de 

Aprovisionamento (SA). Assim, existe uma plataforma informática, a Lista Comum, partilhada 

pelos dois serviços, onde os SF inserem os produtos a encomendar e o SA, conforme existe crédito 
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disponível, emite as notas de encomenda, de acordo com os concursos já realizados. Pontualmente, 

para produtos que não existam em stock ou que se encontrem esgotados, podem realizar-se 

encomendas à Farmácia Lemos ou pedidos de empréstimo a outros hospitais [9-11]. 

No decorrer do estágio, tivemos oportunidade de contactar com a aquisição de produtos 

farmacêuticos através da introdução de produtos na Lista Comum e pedidos de empréstimo ao 

exterior.  

3.2. Receção e armazenamento de medicamentos 

A receção da medicação é realizada num setor próprio inserido no APF. As encomendas são 

inicialmente verificadas em relação ao número de volumes, estado das embalagens, destino interno 

e quantidade recebida. De seguida, é feita a validação por um TDT ou TSS: compara-se a 

mercadoria entregue com a encomendada (de acordo com a nota de encomenda) e com a faturada 

(de acordo com o guia de remessa ou fatura) e verifica-se o lote e o PV, sendo que este último deve 

ser superior a 6 meses, sob pena de aceitação condicional. Alguns produtos exigem um controlo 

especial: nos dispositivos médicos, é necessário verificar a certificação CE; nos hemoderivados, o 

Certificado de Autorização de Utilização de Lotes (CAUL) e, nas matérias-primas (MP), o 

Certificado de Análise. Os estupefacientes e psicotrópicos são enviados para o TSS, para 

armazenamento numa sala fechada. Após a validação da encomenda, a documentação é enviada 

para o SA, para que este dê entrada informaticamente dos produtos recebidos [12]. 

Posteriormente, os produtos são armazenados de acordo com as condições adequadas 

previamente estabelecidas. Um esquema representativo do APF está disponível no Anexo D. 

Existem produtos com condições especiais de conservação – alguns exemplos são os termolábeis, 

armazenados em câmara frigorífica com sensor de controlo da temperatura, os inflamáveis, que se 

encontram numa sala individualizada com condições próprias, os estupefacientes e psicotrópicos, 

reunidos numa sala de acesso condicionado, e os medicamentos citotóxicos (CTX), armazenados 

diretamente na UFO. É utilizada a metodologia First Expired First Out (FEFO), sendo que os 

produtos devem ser retirados da direita para a esquerda, de cima para baixo e da frente para trás 

[12]. 

Durante o estágio, acompanhámos a receção de medicação e produtos farmacêuticos, com todo 

o processo de verificação e validação que lhe está inerente. 

3.3. Gestão de stocks 

A gestão de stocks é suportada simultaneamente pelo GHAF e pelo sistema de kanbans. Como 

mencionado na secção 2.1., estes cartões contêm a identificação/código do produto, o ponto de 

encomenda e a quantidade a encomendar, e são distinguíveis através de um código de cores [13]. O 

ponto da encomenda e a quantidade a encomendar são calculados através da ponderação do 
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histórico de consumos [13]. No final do dia, são recolhidos todos os kanbans dos diferentes 

serviços, de modo a adicionar os produtos em falta à Lista Comum.  

Devido à elevada atividade do APF, por vezes os quantitativos informáticos não correspondem 

aos físicos. Assim, realiza-se um controlo frequente de alguns produtos selecionados 

aleatoriamente e, sempre que esta situação é detetada, procede-se ao seu devido registo [14]. 

Periodicamente, é também realizado um inventário dos SF, com o objetivo de atingir um controlo 

interno eficaz das quantidades físicas existentes [13]. 

O controlo dos PV é executado através de um sistema mensal de verificação dos produtos com 

um período de caducidade até 3 meses a contar da data de controlo. Também se reanalisam, 

mensalmente, os produtos que expiram naquele mês. Se a baixa rotatividade o justificar, os 

produtos são reunidos em local próprio para se proceder à devolução ao laboratório ou, caso esta 

não seja autorizada, para incineração [13]. 

Aquando da devolução de medicamentos ao próprio APF por parte dos vários serviços, o TSS 

analisa os medicamentos e o motivo da devolução e toma a decisão de a aceitar ou rejeitar com 

base em critérios definidos, que assentam na integridade do produto, PV, identificação e condições 

de conservação adequadas [15]. 

Durante o nosso estágio, procedemos à atualização e criação de novos kanbans para produtos 

recentemente adquiridos, colaborámos no processo de controlo de stock de alguns produtos e de PV 

e também no processo de conferência de serviços, integrado na gestão da qualidade. 

4. Farmacotecnia 

A farmacotecnia é o setor dos SF onde é efetuada a preparação de formulações de 

medicamentos necessários ao hospital. Este setor permite satisfazer as necessidades que não são 

supridas pela indústria farmacêutica, o que é muito comum, por exemplo, na área da pediatria. 

Neste setor, ocorre a produção de estéreis, não estéreis, citotóxicos e o fracionamento e 

reembalagem de medicamentos. Todos os medicamentos manipulados são preparados de acordo 

com as “Boas Práticas a observar na Preparação de Medicamentos Manipulados em Farmácia de 

Oficina e Hospitalar”, presentes na Portaria nº 594/2004 de 2 de junho [16], de forma a assegurar 

um elevado padrão de qualidade. Encontra-se, no Anexo E, um esquema da organização do 

Laboratório de Produção. 

4.1. Produção de não estéreis 

As formulações não estéreis preparadas nos SF compreendem formas farmacêuticas sólidas, 

semissólidas e líquidas e são manipuladas numa sala própria para este efeito. O TDT responsável 

pela preparação das formulações não estéreis deverá utilizar equipamento de proteção individual 

(EPI) adequado (bata, touca, máscara do tipo “procedimentos II” e luvas adequadas) [17]. 
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Os pedidos para preparação de uma formulação não estéril podem ser feitos através do GHAF, 

por kanbans ou em caso de necessidade de reposição de manipulados em stock no armazém central, 

por ter sido ultrapassado o seu PV. Para satisfazer um pedido, é necessária uma ordem de 

preparação, que é emitida e validada pelo farmacêutico supervisor. Esta ordem contém a 

designação da(s) substância(s) ativa(s), a forma farmacêutica, dosagem e apresentação, número de 

lote, identificação do operador e do supervisor, a quantidade por unidade e o número de unidades a 

preparar, as matérias-primas utilizadas (incluindo o seu lote, origem e PV), a técnica de preparação, 

os ensaios de verificação da qualidade do produto final e a validação pelo supervisor (Anexo F). Os 

ensaios de verificação genericamente descritos para as preparações são o ensaio de uniformidade 

de massa para formas farmacêuticas sólidas, ensaio de pH para formas farmacêuticas semissólidas 

e ensaio de pH e transparência para soluções. Há, contudo, ensaios específicos para cada 

formulação [18]. Com a ordem de preparação, são também emitidos rótulos (Anexo G), que 

contêm a composição quantitativa e qualitativa, incluindo as substâncias de notificação obrigatória, 

o número de lote do manipulado, o PV, as condições de conservação, as instruções especiais para 

utilização do medicamento, a via de administração, a identificação do local de preparação e do 

diretor técnico. No caso de se tratar de um manipulado para um doente específico, deverá também 

ser incluída a sua identificação e a posologia indicada [19]. O lote é criado de acordo com 

instruções de trabalho internas e permite a rastreabilidade do manipulado [19].  

O produto final é acondicionado em embalagens primárias, sendo estas boiões ou bisnagas para 

cremes, pomadas e pastas, frascos de vidro âmbar para soluções e suspensões, papel vegetal para 

pós e cápsulas de gelatina para pós em cápsulas (acondicionamento primário). É posteriormente 

embalado em embalagens de plástico transparente (acondicionamento secundário) [20]. 

No GHAF, para acerto de stocks, realiza-se o processo de composição, dando saída de todas as 

MP utilizadas, especificando o seu lote, e dando entrada do manipulado preparado. Caso este 

contenha psicotrópicos, é necessário registar o seu lote e o PV. É também através do GHAF que se 

satisfaz a encomenda pendente, caso esta exista informaticamente. Fisicamente, existe um dossier 

que contém o “Registo de Movimentos de M.P./S.A./Preparações Intermédias” (Anexo H) e que é 

atualizado diariamente [21]. 

Durante o estágio, tivemos oportunidade de realizar a preparação de vários manipulados não 

estéreis, como soluções, suspensões, pomadas, pastas e papéis farmacêuticos. Observámos e 

colaborámos nos procedimentos de composição, satisfação de encomendas e registo de 

movimentos das MP e manipulados. 

4.2. Fracionamento e reembalagem 

O fracionamento e a reembalagem de medicamentos permite que os SF disponham do 

medicamento adequado para um dado tratamento clínico, na dose prescrita, de forma 

individualizada. Deste modo, é possível assegurar a correta individualização e identificação dos 



7 

 

medicamentos, garantindo a segurança e qualidade dos mesmos até à administração ao doente. Este 

processo é particularmente útil quando se pretende administrar doses mais baixas do que as 

comercializadas, nas situações em que há necessidade de realizar ajustes no regime posológico e 

quando a condição de saúde do doente dificulta a administração do medicamento [22]. 

A reembalagem dos medicamentos unidose é efetuada numa área própria, devidamente 

equipada. O medicamento é identificado relativamente à Denominação Comum Internacional 

(DCI), nome comercial, dose, número de lote do medicamento de origem, PV, data de 

reembalagem, quantidade reembalada e número da sessão. O PV atribuído aos medicamentos 

reembalados é de um ano ou o PV da embalagem original, caso este seja inferior a um ano [23]. O 

material de embalagem utilizado garante a proteção do medicamento dos agentes ambientais. 

Durante o estágio, tivemos a oportunidade de acompanhar as operações de fracionamento, 

nomeadamente de comprimidos, participar nos procedimentos de reembalagem utilizando 

equipamento semiautomático (para a reembalagem de formas orais sólidas) e visualizar o 

procedimento da reembalagem com equipamento automático.  

4.3. Produção de estéreis 

No CHP-HSA efetua-se a produção ou aditivação de bolsas para nutrição parentérica (NP) e a 

preparação de medicamentos estéreis extemporâneos. Existem, assim, duas salas brancas no 

Laboratório de Produção, cada uma destinada a um dos efeitos supracitados. 

Devido às características de esterilidade destas preparações, é necessário ter cuidados 

adicionais durante a sua produção, o que se reflete nas características das instalações e EPI 

utilizado. Existe assim a zona cinzenta, destinada à colocação do EPI, que está dividida em duas 

áreas. Para aceder à primeira área, é necessário ter vestido o fato de bloco e calçados sapatos de 

bloco operatório. Nesta zona, devem ser colocadas as proteções de sapatos e retiradas todas as joias 

e adereços. Em seguida, coloca-se a touca e a máscara do tipo “procedimentos II” e efetua-se a 

lavagem e descontaminação das mãos. Veste-se ainda uma bata cirúrgica impermeável. Na segunda 

área, descontaminam-se novamente as mãos com desinfetante apropriado e calçam-se as luvas 

cirúrgicas [19]. Com este EPI, é possível aceder à sala branca, estéril e com pressão adequada, onde 

se encontra a Câmara de Fluxo Laminar (CFL). Na sala existe um stock de material clínico e um 

carro contendo as MP necessárias para a execução das preparações. A comunicação com o exterior 

é realizada através de um transfer. A manipulação é feita por um TSS e por um TDT, com recurso 

a técnica assética, de forma a garantir a proteção do produto e também do operador. A CFL é limpa 

no início e no final de cada sessão com álcool a 70º. Todo o material que entra na mesma deve ser 

pulverizado com álcool a 70º, assim como as luvas do operador [24].  



8 

 

4.3.1. Produção de medicamentos estéreis 

A sala destinada à produção de medicamentos estéreis tem pressão negativa e uma CFL 

vertical, de forma a proteger, para além do manipulado, o operador. Neste local é realizado 

essencialmente o fracionamento ou ajuste de dose de medicamentos já existentes no mercado, o 

que permite fornecer uma terapêutica individualizada a cada doente e simultaneamente rentabilizar 

os recursos hospitalares. As preparações são realizadas de acordo com a ordem de preparação 

previamente validada, cujo formato é semelhante à ordem de preparação de não estéreis. Após 

manipulação, os medicamentos são rotulados e acondicionados em manga estéril termosselada 

[25]. Realizam-se ensaios de validação, verificando-se a coloração (que deverá ser incolor a 

amarelo transparente) e a ausência de ar e de partículas em suspensão [26]. Também se executa, no 

final, o processo de composição e a satisfação de encomendas, segundo o descrito na secção 4.1. 

Durante este estágio, tivemos a oportunidade de assistir à preparação de vários manipulados 

estéreis e colaborámos na sua rotulagem e acondicionamento em mangas estéreis. Assim, 

necessariamente, contactámos com todo o EPI utilizado e os procedimentos realizados para 

assegurar a esterilidade da sala branca. 

4.3.2. Produção de nutrição parentérica  

A sala de produção de NP apresenta pressão positiva e tem uma CFL horizontal, que permite a 

proteção do manipulado, uma vez que nestas preparações não é necessário proteger o operador.  

No CHP, prepara-se NP de raiz para a pediatria e aditivam-se algumas bolsas de NP para 

adultos. A NP é preparada para os serviços de Neonatologia, Cuidados Intensivos Pediátricos e 

Pediatria e um cliente externo, o Centro Hospitalar Tâmega e Sousa. A prescrição de NP é feita 

pelo médico diretamente na ordem de preparação, por via informática, através do programa 

informático “Sabichão” (Anexo I). Está dividida em solução I (contendo glucose, aminoácidos, 

oligoelementos, vitaminas hidrossolúveis e ranitidina ou heparina) e solução II (lípidos e vitaminas 

lipossolúveis). Para cada uma destas soluções, está descrita a sua composição qualitativa e 

quantitativa, dose por quilo e por dia e volume prescrito [27]. Estas duas soluções são preparadas 

individualmente e são misturadas antes da administração, devido a questões de estabilidade. O 

supervisor deverá confirmar se os valores prescritos se encontram dentro dos limites recomendados 

para cada nutriente [27]. 

A glucose e os aminoácidos são inseridos nas bolsas através de um sistema de enchimento 

automático. Os micronutrientes e a heparina ou ranitidina são adicionados manualmente, 

respeitando a ordem pela qual aparecem na ordem de preparação. O TDT mede o volume correto 

de cada micronutriente e o TSS confirma este volume antes de o introduzir na bolsa. A solução II é 

colocada em bolsa ou, caso o seu volume seja igual ou inferior a 50 mL, em seringa, sendo que são 

adicionados manualmente os lípidos e as vitaminas lipossolúveis. No caso de se fazer apenas a 

aditivação, deve romper-se o selo entre o compartimento da glucose e dos aminoácidos e adicionar 
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os micronutrientes, exceto as vitaminas lipossolúveis, que são adicionadas só após rompimento do 

selo dos lípidos. Todo o processo deve ser acompanhado da devida homogeneização. Coloca-se por 

fim o conetor de administração intravenosa e um filtro de partículas para os lípidos. Os rótulos são 

colocados na bolsa ou seringa no final da sua preparação, após a obturação [26]. 

É necessário realizar ensaios de validação, verificando-se a coloração (que deverá ser incolor a 

amarelo transparente) e a ausência de ar e de partículas em suspensão. Na primeira bolsa de cada 

turno e na última do dia, retiram-se aproximadamente 2 mL para realizar o controlo 

microbiológico. Também é feito um controlo gravimétrico: na ordem de preparação está descrito o 

peso teórico da solução I e um intervalo de ±5%; no final da preparação, as bolsas são pesadas 

individualmente e é registado o seu peso e se este se encontra dentro dos limites aceites [26].  

As bolsas deverão ser embaladas em películas fotoprotetoras ou papel de alumínio, se for 

necessário proteger da luz, e novamente rotuladas. Por fim, as preparações são acondicionadas 

numa manga estéril, termosselada.  

No decorrer do estágio, assistimos à validação de ordens de preparação e à preparação de várias 

bolsas de NP no interior da sala branca, colaborando, mais uma vez, na sua rotulagem e 

acondicionamento. 

4.4. Produção de citotóxicos 

A UFO encontra-se integrada no Hospital de Dia (HD), no serviço de Hematologia Clínica, e 

tem como objetivo primordial assegurar a gestão, preparação, armazenamento e distribuição de 

medicamentos CTX com a maior qualidade, segurança, eficácia e ao menor custo para doentes em 

regime de HD e para doentes internados no CHP, nos prazos acordados [28, 29]. Devido às 

características dos CTX, estes devem ser manipulados e transportados de forma a reduzir a 

probabilidade de exposição acidental. Assim, a UFO assegura um local apropriado e com 

profissionais treinados, capaz de garantir a proteção do produto, dos profissionais envolvidos e do 

ambiente. Nesta unidade estão sempre presentes dois TSS e dois TDT. 

A UFO é constituída por três zonas distintas. A zona negra é o local exterior à zona de 

preparação, onde se realiza a validação de prescrições médicas, a elaboração de rótulos das 

preparações, o envio das preparações para o HD, o arquivo dos registos e a dispensa de fármacos 

que não necessitam de manipulação prévia. É também nesta zona que se encontra o Armazém 

Avançado do setor, com armários denominados de “Ordem” e frigoríficos, contendo medicamentos 

CTX e adjuvantes, soluções de grande volume e material de consumo clínico. Realiza-se, 

diariamente, uma lista de doentes das sessões do HD para o dia seguinte, com a hora de chegada 

prevista e o correspondente tratamento a realizar, bem como uma lista de transporte para o HD, que 

é assinada aquando do levantamento da medicação. Também é na zona negra que se dá resposta às 

requisições de medicamentos hemoderivados para o HD. A prescrição destes medicamentos deve 

obedecer às regras de prescrição de hemoderivados, de acordo com o descrito na secção 5.2.3.2. 
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A zona cinzenta corresponde à antecâmara e é o local onde se procede à lavagem assética das 

mãos e à colocação do equipamento de proteção individual: uma bata reforçada de baixa 

permeabilidade, um primeiro par de luvas de látex esterilizadas e isentas de pó, máscara de alta 

proteção, touca, proteção de calçado e óculos. 

A zona branca corresponde à sala de preparação de CTX e está classificada como uma sala 

limpa ISO7 de acordo com a norma ISO 14644, sendo a manipulação dos CTX realizada em CFL 

vertical e numa sala com pressão negativa. Neste local, o manipulador coloca um segundo par de 

luvas esterilizadas de nitrilo ou neopreno [30, 31].  

Encontra-se no Anexo J um esquema representativo da planta da UFO. 

A UFO possui dois sistemas informáticos, o GHAF e o SClínico, que permitem validar e 

monitorizar as prescrições médicas eletrónicas. Existem também prescrições manuais em impressos 

próprios, cuja cor difere consoante os doentes são do HD (cor-de-rosa) (Anexo K) ou do 

internamento (verde) (Anexo L). 

Quando o doente dá entrada no HD realiza um hemograma, que pode, consoante os resultados, 

gerar ou não uma “luz verde” no GHAF, que consiste numa confirmação dada pela enfermagem 

para iniciar a preparação da medicação. Em caso afirmativo, o farmacêutico procede à validação, 

confrontando os dados do doente com os Protocolos de Quimioterapia. Para tal é necessário 

conhecer o doente, o peso, a altura, a superfície corporal ou área sob a curva, a patologia e 

respetiva farmacoterapia (dia do ciclo de quimioterapia, histórico do esquema de quimioterapia, 

CTX ou adjuvante prescrito por DCI, via de administração, dose padrão, dose ajustada ao doente e 

duração do tratamento). Compete ainda ao farmacêutico elaborar as ordens de preparação, emitir os 

rótulos de libertação e debitar os CTX e medicamentos adjuvantes diretamente ao doente 

associando lote e PV, após confirmação do volume de solução injetável para diluição e/ou 

reconstituição, do ritmo e tempo de perfusão, da necessidade de proteção da luz e do tempo de 

estabilidade da preparação [32].  

Após preparação dos tabuleiros individualizados por doente e por preparação, estes são 

enviados para os TDT de apoio, no interior da sala branca, que, após verificação, prepara todo o 

material necessário. Na CFL, descontaminada com álcool a 70º no início de cada sessão, o TDT 

operador confere todo o material e inicia a técnica de preparação. As preparações de CTX podem 

ser em bólus, em bombas de perfusão ou em soluções diluídas. Após o TDT de apoio identificar a 

preparação com o rótulo de libertação contendo o símbolo “Biohazard” e proteger da luz, caso 

necessário, o medicamento é acondicionado numa manga selada. Através do transfer, o TSS 

receciona a preparação e faz uma dupla verificação, enviando de seguida a preparação para os 

recipientes destinados aos cadeirões ou camas do HD [30, 33].  

No final de cada dia, encomendam-se ao armazém central dos medicamentos utilizados na 

UFO, tendo em consideração os kanbans que atingiram o ponto de encomenda [34]. 
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A UFO encontra-se equipada com um kit de derramamento, contendo todo o material 

necessário em caso de derrame e o respetivo manual de atuação. Este kit é fundamental para uma 

descontaminação segura do local, evitando a contaminação do ambiente circundante e a protegendo 

o pessoal envolvido [35]. 

Durante o estágio, foi possível colaborar na elaboração da lista de doentes e lista de transporte 

para o dia seguinte, na preparação dos tabuleiros para a sala branca e no preenchimento do quadro 

C da prescrição de hemoderivados. Realizámos, com supervisão, a validação de uma prescrição 

médica, comparando-a com o protocolo clínico em vigor no CHP e efetuando os cálculos 

necessários para a elaboração da ordem de preparação. Também observámos outros processos da 

responsabilidade do TSS, como as validações das prescrições, encomendas a partir do sistema de 

kanbans, emissão de ordens de preparação e rótulos de libertação e verificação final das 

preparações. Neste serviço tivemos ainda a oportunidade de entrar na sala branca, onde, após 

cumprimento de todas as regras de segurança, acompanhámos o processo de manipulação de CTX 

e acondicionámos as preparações. 

5. Distribuição 

A distribuição de medicamentos é uma atividade de grande relevância nos SF, uma vez que 

assegura um dos objetivos primordiais deste serviço – a disponibilização da medicação a todos os 

doentes. Esta atividade pressupõe um estreito contacto com os diversos serviços clínicos. Assim 

sendo, a gestão da distribuição permite garantir uma distribuição racional dos medicamentos, o 

cumprimento das prescrições, a administração do medicamento correto, reduzir o tempo associado 

à manipulação da medicação e racionalizar os custos com a terapêutica. 

5.1. Distribuição clássica 

A distribuição clássica é realizada diretamente através do armazém central e consiste no 

fornecimento de medicamentos a um determinado serviço, após receção de um pedido de reposição 

de stock em formato eletrónico ou manual.  Este pedido tem por base um stock fixo previamente 

definido entre os SF e os restantes serviços no que respeita aos medicamentos e quantitativos que o 

vão constituir. O fornecimento de medicamentos por distribuição clássica comporta três circuitos 

distintos – circuito A, B e C – que garantem a distribuição de medicação a todos os serviços 

clínicos, blocos, consultas, farmácias satélite do CHP, DIDDU, UFO, Farmácia de Ambulatório e 

viatura médica de emergência e reanimação [36, 37].  

No CHP, a distribuição clássica de medicamentos pode ser feita através de vários métodos: 

reposição por HLS, que consiste num sistema de troca de caixas vazias por caixas cheias, 

obedecendo a quantitativos previamente estabelecidos; reposição de stocks nivelados, em que a 

reposição é feita diretamente no local, após contagem das unidades consumidas; e reposição de 

stock por kanban, em que a reposição é feita através do sistema anteriormente descrito [37]. 
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Os Pyxis® são um caso particular de armazenamento – consistem em sistemas de 

dispensamento automático, constituídos por várias gavetas e armários, que apenas permitem a 

dispensa de um determinado medicamento após introdução de uma senha de acesso e da impressão 

digital. Assim, permitem um controlo mais rigoroso dos stocks existentes e da dispensa da 

medicação. A reposição do stock dos Pyxis® é da responsabilidade direta do APF e é realizada por 

reposição de stocks nivelados. Estes sistemas existem na Unidade de Cuidados Intensivos e no 

Bloco Central. [38]  

Contactámos com a Distribuição Clássica durante o período de estágio no APF; neste âmbito, 

colaborámos na preparação da medicação para ser distribuída pelos diferentes serviços, na 

conferência da mesma e na reposição do Pyxis®. 

5.2.  Distribuição individual diária em dose unitária 

Na DIDDU, a medicação é preparada em dose unitária e individualizada para posterior 

distribuição pelos doentes em regime de internamento nos serviços clínicos do CHP, com base na 

prescrição médica eletrónica e posterior validação farmacêutica. Este método permite um constante 

acompanhamento farmacoterapêutico do doente, aumentando a segurança e eficácia da terapêutica 

e reduzindo o risco de efeitos secundários e interações. Simultaneamente, rentabilizam-se recursos 

através do controlo dos custos e desperdícios. O processo de aviamento é realizado diariamente 

para as 24h seguintes, com exceção de sábados e vésperas de feriados, em que se prepara 

medicação para 48h [39]. 

É também neste setor que o TSS realiza a dispensa de medicamentos sujeitos a controlo 

especial, dá resposta às requisições da medicação em falta na unidose e responde a pedidos de 

informação por parte de outros profissionais de saúde. 

Um esquema da organização do espaço da DIDDU está disponível no Anexo M. 

Durante o período de estágio, tivemos oportunidade de observar a validação farmacêutica no 

CdM e também de validar algumas prescrições, com supervisão. Colaborámos na dispensa de 

medicamentos hemoderivados, material de penso e estupefacientes e psicotrópicos, através do 

preenchimento das respetivas prescrições, do seu aviamento e débito. Realizámos também pesquisa 

bibliográfica de modo a dar resposta a questões tanto de outros profissionais de saúde como dos 

próprios TSS que se encontravam a validar. 

5.2.1. Validação da prescrição médica 

As prescrições médicas podem chegar até aos SF em formato eletrónico, na aplicação CdM, ou 

em impresso próprio, em alguns casos particulares. Independentemente do formato, a prescrição 

deve conter a identificação do doente (nome, nº do processo, serviço e nº da cama), DCI do 

medicamento, forma farmacêutica, dose, via de administração, duração do tratamento, data e hora 

da prescrição e identificação do prescritor. Para uma mais correta validação, estas informações 
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devem ser acompanhadas por mais dados do doente (como a altura, o peso, a idade e alguns 

parâmetros bioquímicos) e respetivo diagnóstico [40]. 

Na validação das prescrições médicas, de modo a promover a segurança e eficácia da 

terapêutica farmacológica, é necessário ter em conta as Políticas de Utilização de Medicamentos 

descritas no FNM, na Adenda e nas deliberações da CFT, bem como as características do doente e 

do medicamento [40]. Através dos dois últimos tópicos, é possível identificar Problemas 

Relacionados com o Medicamento (PRM): 

- PRM tipo 1: avalia a necessidade; surge quando o medicamento não tem as indicações 

aprovadas para a sintomatologia em questão ou quando o doente não tem um problema de saúde 

manifestado. Inclui também problemas relacionados com a indisponibilidade do medicamento. 

- PRM tipo 2: avalia a adequabilidade; surge quando o medicamento não pode ser usado pelo 

doente em questão devido a fatores como reações adversas e contraindicações. 

- PRM tipo 3: avalia a posologia (dose, frequência, duração e momento de administração). 

- PRM tipo 4: avalia as condições do doente/sistema; surge, por exemplo, quando há 

impossibilidade da correta administração da medicação ou quando o doente não tem recursos 

financeiros para a adquirir [41]. 

Todos os PRM possivelmente identificados, bem como quaisquer outras informações 

relevantes, devem ser adicionados ao campo “Observações da Farmácia”, para ponderação pelo 

médico prescritor. As intervenções devem ser arquivadas para acompanhamento da situação [40]. 

O CdM possui um sistema de cores que permite identificar as prescrições por validar e, dentro 

destas, as urgentes, que necessitam de resposta dentro de 30 minutos. Além desta aplicação, existe 

um Portal Interno em que os serviços de enfermagem podem efetuar pedidos de medicação em falta 

na unidose. 

5.2.2.  Dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos 

Uma vez efetuada a validação das prescrições, são emitidas listas contendo os medicamentos a 

dispensar a cada um dos doentes que se encontram num determinado serviço. O processo de 

aviamento dos medicamentos a distribuir é realizado pelos TDT, podendo ser totalmente manual ou 

com o apoio de equipamento semiautomático, o Pharmapick®. Este dispositivo é utilizado para a 

dispensa dos medicamentos de maior consumo/rotatividade, com exceção das bolsas de nutrição 

parentérica, produtos de grande volume, suplementos e produtos de frio, sendo estes dispensados 

manualmente. Os restantes medicamentos encontram-se armazenados em gavetas, estando os de 

maior consumo numa área chamada “torre”. A medicação é acondicionada em gavetas 

devidamente identificadas com o nome e número de cama de cada doente; estas, por sua vez, são 

colocadas em malas referentes a cada serviço clínico. Os carros são posteriormente transportados 

pelos auxiliares até aos respetivos locais. A preparação das malas é feita respeitando um horário 

específico para cada serviço, de modo que a dispensa siga a ordem definida (Anexo N) [42]. 
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5.2.3.  Medicamentos sujeitos a controlo especial 

5.2.3.1. Psicotrópicos e estupefacientes 

A prescrição de psicotrópicos e estupefacientes possui legislação própria, uma vez que estes 

medicamentos têm uma margem terapêutica estreita e podem causar dependência física e 

psicológica. Assim, a sua dispensa é da responsabilidade exclusiva do farmacêutico, ao abrigo do 

Decreto-Lei nº 15/1993 de 22 de janeiro [43]. A prescrição possui um impresso próprio – Modelo 

nº 1509 da Imprensa Nacional - Casa da Moeda (INCM) (Anexo O) – e apresenta-se por 

medicamento e por serviço. Aquando da chegada aos SF, esta deve encontrar-se assinada pelos 

enfermeiros que administraram a medicação e pelo médico de serviço e deve também estar 

numerada e carimbada pelo centro de custo. Cabe ao farmacêutico conferir a prescrição, preencher 

os campos da mesma que lhe estão reservados e aviar a medicação, em caixas fechadas. O débito é 

realizado ao serviço [42]. 

5.2.3.2.  Hemoderivados 

É fundamental assegurar a rastreabilidade dos hemoderivados; assim, a sua dispensa é da 

responsabilidade do farmacêutico e rege-se pelo Despacho Conjunto nº 1051/2000 de 14 de 

setembro [37]. A prescrição é realizada em impresso próprio – Modelo nº 1804 da INCM (Anexo 

P) – e deve ser acompanhada por etiquetas identificativas do doente, para identificar todas as 

embalagens dispensadas. Cabe ao TSS verificar o preenchimento da prescrição, com destaque para 

o nº de processo do doente. Aquando do aviamento, é preenchido, nos SF, o quadro C do impresso, 

que inclui o nº do lote e o CAUL. Os hemoderivados para internamento são dispensados na 

DIDDU, para o HD são dispensados na UFO e para os restantes serviços são dispensados no 

armazém central. O débito é realizado ao doente [42, 44]. 

5.2.3.3. Material de penso 

A prescrição de material de penso é realizada num impresso próprio (Anexo Q) adequado às 

suas particularidades, uma vez que indica as várias características da ferida a tratar. A dispensa é da 

responsabilidade do farmacêutico. Esta prescrição é válida por um período máximo de 8 dias [42]. 

5.2.3.4.  Anti-infeciosos 

De modo a evitar o aparecimento de resistências e a disseminação de infeções, a prescrição 

deste tipo de medicação é válida por apenas 7 dias, após os quais necessita de revisão médica. Pode 

ser realizada informaticamente ou através de impresso próprio, nos serviços sem DIDDU (Anexo 

R) [42]. 

5.2.3.5. Nutrição artificial 

A prescrição de nutrição artificial tem uma validade máxima de 8 dias, de modo a reduzir 

possíveis custos e desperdícios. Tal como os anti-infeciosos, pode ser realizada informaticamente 

ou, no caso de serviços sem DIDDU, através de um impresso próprio (Anexo S) [42]. 
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5.2.3.6. Antídotos 

A prescrição de antídotos tem a particularidade de necessitar de uma resposta rápida. Pode ser 

realizada informaticamente ou através de impresso próprio (Anexo T) [42]. 

5.3. Distribuição em ambulatório 

A UFA destina-se à dispensa de fármacos a utentes que detêm uma patologia cuja terapêutica 

se encontra contemplada em despachos publicados em Diário da República. Este serviço está 

inserido no âmbito da política do medicamento e do acesso à prestação de cuidados de saúde do 

SNS [45]. A dispensa da medicação em regime de ambulatório é totalmente comparticipada em 

situações devidamente regulamentadas, de acordo com diplomas legais, autorizações da Direção 

Clínica, do Conselho de Administração, CFT e CES, não acarretando assim qualquer custo para o 

utente. A dispensa de medicamentos neste regime permite um melhor controlo da adesão à 

terapêutica e uma melhor vigilância da ocorrência de efeitos adversos, devido ao facto de ser 

dispensada uma quantidade limitada de medicamentos, tendo o utente que se deslocar regularmente 

à UFA [46]. Assim, reduzem-se também os custos e os riscos associados ao internamento 

hospitalar e a prestação de cuidados farmacêuticos é facilitada. 

Na UFA do CHP, dispensam-se fármacos para Insuficiência Renal Crónica, Quimioterapia, 

Hipertensão Pulmonar, Fármacos Imunológicos, Artrite Reumatoide e outras doenças 

reumatológicas, Hepatite B, Hepatite C, VIH, tuberculose, lepra, Esclerose Múltipla, Esclerose 

Lateral Amiotrófica, Polineuropatia Amiloidótica Familiar (paramiloidose), Síndrome de Lennox-

Gastaut, Fibrose Quística, profilaxia de rejeição aguda de transplantes hepáticos e renais, Doença 

de Crohn, Síndrome do Intestino Curto e perturbações do crescimento, entre outras patologias. São 

ainda dispensados hemoderivados e manipulados. 

A UFA encontra-se aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Possui uma sala 

de espera com um sistema automático de senhas, que permite uma maior organização no 

atendimento aos utentes. A zona destinada ao atendimento é composta por três balcões e uma sala 

de atendimento privado (balcão 4) [47]. Os fármacos estão armazenados em vários armários e 

frigoríficos (no caso de medicação de frio) e encontram-se organizados por patologia, DCI e 

dosagem. Uma planta do setor está disponível no Anexo U. Na zona de atendimento está afixada 

uma lista de todos os medicamentos existentes na unidade com o correspondente local de 

armazenamento, o que facilita a localização destes e permite uma maior rapidez no atendimento. 

Os fármacos deverão ser arrumados e dispensados segundo a metodologia FEFO [48]. 

O atendimento, validação da prescrição e a dispensa dos medicamentos é realizada pelos TSS. 

A prescrição está, na maior parte dos casos, em formato eletrónico. Contudo, na nutrição entérica e 

gastroenterologia, a dispensa resulta de uma prescrição em papel em impresso próprio. O 

farmacêutico verifica se a prescrição está de acordo com os requisitos necessários, ou seja, se foi 

elaborada em modelo apropriado, possui os dados de identificação do utente (nome, número de 
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processo, sistema de saúde aplicável e respetivo número), a identificação do fármaco (DCI, dose e 

forma farmacêutica) e posologia, identificação da especialidade médica responsável pela 

prescrição, indicação da data da próxima consulta, identificação e assinatura do prescritor, diploma 

legal a que obedece a prescrição médica e data de validade [46]. Após esta verificação, o 

farmacêutico acede à prescrição através do GHAF. A quantidade de fármaco a dispensar deverá ter 

em conta critérios como a data da próxima consulta, o preço da medicação em questão, a área de 

residência do utente e o stock disponível, sendo que deve ser sempre assegurado que o utente 

possui medicação até à sua próxima deslocação ao CHP [49]. A quantidade dispensada é registada 

no GHAF, assim como o lote dos fármacos que estão sujeitos a maior controlo. Se a medicação não 

for suficiente até à data da próxima consulta, é entregue ao utente um documento com indicação da 

medicação pendente, para posterior apresentação na UFA. 

Sempre que é prescrito um novo medicamento, o farmacêutico deve informar e aconselhar o 

doente para que este o utilize corretamente, de modo a maximizar a eficácia e a segurança da 

terapêutica. Em algumas situações é entregue, junto do medicamento, um folheto informativo que 

contempla informação essencial e clara sobre o mesmo.  

Além da dispensa em ambulatório, também se realiza, na UFA, a dispensa de alguns fármacos 

para Hospital de Dia de Gastroenterologia, como o infliximab, usado na Doença de Crohn. 

Segundo o Decreto-Lei nº 206/2000 de 1 de setembro, a UFA também está autorizada a vender 

medicamentos ao público, quando surjam circunstâncias excecionais que possam comprometer o 

normal acesso aos medicamentos ou quando, por razões clínicas resultantes do atendimento em 

serviço de urgência hospitalar, seja necessária a imediata acessibilidade ao medicamento [50]. A 

venda direta ao utente apenas é realizada mediante a apresentação de prescrição médica e, caso seja 

uma situação de rotura, a prescrição deverá conter no mínimo 3 carimbos de farmácias 

comunitárias, de modo a provar a inexistência do medicamento [51]. 

Este setor recebe frequentemente medicação devolvida, sendo que o TSS se encarrega de 

verificar as condições de conservação, o PV, a integridade das embalagens e a identificação dos 

medicamentos em unidose, entre outros fatores. Os medicamentos de frio são colocados em 

quarentena, uma vez que não é possível garantir a correta conservação dos mesmos [51]. 

Durante o estágio, tivemos oportunidade de observar e auxiliar em todo o processo de dispensa 

de medicamentos ao público, sendo que realizámos alguns atendimentos sob supervisão. Também 

participámos no processo de devolução de medicação, através da separação de medicamentos, 

verificação do seu PV e rejeição de medicamentos cujas caixas ou blisters não se encontrassem 

completos.  

6. Investigação e Desenvolvimento: Ensaios clínicos 

De acordo com a Lei n.º 21/2014 de 16 de abril, que rege a investigação clínica, um EC é 

definido como “qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou a 
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verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais 

medicamentos experimentais, ou a identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais medicamentos 

experimentais, ou a analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou 

mais medicamentos experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia” [52]. 

Os EC assumem um papel nuclear no processo de obtenção de Autorização de Introdução no 

Mercado (AIM) de um medicamento de uso humano, uma vez que é fulcral que, no seu decorrer, os 

medicamentos mostrem ser seguros e eficazes. No CHP estão atualmente a decorrer cerca de 90 

EC, a maioria de fase III, sendo os restantes correspondentes a ensaios de fase II e IV. No anexo V, 

encontra-se uma representação esquemática das duas salas que constituem a Unidade de EC, que 

obedecem a todos os requisitos neste âmbito. 

6.1. Intervenientes nos ensaios clínicos 

O circuito do medicamento experimental (ME) inicia-se no promotor, sendo este o responsável 

pelo planeamento, acompanhamento, gestão e financiamento do EC, devendo avaliar 

cuidadosamente a segurança dos doentes que participam no estudo. O promotor submete 

obrigatoriamente as suas propostas às entidades competentes, de modo a assegurar as boas práticas 

clínicas na condução dos EC. Em Portugal, a realização de um EC está dependente da aprovação 

prévia de três entidades independentes: a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 

Saúde, I.P. (INFARMED), a Comissão de Ética para a Investigação Científica (CEIC) e a 

Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) [52]. 

A equipa de investigação no local envolve médicos, enfermeiros e farmacêuticos devidamente 

qualificados. O responsável máximo pela implementação e condução do EC é o investigador 

principal, que tem como função delegar tarefas à equipa selecionada, fazer o recrutamento dos 

participantes e assegurar que o seu centro de ensaio possui as condições e infraestruturas 

necessárias à realização do EC. O coordenador do EC é responsável pela interligação entre todas as 

entidades internas e, também, com as entidades externas. O acompanhamento do EC é da 

responsabilidade de um monitor designado pelo promotor, responsável por analisar as informações 

e dados coligidos durante o estudo, mantendo o promotor totalmente informado da sua evolução. 

Muitas vezes, este serviço é contratado a uma Contract Research Organization (CRO) [53]. 

Os participantes dos EC desempenham um papel de enorme importância e o sucesso do ensaio 

depende diretamente da sua cooperação, sendo essencial assegurar a sua segurança e fornecer toda 

a informação necessária durante o processo de consentimento.  

6.2. Circuito do medicamento experimental e papel do farmacêutico 

Após aprovação por parte de todas as entidades competentes, o primeiro passo é a realização de 

uma visita de qualificação. Nesta, os monitores apresentam o EC em questão e avaliam as 

condições do local a nível de infraestruturas, organização, existência de profissionais qualificados e 



18 

 

capacidade de recrutamento de doentes, entre outros parâmetros. É após esta reunião que se inicia o 

processo de implementação do EC no hospital, que culmina com a visita de início. Esta, tal como a 

visita de qualificação, realiza-se tanto nos Serviços Médicos como nos SF. Marca o início do EC, 

uma vez que é aqui que é dada formação aos profissionais envolvidos no mesmo em relação a 

todos os procedimentos, processos e documentação. É realizada a delegação oficial de tarefas por 

parte do investigador principal, em impresso próprio, sem a qual nenhum profissional de saúde 

pode intervir no ensaio. Garante-se também, novamente, a existência de todas as condições 

necessárias ao bom funcionamento do EC. Os monitores fornecem aos SF um dossier organizado 

segundo um índice próprio do CHP, o Pharmacy Index File, que contém toda a informação e 

documentação relativa ao ensaio em questão. No decorrer do mesmo, o dossier é constantemente 

atualizado com dados relativos ao ME [53]. 

Nos EC, o farmacêutico é o responsável por toda a medicação experimental, passando pela sua 

receção, armazenamento segundo as condições protocoladas, controlo da temperatura de 

armazenamento, preparação, dispensa, recolha e devolução ou destruição do medicamento. Tudo 

isto é registado tanto em suporte de papel como em suporte informático, em bases de dados 

próprias e em plataformas on-line partilhadas com os promotores. Nos SF é elaborado, para cada 

EC, um procedimento interno que contém todos os passos que devem ser seguidos no âmbito do 

circuito do ME, de modo a agilizar o processo e diminuir erros. De um modo geral, a receção do 

ME é realizada no APF, onde se preenche um impresso de receção da medicação de EC e se 

encaminha a mesma para a unidade de EC. Aqui, toda a medicação é devidamente conferida e 

armazenada e efetua-se o registo da sua entrada nas várias plataformas existentes. A dispensa é 

precedida por uma prescrição médica em impresso próprio (Anexo W) – caso o ensaio não seja 

aberto, na prescrição vem apenas descrito o número de kit, uma vez que os fármacos não se 

encontram identificados. Nos SF, é realizada a validação da prescrição médica, a manipulação da 

ME, se necessária (sempre acompanhada de uma ordem de preparação, também emitida na unidade 

de EC), a dispensa e posteriormente, caso aplicável, a recolha e armazenamento das embalagens e 

registo da compliance. Se assim ficar acordado, o hospital poderá ser responsável por destruir as 

embalagens de ME (Anexo X); caso contrário, estas serão enviadas para o promotor para que ele 

realize a sua destruição. Durante o decorrer de todo o EC, são realizadas visitas de monitorização, 

de modo a acompanhar o curso do mesmo [53]. 

Tivemos oportunidade de assistir a todos os três tipos de visitas mencionadas anteriormente, 

bem como de colaborar em todo o circuito da ME: a sua receção, armazenamento, elaboração de 

ordens de preparação, dispensa, recolha e destruição, tudo isto acompanhado dos devidos registos 

manuais e informáticos. Contactamos também com diversos protocolos de EC e restante 

documentação inerente aos mesmos. 
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7. Cuidados Farmacêuticos 

Os Cuidados Farmacêuticos são essenciais para que o doente receba o melhor e mais eficaz 

tratamento possível. Realizam-se em várias dimensões, sendo a mais comum e visível a validação 

farmacêutica da prescrição médica, onde se pretendem identificar possíveis PRM, oportunidades de 

realizar conversão da forma farmacêutica (usualmente de IV para oral) e monitorização de 

parâmetros analíticos e consequentes ajustes de dose [41, 54]. Outros trabalhos desenvolvidos neste 

âmbito incluem estudos da utilização de medicamentos, a resposta a pedidos de informação de 

outros profissionais de saúde sobre medicação, a identificação e notificação de interações entre 

medicamentos e ações de educação para a saúde [54-56]. 

Durante o nosso estágio, realizámos diversas atividades relacionadas com Cuidados 

Farmacêuticos. No âmbito da UFA, foi-nos proposta a elaboração de panfletos sobre oito novos 

medicamentos, para distribuição aos utentes aquando do levantamento da medicação pela primeira 

vez. Na DIDDU, assistimos e participámos em diversas intervenções farmacêuticas relativas à 

prescrição médica. Colaborámos também na resposta a pedidos de informação em relação a 

produtos farmacêuticos, através de pesquisa bibliográfica. Estas atividades serão descritas com 

mais detalhe na secção 8.  

8. Atividades complementares 

Na primeira semana de estágio, foi-nos dada a oportunidade de assistir a uma formação 

proporcionada pela Merck Sharp & Dohme com o intuito de dar a conhecer o Zerbaxa® 

(ceftolozano/tazobactam), um antibiótico recente no mercado que combina uma nova cefalosporina 

com atividade antipseudomonas com um inibidor das beta-lactamases. Assim, tivemos acesso a 

informação privilegiada sobre o fármaco e todo o seu percurso de desenvolvimento até chegar ao 

mercado. Em adição, pudemos observar o funcionamento de reuniões deste tipo, sendo que, no 

final, teve lugar uma troca de ideias em relação à adaptação do produto à realidade hospitalar. 

Como mencionado anteriormente, durante o estágio foi-nos proposta a realização de panfletos 

informativos adaptados à compreensão do utente sobre oito novos fármacos disponibilizados na 

UFA: Lonsurf® (trifluridina + tipiracilo, Taiho Pharmaceutical) (Anexo Y), Ofev® (nintedanib, 

Boehringer Ingelheim) (Anexo Z), Cosentyx® (secucinumab, Novartis) (Anexo AA), Giotrif® 

(afatinib, Boehringer Ingelheim) (Anexo AB), Mekinist® (trametinib, GlaxoSmithKline) (Anexo 

AC), Ibrance® (palbociclib, Pfizer) (Anexo AD), Tafinlar® (dabrafenib, GlaxoSmithKline) (Anexo 

AE) e sulfato de quinidina (Teva) (Anexo AF). Na elaboração destes folhetos, consultámos 

principalmente o Resumo das Características do Medicamento, que reúne as informações mais 

relevantes sobre os fármacos, tendo o cuidado de adaptar a linguagem utilizada à realidade dos 

utentes da UFA. Este exercício permitiu-nos desenvolver não só conhecimentos científicos como 

também a aplicação prática dos mesmos e a capacidade de aconselhamento. 
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Durante o período de estágio na DIDDU, colaborámos, através de pesquisa bibliográfica, em 

várias questões e dúvidas que surgiam durante a validação das prescrições médicas ou por parte de 

outros profissionais de saúde. Deixamos alguns exemplos destas situações. Foi-nos questionado por 

uma farmacêutica se o medicamento Librax® (clordiazepóxido + brometo de clidínio, Meda 

Pharma) pode ser administrado a uma mulher que se encontre a amamentar. A resposta foi 

negativa, uma vez que ambos os fármacos passam para o leite materno e, uma vez que o clidínio 

possui efeitos anticolinérgicos, a lactação poderia ser inibida aquando da toma deste fármaco. 

Assim, foi-nos pedido que elaborássemos uma lista de fármacos com efeitos colinérgicos e 

anticolinérgicos, com especial incidência nos mais utilizados em ambiente hospitalar. Esta lista 

encontra-se disponível no Anexo AG. Também na DIDDU, de forma a dar resposta a um pedido de 

informação de uma nutricionista, foi-nos pedida uma recolha de dados sobre vários tipos de 

nutrição entérica – Fresubin Original®, Fresubin Renal® (Fresenius Kabi) e Renilon Powder® 

(Nutricia) – para poder comparar os seus teores em sódio.  

Tivemos também a oportunidade de acompanhar a Dra. Paulina Aguiar, responsável pela UFA 

e membro da Consulta de Grupo de Imunologia Clínica, a uma reunião no âmbito desta comissão, 

onde vários médicos apresentaram casos clínicos desafiantes e propuseram terapêuticas para serem 

aprovadas no contexto da Consulta de Grupo. Assim, pudemos observar de perto o papel do 

farmacêutico em equipas multidisciplinares. 

9. Conclusão 

A experiência de estágio nos SF do CHP permitiu-nos acompanhar de perto a realidade da 

atividade farmacêutica em ambiente hospitalar, no que respeita ao desempenhar de funções e aos 

principais desafios atualmente impostos aos profissionais. O farmacêutico hospitalar assume um 

papel crucial em todas as etapas do circuito do medicamento, desenvolvendo um trabalho de alta 

responsabilidade e rigor, de modo a proporcionar aos doentes o melhor tratamento, pressupondo 

sempre uma boa gestão dos recursos.  

A passagem pelos vários departamentos dos SF permitiu-nos tomar conhecimento da 

intervenção farmacêutica ao nível da obtenção, preparação e distribuição de medicamentos. Assim, 

constatámos que o farmacêutico hospitalar é um profissional completo; além da formação científica 

na área do medicamento, possui também conhecimentos de gestão, coordenação e liderança. 

Durante o nosso período de estágio no CHP-HSA, tivemos oportunidade não só de observar como 

também de absorver alguns destes conhecimentos e capacidades, fazendo de nós melhores 

estudantes e profissionais. 
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Anexos 

 

Anexo A – Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio 
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Anexo B – Representação esquemática dos espaços da unidade central dos SF 
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Anexo C – Sistema de kanbans 
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Anexo D – Representação esquemática do APF 
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Anexo E – Representação esquemática do Laboratório de Produção 
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Anexo F – Ordem de preparação de Não Estéreis 
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Anexo G – Rótulo de solução oral de sacarose a 24% 
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Anexo H – Folha de Registo de Movimentos de M.P./S.A./Preparações Intermédias 
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Anexo I – Ordem de Preparação de Nutrição Parentérica 
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Anexo J – Representação esquemática da UFO  
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Anexo K – Folha rosa (prescrições de Hospital de Dia/Ambulatório) 
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Anexo L – Folha verde (prescrições de internamento) 
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Anexo M – Representação esquemática da DIDDU  
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Anexo N – Esquema de Aviamento e Entrega da Dose Unitária 
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Anexo O – Modelo de Prescrição de Estupefacientes e Psicotrópicos 
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Anexo P – Modelo de Prescrição de Hemoderivados 

  



41 

 

Anexo Q – Modelo de Prescrição de Material de Penso 
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Anexo R – Modelo de Prescrição de Anti-infeciosos 
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Anexo S – Modelo de Prescrição de Nutrição Artificial 
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Anexo T – Modelo de Prescrição de Antídotos  
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Anexo U – Representação esquemática da UFA 
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Anexo V – Representação esquemática da Unidade de EC 
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Anexo W – Modelo de Prescrição de ME 
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Anexo X – Impresso de registo de destruição de ME 
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Anexo Y – Panfleto com informações relativas a Lonsurf®  
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Anexo Y – Panfleto com informações relativas a Lonsurf® 
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Anexo Z – Panfleto com informações relativas a Ofev® 
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Anexo Z – Panfleto com informações relativas a Ofev® 
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Anexo AA – Panfleto com informações relativas a Cosentyx® 
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Anexo AA – Panfleto com informações relativas a Cosentyx® 

 



55 

 

Anexo AB – Panfleto com informações relativas a Giotrif® 
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Anexo AB – Panfleto com informações relativas a Giotrif® 
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Anexo AC – Panfleto com informações relativas a Mekinist® 
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Anexo AC – Panfleto com informações relativas a Mekinist® 
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Anexo AD – Panfleto com informações relativas a Ibrance® 
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Anexo AD – Panfleto com informações relativas a Ibrance® 
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Anexo AE – Panfleto com informações relativas a Tafinlar® 
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Anexo AE – Panfleto com informações relativas a Tafinlar® 
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Anexo AF – Panfleto com informações relativas ao sulfato de quinidina 
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Anexo AF – Panfleto com informações relativas ao sulfato de quinidina 
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Anexo AG – Tabela de medicamentos com efeitos colinérgicos e anticolinérgicos 

 

   



66 

 

Anexo AG – Tabela de medicamentos com efeitos colinérgicos e anticolinérgicos   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


