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RESUMO 
 

O estágio profissionalizante do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade 

de Farmácia da Universidade do Porto oferece aos seus estudantes a oportunidade de contactarem com 

a realidade da profissão farmacêutica em duas das suas áreas de atividade mais expressivas - a farmácia 

comunitária e a farmácia hospitalar. 

 O farmacêutico comunitário é o profissional de saúde mais próximo da população. No exercício 

da sua atividade tem como principais funções, assegurar a qualidade, segurança e eficácia do 

medicamento, promover o seu uso racional junto do doente e dos restantes profissionais de saúde e 

prestar, regendo-se pelas boas práticas da farmácia comunitária, serviços farmacêuticos de máxima 

qualidade. É assim, um dos agentes de saúde, com maior responsabilidade na educação para a saúde da 

comunidade e na salvaguarda da saúde pública. 

 Com o presente relatório pretendo descrever as atividades que desenvolvi no decorrer do estágio 

profissionalizante em farmácia comunitária que realizei na Farmácia Camelo em Avanca, entre 23 de 

janeiro e 28 de abril e 3 de julho e 24 de julho, sob orientação da Dra. Manuela Carvalho. Este relatório 

encontra-se dividido em duas partes, sendo que a primeira corresponde a uma descrição personalizada 

das atividades gerais desenvolvidas em farmácia comunitária e a segunda à apresentação das atividades 

e dos projetos desenvolvidos no contexto deste estágio [dinamização (vitrinismo e ações promocionais) 

e reorganização funcional da farmácia (reestruturação dos sistemas de reservas e de receção de 

encomendas diretas) e educação para a saúde da população (comunicação oral na comunidade educativa 

com o tema “Substâncias de abuso – tabaco, álcool e drogas” e folhetos informativos destinados à 

avaliação da eficiência da monitorização da pressão arterial, da glicémia capilar e da autoadministração 

de insulina)] fazendo menção à sua contextualização, objetivo, forma de desenvolvimento e impacto na 

farmácia e respetiva comunidade.  
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PARTE 1 
 

1. Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária 
 O plano de estudos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto inclui a realização de um estágio profissionalizante, parcial ou 

totalmente desenvolvido em farmácia comunitária. É nesta última unidade curricular que o estudante 

experiencia na primeira pessoa a realidade profissional e adquire competências técnicas e interpessoais 

essenciais ao exercício da profissão farmacêutica.  

Este estágio profissionalizante em farmácia comunitária foi realizado na Farmácia Camelo (FC), 

sob orientação da farmacêutica e diretora técnica, Dra. Manuela Carvalho, de segunda a sexta, no 

período das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00, entre 23 de janeiro e 28 de abril e 3 de julho e 24 de 

julho (tendo sido intercalado pelo estágio profissionalizante em farmácia hospitalar). As atividades e 

funções desempenhadas e os projetos desenvolvidos no decorrer deste estágio encontram-se 

enumeradas, cronologicamente, no ANEXO I. 
 

2. Farmácia Camelo 
 A FC serve os cidadãos da freguesia de Avanca há mais de 50 anos, encontrando-se na posse 

dos atuais proprietários, a farmacêutica Dra. Manuela Carvalho e o farmacêutico Dr. Rui Pintassilgo 

desde 1998. Após um período de adaptação, reorganização e consolidação, a gerência idealizou e 

projetou as atuais instalações da farmácia. Em setembro de 2002, a FC reabriu nas novas instalações 

como uma unidade de serviços farmacêuticos moderna e funcional, voltada para a constante atualização 

e evolução tecnológica [1]. A sua missão é, desde o primeiro momento, colocar ao dispor dos seus 

utentes uma farmácia de qualidade, humana e sempre disponível, com produtos e serviços inovadores, 

prestados por profissionais de saúde honestos e responsáveis, num ambiente moderno e 

tecnologicamente evoluído [2].  
 

2.1. Localização, direção técnica e horário de funcionamento 

A FC é uma farmácia suburbana, localizada na Rua Prof. Dr. Egas Moniz, na freguesia de 

Avanca, concelho de Estarreja, distrito de Aveiro. A direção técnica da FC é da responsabilidade da 

farmacêutica Dra. Manuela Cristina Pinto de Carvalho. Esta farmácia está disponível para atendimento 

ao público, de segunda a sexta, ininterruptamente, das 9h00 às 20h00 e ao sábado das 9h00 às 12h30 e 

das 14h30 às 18h00, encontrando-se encerrada ao domingo e ao feriado [1-2]. 
 

2.2. Gestão de recursos humanos 

2.2.1. Equipa profissional 

A equipa profissional da FC é constituída por três farmacêuticos – Dra. Manuela Carvalho 

(farmacêutica proprietária e diretora-técnica), Dr. Rui Pintassilgo (farmacêutico proprietário e gestor) e 

Dra. Diana Silva (farmacêutica substituta/adjunta) – duas técnicas de farmácia – Arlete Amaral e Aurora 
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Matos – e uma assistente administrativa – Andreia Brederode [1]. O facto de se tratar de uma equipa 

relativamente pequena, facilita a comunicação e a interação entre colaboradores. Embora exista uma 

relação de respeito, cumplicidade e até mesmo de amizade entre os membros da equipa, por vezes 

desencadeiam-se conflitos de gerações relacionados com alguma resistência à tecnologia, à novidade e 

à evolução por parte dos colaboradores mais antigos.  
 

2.2.2. Sistema Kaizen 
Em janeiro de 2017, na tentativa de se manter fiel à sua missão de constante atualização, 

inovação e evolução tecnológica, e procurando acompanhar as expectativas crescentes dos seus utentes 

face à qualidade dos serviços prestados, a FC aderiu à implementação de um sistema de melhoria 

contínua, o sistema Kaizen. 

O sistema Kaizen têm como paradigma máximo a melhoria contínua de todas as pessoas, todos 

os dias e em todas as áreas. É um sistema de implementação gradual e reavaliação constante, adaptável 

a qualquer tipo de negócio, setor ou processo [3-5], composto, essencialmente, por duas fases, o Kaizen 

pessoal - um processo de aperfeiçoamento de competências e superação individual e conjunta que 

mobiliza, simultaneamente, a dedicação e os espíritos crítico e de equipa de todos os colaboradores, em 

proveito da melhoria do clima organizacional e da eficiência do trabalho em equipa - e o Kaizen espacial 

- direcionado para a organização e limpeza do espaço físico (e sua manutenção) de modo a criar um 

ambiente simples e funcional que permita aumentar a produtividade dos colaboradores e, 

consequentemente, a qualidade dos serviços prestados.  

A implementação deste sistema iniciou-se com um ciclo de formação interna para toda a equipa 

com um farmacêutico consultor da Glintt®. Numa primeira fase, a equipa foi auxiliada no planeamento 

e desenvolvimento do quadro Kaizen (ANEXO II), um quadro magnético editável, posicionado em local 

de rápido acesso e de fácil consulta e compreensão para todos os membros da equipa. Este quadro é 

constituído por várias secções com propósitos distintos: 

• Missão e foto da equipa; 

• Folha de presenças - a equipa passou a reunir, por turnos, uma vez por dia, durante 

quinze minutos, para discussão de assuntos de interesse tais como a implementação de campanhas 

promocionais, o planeamento e organização de rastreios, a análise de sugestões de melhoria para a 

farmácia e a atribuição de tarefas adicionais. A primeira etapa de cada reunião corresponde ao 

preenchimento da ficha de presenças; 

• Calendário; 

• Mapa de tarefas; 

• Indicadores de desempenho dos colaboradores e de gestão da farmácia - os 

primeiros englobam valor e margem comercial média por atendimento, margem comercial total por 

colaborador e da FC, relação de venda de medicamentos originais/medicamentos genéricos, alinhamento 

das percentagens de venda de medicamentos genéricos dos laboratórios-parceiros, vendas de produtos 



	 3 

cosméticos e de higiene corporal (PCHC) e de suplementos alimentares de cada colaborador e da 

farmácia e os objetivos da FC a atingir para cada indicador. Os segundos incluem percentagens de erros 

de stock detetados e corrigidos, de reservas entregues e não fechadas no sistema informático, de 

devoluções não tratadas em tempo útil, entre outros; 

• Produtos sem consumo e/ou próximos do limite do prazo de validade – esta secção 

permite aos colaboradores o acesso em tempo real aos produtos cujo último movimento remonta ao ano 

anterior ou que se aproximam do limite do prazo de validade; 

• Cross-selling – sugestões de possíveis vendas cruzadas; 

• Sugestões de melhoria; 

• PDCA (do inglês “Plan, Do, Check, Act”) – é um sistema de planeamento e 

desenvolvimento de tarefas adicionais. Permite saber, em tempo real, quem está responsável por 

implementar determinada ação de melhoria, quanto tempo tem para a terminar e em que fase de execução 

se encontra. A atribuição e realização de uma tarefa em regime de PDCA está dependente da 

apresentação e análise prévia da proposta de melhoria em contexto de reunião; 

• Recados. 

Devido a alterações na equipa profissional, a fase de Kaizen pessoal prolongou-se um pouco 

mais do que o previsto estando, apenas agora, em período de conclusão. 

Durante o estágio, foi-me solicitada a intervenção na implementação do sistema Kaizen, 

nomeadamente, no planeamento e desenvolvimento do quadro (secções PDCA e cross-selling). 

Adicionalmente, fui ainda responsável por liderar uma reunião Kaizen, cuja ordem de trabalhos 

envolveu a avaliação do novo procedimento de gestão de reservas por mim implementado, abordado 

posteriormente.  
 

2.3. Perfil do utente 
A população de utentes que recorre aos serviços da FC é predominantemente idosa, aposentada 

e da classe socioeconómica média-baixa. Segue-se depois uma fração menor de utentes, com cerca de 

50 a 65 anos de idade, maioritariamente do sexo feminino, e ainda no ativo.  

Devido às características da população e, pelo facto da FC se encontrar localizada nas 

proximidades da Extensão de Saúde de Avanca (pertencente ao Centro de Saúde de Estarreja), verifica-

se um afluxo preponderante de prescrições de medicamentos de uso crónico do Serviço Nacional de 

Saúde (SNS), seguido de um afluxo de prescrições de medicamentos de uso agudo provenientes de 

clínicas médico-dentárias e veterinárias privadas existentes nas proximidades. Por estas razões, existe 

um desequilíbrio acentuado das vendas de medicamentos de uso crónico relativamente às vendas dos 

restantes produtos de saúde, em benefício dos primeiros.  
 

2.4. Gestão de recursos económicos 

                        2.4.1. Instalações e equipamentos 
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 O espaço físico exterior e interior da FC cumpre as normas gerais recomendadas pelas Boas 

Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária [6]. 

 No que diz respeito ao espaço exterior (ANEXO III) a FC encontra-se identificada pela “cruz 

verde” luminosa. Junto à porta principal, é visível uma placa com a denominação da farmácia, direção 

técnica e horário de funcionamento, bem como informação relativa à farmácia do concelho que se 

encontra em regime de serviço permanente e respetiva localização. A rampa de acesso existente facilita 

a entrada na farmácia a crianças, idosos e cidadãos portadores de deficiência. Nas montras encontram-

se afixados anúncios publicitários de produtos de venda livre adequados à época do ano e às estratégias 

de marketing em vigor. A fachada dispõe de uma máquina de vending de preservativos e não dispõe de 

um postigo de atendimento porque não funciona em horário alargado/noturno. 

O espaço interior cumpre todas as recomendações de conforto, segurança e informação 

disponibilizada ao utente. Este espaço é composto por dois pisos (0 e -1) contendo, essencialmente, as 

seguintes zonas (ANEXO IV): 

• Zona de atendimento ao público (ANEXO V) – ampla, iluminada, ventilada, limpa e 

com temperatura e humidade adequadas, permite a existência de um ambiente profissional e calmo, 

favorável à adequada comunicação com o utente. Nesta zona existe um balcão de atendimento com 

quatro postos de trabalho, cada um deles equipado com computador, impressora, leitor ótico de código 

de barras e leitor de cartão de cidadão. O terminal de multibanco, o CashGuard (máquina de 

pagamentos) e a máquina de senhas são únicos e de utilização comum por todos os postos. Nesta zona, 

estão à disponibilidade do utente, uma balança eletrónica e um medidor eletrónico de pressão arterial e 

frequência cardíaca. A informação extra-aconselhamento/atendimento a transmitir aos utentes está 

afixada em duas vitrinas e disponível num balcão informativo. Em toda a área existem ainda expositores 

e lineares com PCHC, suplementos alimentares, produtos de obstetrícia e puericultura, dispositivos 

médicos e produtos para uso veterinário.  

• Gabinete do utente – esta divisão é utilizada para o atendimento personalizado dos 

utentes, para a determinação manual da pressão arterial e de parâmetros bioquímicos e para a realização 

de consultas de nutrição e de rastreios.	

• Zona de receção e conferência de encomendas e de armazenamento de MPS – esta 

zona é compartilhada pelos dois pisos, sendo que, por questões de espaço, no piso 0 se rececionam 

apenas as encomendas diárias (ANEXO VI) e se emitem devoluções e no piso -1 se rececionam as 

encomendas diretas. A transferência de produtos entre pisos é feita com recurso a um monta-cargas. 

Esta área possui um balcão com um computador, um leitor ótico de códigos de barras, uma impressora 

(de etiquetas e normal) e caixas para separação de produtos para posterior armazenamento em local 

adequado. A zona de receção e conferência de encomendas diárias coincide também com a zona de 

armazenamento de MPS, por isso, esta área dispõe ainda de gavetas telescópicas, armários e estantes, 

um frigorífico, um cofre (armazenamento de psicotrópicos e estupefacientes), um Kardex e um Consis 

(ANEXO VI).	
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Kardex – consiste num conjunto de prateleiras giratórias com caixas de diferentes tamanhos, 

comandado por um computador, que permite o armazenamento e a dispensa de MPS. A sua utilização 

é mais comum em contexto de farmácia hospitalar, na dispensa de medicamentos em sistema de 

distribuição individual diária em dose unitária. A FC dispõe de um Kardex desde 2002 sendo que este 

se destina ao armazenamento e picking de medicamentos genéricos e das reservas dos utentes. Uma vez 

que a zona de armazenamento de MPS da FC não é muito extensa, este equipamento permite economizar 

muito espaço. 

Consis – é um robot dispensador semiautomático. Consiste num conjunto de prateleiras com 

calhas de diferentes alturas, cuja largura é ajustável ao tamanho da embalagem do medicamento a 

introduzir e permite a dispensa de medicamentos diretamente para a zona de atendimento ao público. 

Cada balcão de trabalho possui o respetivo tabuleiro de receção do Consis e, sempre que se efetua uma 

venda que inclua produtos do equipamento, este procede à sua dispensa automática, devido à 

interligação existente entre o software do equipamento e o sistema informático da farmácia. A FC dispõe 

de um Consis desde 2005 sendo que o utiliza para dispensa de medicamentos de alta rotação, sejam eles 

originais ou genéricos, sujeitos ou não sujeitos a receita médica. A utilização deste equipamento reduz, 

significativamente, o tempo de picking dos produtos durante o atendimento. 

• Laboratório – cumpre as normas legais previstas na Portaria nº 594/2004, de 2 de julho 

de 2004 [7] e na Deliberação nº 1500/2004, de 7 de dezembro de 2004 [8]. Na FC prepara-se no 

laboratório, em média, um medicamento manipulado por mês. 	
	

2.4.2. Sistema informático 
 Todos os computadores da FC possuem o sistema informático Logitools®. 

O sistema informático Logitools® combina todas as necessidades específicas de uma farmácia 

com as de uma ferramenta de gestão numa única aplicação. A sua aprendizagem e utilização é simples 

e altamente intuitiva (mais do que com o Sifarma®) e a acessibilidade está, unicamente, dependente da 

existência de uma ligação à internet. É um instrumento de suporte importante ao farmacêutico na medida 

em que permite proceder à dispensa clínica de medicamentos, gerir contas correntes, históricos de 

vendas e reservas dos utentes, controlar stocks e prazos de validade, preparar, enviar e rececionar 

encomendas, tratar devoluções, gerir contas correntes e históricos de compras a fornecedores, corrigir 

receituário e emitir faturação a entidades, gerir cartões de fidelização, promoções, comunicações e 

alertas e emitir todo o tipo de relatórios de vendas [9] (ANEXO VII).  
 

2.5. Fontes de informação 
A FC dispõe, para consulta pelos seus colaboradores, de uma biblioteca de informação científica 

constituída pela Farmacopeia Portuguesa, pelo Formulário Galénico Português e pelo Prontuário 

Terapêutico, encontrando-se em conformidade com o Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto [10].  
 

 



	 6 

3. Gestão farmacêutica de medicamentos e produtos de saúde  
 O stock de MPS representa um investimento significativo dos recursos económicos da farmácia. 

Por um lado, a existência de níveis de stock elevados garante a disponibilidade de produto em momentos 

de procura anormalmente elevada (raramente entrando em rutura), facilitando o suprimento das 

necessidades do utente. Por outro lado, dificultam o processo de gestão, requerem um espaço de 

armazenamento superior e acarretam embargo significativo de capital. Já a existência de níveis de stock 

baixos facilita a gestão e armazenamento dos produtos e reduz o investimento a eles alocado, no entanto, 

é maior a probabilidade do produto não se encontrar disponível na farmácia no momento em que o utente 

o procura. É, portanto, indispensável encontrar um equilíbrio entre as duas situações. 

Para cada MPS é estabelecido, no sistema informático, um stock mínimo (ponto de encomenda) 

e um stock máximo, baseados no consumo sazonal e anual dos produtos e, frequentemente, atualizados. 

Algumas das primeiras tarefas que me foram atribuídas neste estágio estão relacionadas com a 

gestão efetiva de stocks, como sendo o inventário dos MPS das gavetas telescópicas, do Consis e do 

Kardex e o levantamento, análise e correção de erros de stock. 
 

3.1. Aquisição – critérios, fornecedores e grupo de compras  
A aquisição de MPS está condicionada pela capacidade de investimento e condições de 

armazenamento da farmácia e pelos consumos e níveis de stock mínimo e máximo dos produtos. 

As encomendas podem ser realizadas diretamente ao laboratório da indústria farmacêutica ou 

ao distribuidor grossista. As encomendas realizadas diretamente ao laboratório são, habitualmente, 

denominadas por diretas ou de reforço e envolvem, geralmente, muitas unidades de um pequeno grupo 

de referências/produtos (sazonais e/ou over-the-counter, PCHC, medicamentos homeopáticos, 

dispositivos médicos, entre outros). Estas encomendas são efetuadas no contexto da receção do respetivo 

delegado comercial ou através do grupo de compras (grupo ADDOPharm®) e os produtos podem ser 

expedidos através de um distribuidor grossista ou de uma transportadora que preste serviço ao 

laboratório. As encomendas realizadas ao distribuidor grossista são, geralmente, efetuadas através do 

sistema informático – encomenda manual e diária - e pontualmente, quando se pretende encomendar um 

produto de disponibilidade limitada e/ou que carece de confirmação, através do website ou gadget do 

armazenista e/ou por contacto telefónico – encomenda instantânea). As encomendas manuais e diárias 

envolvem, geralmente, poucas unidades de um grande grupo de referências, uma vez que correspondem 

a MPS em falta, porque atingiram o ponto de encomenda ou entraram em rutura de stock. A aquisição 

de psicotrópicos e estupefacientes é realizada conjuntamente com a dos restantes produtos, no entanto, 

requer o preenchimento de uma requisição aprovada pela Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED) por cada psicotrópico e estupefaciente adquirido (que deve ser 

devidamente assinada e autenticada pelo farmacêutico) ou a emissão informática de um documento de 

valor equivalente para o fornecedor [11]. 
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Os fornecedores dos MPS (laboratórios e distribuidores grossistas) são selecionados mediante a 

qualidade dos produtos e as condições comerciais e de transporte que oferecem. O principal distribuidor 

grossista da FC é a OCP®Portugal, realizando duas entregas diárias, a da manhã às 9h00 e a da tarde às 

16h00. Como a FC mantém níveis de stock de MPS relativamente baixos devido ao condicionamento 

do espaço de armazenamento, recorre à Alliance HealthCare® para ter disponível uma entrega adicional 

às 14h30 e à Botelho & Rodrigues® e à Medicanorte® para receção de encomendadas efetuadas através 

do grupo de compras, para aquisição de produtos para os quais oferecem preço mais competitivo, 

produtos rateados e alguns dispositivos médicos e medicamentos e produtos de uso veterinário 

indisponíveis nos restantes armazenistas. 

Durante este estágio assisti a reuniões com delegados comerciais com aquisição de produto por 

encomenda direta ou de reforço, acompanhei o processo informatizado de aquisição de produtos por 

encomenda manual e diária e, em contexto de atendimento ao público, efetuei algumas encomendas 

instantâneas online, no website dos distribuidores grossistas, e por contacto telefónico. 
 

3.2. Receção, conferência e armazenamento de encomendas 
Os produtos encomendados são enviados à FC em contentores específicos acompanhados da 

fatura ou da guia de remessa. No momento de receção da encomenda verifica-se o remetente, o 

destinatário, o número de volumes da encomenda e, quando possível, os produtos que a constituem. 
Por questões de garantia da qualidade, segurança e eficácia, os produtos de frio (insulinas, 

vacinas, alguns colírios e multivitamínicos) são enviados em contentores térmicos devidamente 

identificados e, assim que são rececionados, são conferidos e armazenados no frigorífico a uma 

temperatura compreendida entre os 2 e os 8ºC (constantemente controlada e monitorizada por sondas de 

temperatura) [6]. 

Na primeira fase da conferência da encomenda procede-se à criação do documento de receção 

no sistema informático Logitools® com a informação contida na fatura ou guia de remessa. 

Seguidamente, importa-se a nota de encomenda e insere-se/lê-se o código de barras de cada produto 

com o leitor ótico, conferem-se as quantidades de cada produto, o preço inscrito na cartonagem (caso 

seja um produto previamente marcado) e o respetivo prazo de validade. À medida que se vão conferindo 

os produtos, preenchem-se os respetivos preços de venda à farmácia, estabelecem-se as margens da 

farmácia nos produtos sem preço inscrito na cartonagem e procede-se à sua marcação. Simultaneamente, 

vão-se separando os produtos em contentores organizados por local de armazenamento para facilitar a 

sua arrumação. Para concluir a conferência, verifica-se se o número de produtos faturados coincide com 

o número de produtos rececionados, se os valores finais e da taxa de imposto sobre o valor acrescentado 

do documento de receção do sistema informático coincidem com o da fatura (atentar ao acréscimo da 

taxa cobrada pelo armazenista quando os produtos são adquiridos através do grupo de compras) e 

arquivam-se os documentos. A receção e conferência de encomendas contendo psicotrópicos e 

estupefacientes processa-se de forma semelhante à dos restantes MPS, o único aspeto em que difere 

prende-se com o separação e tratamento das respetivas requisições que são enviadas conjuntamente com 
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a encomenda. Este documento deve ser preenchido com a data da receção do psicotrópico e 

estupefaciente, o carimbo da farmácia e a assinatura e o número da Ordem dos Farmacêuticos atribuído 

ao farmacêutico que receciona o produto.  

Após a receção e conferência da encomenda procede-se ao armazenamento dos produtos em 

local adequado – os estupefacientes e psicotrópicos no cofre, os produtos reservados no sistema de 

reservas, os medicamentos de elevada rotação atribuídos ao Consis no respetivo equipamento, os 

medicamentos genéricos no Kardex e os restantes produtos nas gavetas telescópicas e nos lineares e 

expositores. De modo a facilitar a dispensa dos produtos, a primeira secção das gavetas telescópicas 

contém medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) organizados por forma farmacêutica (soluções 

e suspensões orais, ampolas, comprimidos e cápsulas, pós e granulados, injetáveis, supositórios e óvulos, 

colírios e gotas auriculares, cremes e pomadas e produtos de uso externo). Existem também gavetas 

telescópicas alocadas a produtos do Protocolo da Diabetes (tiras reativas e lancetas), a inaladores e 

câmaras expansoras, a sistemas transdérmicos e a medicamentos de uso veterinário. A segunda secção 

destina-se ao armazenamento de medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) e suplementos 

alimentares e está organizada por indicação terapêutica (analgésicos e anti-inflamatórios orais, 

analgésicos e anti-inflamatórios tópicos, antialérgicos e antigripais, antimicóticos, venotrópicos, entre 

outros). Os PCHC, capilares, de obstetrícia, puericultura e nutrição infantil, fitoterápicos, medicamentos 

homeopáticos e alguns suplementos alimentares encontram-se armazenados por categoria em armários 

e estantes na zona de receção e conferência de encomendas e na zona de atendimento ao público. Nas 

respetivas localizações, os MPS são ainda armazenados, por ordem alfabética e prazo de validade, 

segundo as estratégias first-in, first-out (FIFO) e first-expire, first-out (FEFO), de modo a que a 

embalagem do produto mais antiga e com o prazo de validade mais curto seja a primeira a ser dispensada. 

Todos estes MPS se encontram armazenados sob condições de temperatura (inferior a 25ºC) e humidade 

(inferior a 60%) constantemente monitorizadas com recurso a sondas de temperatura e humidade [6]. 

Estas sondas possuem uma aplicação informática que alerta o farmacêutico sempre que os parâmetros 

oscilem fora dos limites estabelecidos, de modo a que este possa analisar e corrigir a situação. 

Durante este estágio tive a oportunidade de, praticamente todas as semanas, rececionar, conferir 

e armazenar encomendas (sobretudo diretas) concluindo que este processo, tal como muitos outros na 

farmácia, deve ser realizado com a maior das atenções tendo em conta o impacto que possui na gestão 

de recursos económicos da farmácia (stocks, prazos de validades, devoluções e quebras de MPS). 
 

3.3. Controlo de prazos de validade e devoluções a fornecedores 
Um controlo efetivo dos prazos de validade é essencial para a garantia da qualidade, segurança 

e eficácia dos MPS dispensados. O sistema informático permite a emissão de listagens mensais de 

produtos cujo prazo de validade expire nos três meses seguintes (cinco meses para tiras e lancetas do 

Protocolo da Diabetes e seis meses para medicamentos de uso veterinário). Estes produtos são recolhidos 

e é analisada, junto do fornecedor, a possibilidade de se proceder à sua devolução. Se o fornecedor 
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informar que autoriza a devolução é emitida a respetiva nota (identificação do fornecedor, do produto e 

o motivo da devolução) e procede-se ao envio do produto. Os MPS cuja devolução não é permitida são 

considerados quebras e são abatidos ao inventário da farmácia.  

Além da expiração do prazo de validade, existem outras situações que determinam a devolução 

de um MPS, como a suspensão da sua comercialização pelo INFARMED ou a sua recolha voluntária 

pelo detentor da Autorização de Introdução no Mercado. Imprecisões nas encomendas a fornecedores 

(quantidade de produto incorreta ou produto danificado ou com prazo de validade curto ou expirado) 

também podem determinar a emissão de notas de devolução. 

 Durante este estágio tive a oportunidade de gerir prazos de validade e acompanhar a efetivação 

de devoluções. 
 

4. Aconselhamento e dispensa de medicamentos e produtos de saúde  
 Embora o exercício da atividade farmacêutica envolva o desempenho das mais variadas funções, 

a de maior notoriedade é a de aconselhamento e/ou dispensa de medicamentos e de produtos de saúde. 

É sobretudo, no desempenho desta função, que o farmacêutico aplica os seus conhecimentos teóricos e 

científicos em benefício do bem-estar e saúde dos seus utentes. 
 

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica  

Segundo o Decreto-Lei nº 209/94, de 6 de agosto, são denominados por MSRM todos aqueles 

que possam constituir um risco quando utilizados, sem vigilância, para o fim a que se destinam ou em 

quantidade considerável para fins diferentes daquele a que se destinam, que contenham substâncias cuja 

atividade e/ou efeitos secundários seja indispensável aprofundar ou que sejam administrados por via 

parentérica. Como o próprio nome indica a sua dispensa depende da apresentação da respetiva receita 

médica [12]. 
 

4.1.1. Receita médica 
A receita médica é o documento através do qual, um profissional devidamente habilitado para 

o efeito, prescreve um ou mais medicamentos ou produtos para uso humano. Coexistem três tipos de 

prescrição/receita médica: a manual, a eletrónica materializada (com papel) ou a eletrónica 

desmaterializada (sem papel) [13]. 

A receita manual é a mais antiga forma de prescrição de medicamentos. Consiste no 

preenchimento manual de um documento pré-impresso numerado com a informação do doente, da via 

de comparticipação, do prescritor e do medicamento (denominação comum internacional ou nome 

comercial, dosagem, forma farmacêutica, apresentação, número de embalagens, posologia e, caso se 

apliquem, justificações técnicas). A receita deve ainda ser datada e assinada pelo prescritor e conter as 

vinhetas do prescritor e do local de prescrição. No que refere ao tipo de medicamentos e ao número de 

embalagens que esta prescrição pode conter, só são autorizadas, por documento, até duas embalagens 

de quatro medicamentos distintos, sem nunca ultrapassar o total de quatro embalagens. Este tipo de 
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receita tem a validade de trinta dias e o utente deve aviá-la na totalidade para usufruir do regime de 

comparticipação conferido a todos os medicamentos comparticipados que nela constem, não sendo 

possível emitir mais do que uma via do documento. A prescrição manual é de utilização excecional 

sendo que o prescritor deve assinalar a exceção legal que determinou a sua utilização: falência 

informática, inadaptação do prescritor, prescrição ao domicílio ou autorização para prescrição de até 

quarenta receitas manuais por mês. Este tipo de receita tem como principais desvantagens o facto de 

originar erros de dispensa associados à interpretação incorreta da caligrafia do prescritor e de 

condicionar muito a quantidade de medicamentos prescritos, o que se torna completamente incompatível 

com os regimes terapêuticos das doenças crónicas. 

De modo a ultrapassar algumas das desvantagens da receita manual, em 2012, foi implementada 

a prescrição/receita eletrónica materializada. Este tipo de prescrição difere da anterior em diversos 

aspetos. Primeiro, o seu processamento realiza-se por via informática e, por isso, requer a impressão do 

documento. Segundo, a prescrição do medicamento realiza-se através da inserção do Código Nacional 

para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM), este código inclui a denominação comum 

internacional, a dosagem, a forma farmacêutica e a apresentação do medicamento, e a prescrição feita 

através dele permite identificar o quinto nível mais baixo de preço de venda ao público (PVP) dos 

medicamentos que nela se inserem [14]. Terceiro, possui um subtipo renovável (ou de três vias) que tem 

a validade de seis meses e permite que o utente avie cada via de acordo com as suas necessidades. 

Quarto, apresenta ainda um guia de tratamento destacável que contém o número da receita, os códigos 

de acesso e de direito de opção, indispensáveis à dispensa, informação do prescritor, do utente e do 

medicamento e os encargos para o utente decorrentes da sua dispensa. 

A receita manual e a eletrónica materializada obrigam à impressão no verso da receita das 

seguintes informações: identificação e carimbo da farmácia, assinatura do farmacêutico, data da 

dispensa, identificação do(s) medicamento(s) dispensado e respetivo número de registo em código de 

barras, preço total de cada medicamento dispensado, valor total da dispensa, valor do encargo do utente 

por medicamento e total da dispensa, valor da comparticipação do Estado por medicamento e total da 

dispensa e menção alusiva à justificação técnica (caso se aplique). O verso das receitas manual e 

eletrónica materializada é assinado pelo utente, forma através do qual este declara terem-lhe sido 

dispensados os medicamentos constantes na receita e prestados os conselhos sobre a sua utilização [13]. 

Em abril de 2016, surgiu a receita eletrónica desmaterializada que permite a prescrição de 

medicamentos e a dispensa da receita sem recurso a papel, sendo que se trata de um processo mais eficaz 

e seguro de controlo de emissão e dispensa de prescrições. A prescrição fica associada ao cartão de 

cidadão do utente e este recebe o seu número e os códigos de acesso e de direito de opção, indispensáveis 

à sua dispensa, por mensagem ou por email. Para orientação do utente, o prescritor faculta-lhe um guia 

de tratamento que contém a mesma informação da mensagem ou email, informação relativa ao(s) 

medicamento(s) prescrito(s), justificações técnicas (caso se apliquem), encargos para o utente e data de 

validade da receita. No que refere ao tipo de medicamentos e ao número de embalagens que esta 
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prescrição pode conter, não há limite para o tipo ou número de produtos existentes no mesmo 

documento, no entanto, apenas podem ser prescritas duas embalagens de cada produto, sendo exceção 

à regra os medicamentos destinados a tratamentos prolongados, cujo limite de prescrição é de seis 

embalagens. Algo semelhante se verifica na validade da prescrição, linhas de produtos dos quais apenas 

se pode prescrever duas embalagens tem a validade de trinta dias e linhas de produtos destinados a 

tratamentos prolongados tem a validade de seis meses. Adicionalmente, este tipo de receita, tal como a 

receita materializada renovável permite que o utente avie os produtos à medida que vá deles 

necessitando [13] [15]. 

Em qualquer tipo de receita o prescritor pode optar por prescrever o medicamento por 

denominação/marca comercial, no entanto, deve indicar a razão que justifica a insusceptibilidade de o 

substituir por outro medicamento com o mesmo CNPEM. Existem três justificações técnicas: 

• Exceção a) do n.º 3 do art. 6.º - Medicamento com margem ou índice terapêutico 

estreito: o farmacêutico apenas pode dispensar o medicamento que consta da receita. 

• Exceção b) do n.º 3 do art. 6.º – Reação adversa prévia: o farmacêutico apenas pode 

dispensar o medicamento que consta da receita. 

• Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º – Continuidade de tratamento superior a 28 dias: O 

utente pode optar por um medicamento com o mesmo CNPEM com um PVP inferior ou igual ao 

prescrito [13]. 
 

4.1.2. Validação e dispensa da prescrição  
 Antes do farmacêutico proceder á dispensa da prescrição deve proceder à sua validação. No 

caso da receita manual e da eletrónica materializada, estas apenas se encontram válidas quando todos os 

campos estão devidamente preenchidos, contêm as vinhetas/códigos do prescritor e do local de 

prescrição, se encontram-se datadas e assinadas e dentro do prazo de validade. Adicionalmente, no caso 

da receita manual, esta apenas é válida se não apresentar rasuras ou diferentes caligrafias [13]. No caso 

da receita eletrónica desmaterializada basta apenas aceder, informaticamente, à receita e verificar o 

prazo de validade de cada uma das linhas.  

 Antes de iniciar a dispensa, o farmacêutico deve questionar o utente sobre a existência de outros 

planos de saúde/comparticipação para que possa selecioná-los no sistema informático e proceder 

segundo os respetivos critérios. 

  O farmacêutico pode agora proceder à dispensa da prescrição. Se a receita for manual é 

necessário primeiro inserir os produtos que o utente pretende dispensar e só depois selecionar o regime 

de comparticipação e a entidade responsável e introduzir o número da receita. No caso das receitas 

eletrónicas, a primeira fase envolve a consulta informática da receita sendo para isso necessário 

introduzir o número da receita e os códigos de acesso e de direito de opção. Seguidamente, deve 

proceder-se à seleção dos produtos que o utente pretende aviar e, no caso de não existirem exceções a) 

ou b), informá-lo da existência de produtos similares aos prescritos de menor preço e do seu direito de 
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optar por eles, devendo ainda dar a conhecer qual deles apresenta o preço mais baixo. De notar que, as 

farmácias devem ter disponível para venda, no mínimo, três medicamentos do mesmo grupo homogéneo 

de entre os cinco determinados como apresentando o preço mais baixo e que caso não possua em stock 

o medicamento pretendido pelo utente tem doze horas para efetuar as diligências necessárias ao 

fornecimento desse mesmo medicamento [13].  

A dispensa de psicotrópicos e estupefacientes obriga ao preenchimento de dados adicionais do 

utente e/ou do aquirente e apresentação do respetivo documento de identificação. No final do ato de 

dispensa é emitido um documento onde consta a informação da venda com os dados do utente e do 

adquirente que deve ser imediatamente arquivado para conferência no final do mês. 

 Simultaneamente ao processo de dispensa, o farmacêutico deve ainda atentar ao plano 

terapêutico e ao historial clínico do utente a fim de detetar possíveis interações e reações adversas 

medicamentosas e, caso seja a primeira vez que o utente administre o medicamento, finalizar com todas 

as informações necessárias ao uso correto e racional do MPS dispensado (posologia, precauções de uso, 

interações medicamento-alimento e medicamento-medicamento e reações adversas medicamentosas 

mais comuns). Se o utente seguir um esquema terapêutico crónico é muito importante perceber se está 

a ser eficaz ou se provocou o desenvolvimento de alguma reação adversa. 

 No caso das receitas manuais e eletrónicas materializadas o processo de dispensa termina com 

a impressão do verso da receita e assinatura do mesmo pelo utente. Quando, na comparticipação estão 

envolvidos outros planos de saúde, deve fotocopiar-se o respetivo cartão de beneficiário e proceder à 

impressão do recibo que deve ser assinado pelo utente. 
    

4.1.3. Entidades de comparticipação 
 O Estado português comparticipa alguns medicamentos prescritos aos utentes do SNS e aos 

beneficiários da Direção-Geral da Proteção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública 

[16], existindo dois regimes de comparticipação, o geral e o especial, sendo que, a Portaria nº 195-

D/2015, de 30 de junho, estabelece os grupos e subgrupos farmacoterapêuticos de medicamentos que 

podem ser objeto de comparticipação, os respetivos escalões e percentagens de comparticipação sobre 

o PVP: Escalão A – 90%, Escalão B - 69%, Escalão C – 37% e Escalão D – 15% [17-18]. 

O regime especial de comparticipação prevê dois tipos de comparticipação adicional, em função 

do rendimento dos beneficiários e de patologias ou grupos especiais de utentes sendo que, determina 

um acréscimo à percentagem de comparticipação pelo regime geral de 5% do PVP em medicamentos 

do escalão A (totalizando 95%) e de 15% do PVP em medicamentos do escalão B, C e D (totalizando 

84%, 52% e 30%, respetivamente). Adicionalmente, está ainda prevista a comparticipação em 95% do 

PVP em medicamentos com um PVP inferior ou igual ao quinto preço mais baixo do seu grupo 

homogéneo, independentemente do escalão em que estes se insiram [17] (a informação relativa à 

atribuição do regime especial é denotada nas receitas manual e eletrónica materializada através da 

existência de um “R” no campo do regime de comparticipação). A percentagem de comparticipação dos 
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medicamentos prescritos a utentes com alguma das patologias previstas na lei é variável (podendo atingir 

os 100%) sendo definida pelo diploma/despacho ao abrigo do qual foram prescritas [19] (a informação 

relativa à atribuição de um outro regime especial de comparticipação é denotada nas receitas manual e 

eletrónica materializada através da existência de um “O” no campo do regime de comparticipação e do 

respetivo diploma/despacho junto da prescrição de cada um dos medicamentos). 

Os produtos do Protocolo da Diabetes são igualmente alvo de comparticipação sendo que as 

tiras-teste de glicémia, cetonemia e cetonúria beneficiam de uma percentagem de comparticipação de 

85% do PVP e as agulhas, seringas e lancetas de 100% do PVP [20]. 

Além do SNS, existem ainda outras entidades de comparticipação: os subsistemas de saúde de 

entidades privadas, como é o caso do Assistência na Doença a Militares, Caixa Geral de Depósitos, 

Savida, Sindicatos de Bancários do Norte e do Centro, Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos 

Bancários, Tranquilidade, entre outros, que complementam a comparticipação atribuída aos 

medicamentos e assumindo, em alguns casos, a totalidade do valor da despesa [21] e alguns laboratórios 

da indústria farmacêutica (como é o caso da Astellas® Farma, da Lundbeck® Portugal e da NOVARTIS®, 

entre outros) que dispõem de programas de apoio especial à aquisição de alguns dos seus MPS, 

reduzindo os encargos imputados ao utente através da comparticipação de uma parte do seu valor, 

complementar ou não à comparticipação pelo regime geral ou especial [22]. 
 

4.1.4. Conferência de receituário 
A conferência do receituário deve ser realizada posteriormente ao ato da dispensa. O 

farmacêutico deve datar, carimbar e assinar o verso de todas as receitas manuais e eletrónicas 

materializadas bem como verificar a conformidade da informação neste contida com a da prescrição a 

fim de detetar possíveis erros de impressão de verso e proceder à sua correção. Os recibos com produtos 

adquiridos sob comparticipação de outras entidades do SNS também devem ser verificados, a fim de 

garantir que se encontram assinados e com o número de beneficiário ou a fotocópia do respetivo cartão 

anexada. No final, as receitas manuais e os recibos com produtos adquiridos sob comparticipação de 

outras entidades do SNS são entregues à diretora técnica para dupla conferência e emissão da faturação. 

No caso das receitas eletrónicas desmaterializadas não se imprimem versos, uma vez que a comunicação 

do receituário é feita automaticamente, no entanto, é importante verificar diariamente se alguma receita 

entrou para o lote incorreto ou para o lote de erros a fim de retificar a situação atempadamente.  
 

4.1.5. Faturação 
 No final de cada mês, processa-se a emissão do receituário às respetivas entidades de 

comparticipação. Numa primeira fase organizam-se as receitas em lotes de trinta documentos sendo que 

a atribuição do número do lote e da receita dentro desse lote se processa informaticamente e por ordem 

cronológica de dispensa. Seguidamente, emitem-se e carimbam-se os verbetes de identificação dos lotes 

e anexam-se aos respetivos conjuntos de prescrições. Adicionalmente, emitem-se, carimbam-se, datam-

se e assinam-se o Resumo Mensal de Lotes e as Faturas às Entidades. O receituário comparticipado pelo 
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SNS é enviado, até ao quinto dia do mês seguinte, para o Centro de Conferência de Faturas situado na 

Maia e o receituário comparticipado pelas restantes entidades é enviado, até ao décimo dia do mês 

seguinte, para a Associação Nacional de Farmácias.  

A existência de erros de dispensa, data de validade expirada ou ausência de preenchimento de 

campos de informação pelo prescritor, entre outras razões, determinada a rejeição da receita pela 

entidade de comparticipação. As receitas com erro são devolvidas à farmácia, acompanhadas do motivo 

que determinou a sua rejeição, para que esta proceda, quando possível, à sua correção.  

Ao longo do estágio curricular tive diversas oportunidades de conferir e corrigir receituário e de 

acompanhar o processo de faturação.  
 

4.1.6. Informação a transmitir à Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos de Saúde 
Mensalmente, até ao oitavo dia, devem ser enviadas, por email para o INFARMED, cópias das 

receitas manuais contendo medicamentos psicotrópicos e estupefacientes e listas das restantes receitas 

dispensadas contendo a identificação do prescritor, número da receita, identificação do medicamento 

dispensado, quantidade dispensada e identificação e idade do adquirente. Adicionalmente, anualmente, 

até ao dia 31 de janeiro de cada ano, devem ser enviados nas mesmas condições o registo de entradas e 

saídas dos psicotrópicos e estupefacientes bem como a relação do número total de substâncias 

armazenadas e utilizadas durante um ano e a diferença face aos consumos dos anos anteriores [23]. Estas 

informações são obtidas a partir do sistema informático.  
 

            4.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 
Segundo o Decreto-Lei nº 209/94, de 6 de agosto, são denominados por MNSRM substâncias 

ou associações de substâncias que não cumprem os critérios determinantes para a sua classificação como 

MSRM e, como o próprio nome indica podem ser dispensados sem a apresentação de prescrição médica 

[24]. Os MNSRM podem ser dispensados na farmácia e em locais de venda de MNSRM devidamente 

autorizados para o efeito, pelo que o utente pode, facilmente, adquiri-los e administrá-los sem 

intervenção do farmacêutico. A automedicação é sempre suscetível de gerar risco, podendo mascarar 

sintomas, dificultar ou atrasar diagnósticos e respetivos tratamentos e favorecer a ocorrência de reações 

adversas e interações medicamentosas. Por esta razão, dentro desta classe existe um conjunto de 

medicamentos que, mesmo sendo não sujeitos a receita médica, são de dispensa exclusiva em farmácia 

(MNSRM-EF) [25], garantindo o acompanhamento do farmacêutico durante a sua utilização. Quando 

solicitado pelo utente para obtenção de aconselhamento, o farmacêutico pode então socorrer-se de 

MNSRM para o tratamento de afeções simples, autolimitadas e tratáveis num curto período do tempo 

[26], tendo sempre presente a sua história clínica e outras terapêuticas instituídas. É também dever do 

farmacêutico educar o utente para a automedicação responsável e para o uso racional do medicamento.   
Durante este estágio tive a oportunidade de dispensar e aconselhar diversos MNSRM, sobretudo 

analgésicos e anti-inflamatórios tópicos indicados no tratamento de dores musculares e reumatismais 
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ligeiras e medicamentos indicados no tratamento de sintomatologia gripal, alergias e perturbações 

oculares, queimaduras solares ligeiras, picadas de inseto, pé-de-atleta e onicomicoses.  
 

4.3. Outros produtos de saúde 
Além de ser um local de dispensa de medicamentos sujeitos e não sujeitos a receita médica, a 

farmácia disponibiliza ao utente diversas outras categorias de produtos de saúde.  
 

             4.3.1. Produtos cosméticos e de higiene corporal  
 O Decreto-Lei nº 296/98, de 25 de setembro define PCHC como “qualquer substância ou 

preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano 

(epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos ou com os dentes e as 

mucosas bucais) com a finalidade de exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu 

aspeto, os proteger/manter em bom estado ou de corrigir odores corporais” [27].  

A FC coloca ao dispor dos seus utentes diversas marcas e gamas de PCHC, umas mais técnicas 

e outras mais comerciais das quais, são exemplo, Bioderma®, Galderma®, La Roche-Posay®, Vichy®, 

Avène®, Uriage®, adnpharma®, Neutrogena®, Aveeno®, Piz Buin®, Frezyderm®, Boots®, Thpharma®, 

AGUAYO®, Saugella®, Leti®, Elgydium®, Curaprox®, Corega®, Kukident®, Akileine®, Timodore®, Dr 

Ciccarelli®, entre outras. Os PCHC mais procurados na FC são os produtos bucodentários (fixadores de 

prótese dentária), seguidos dos de lavagem/higiene íntima, dos perfumes, dos produtos capilares (kits 

de coloração) e dos cremes gordos e emolientes. 

Durante o estágio fui-me solicitado por diversas vezes o aconselhamento de PCHC. 

Inicialmente, a tendência foi aconselhar os produtos que conhecia por experiência própria ou por 

contacto anterior, no entanto, socorrendo-me sempre do apoio e opinião da farmacêutica de serviço. À 

medida que me fui familiarizando com as linhas de produtos existentes, através de formação interna ou 

estudo autónomo, tornou-se mais fácil aconselhar este tipo de produtos de saúde.  
 

4.3.2. Dispositivos médicos 
Os dispositivos médicos “englobam um vasto conjunto de produtos destinados a serem 

utilizados para fins comuns aos dos medicamentos, tais como prevenir, diagnosticar ou tratar uma 

doença humana através de mecanismos que não se traduzam em ações farmacológicas, metabólicas ou 

imunológicas, facto este que os distingue dos medicamentos” [28-29]. 

A FC coloca ao dispor dos seus utentes diversos dispositivos médicos, nomeadamente, pensos 

rápidos, ligaduras, gazes esterilizadas, fraldas para a incontinência urinária, meias de compressão, 

canadianas, bengalas, termómetros, medidores de pressão arterial e da glicémia, seringas com agulhas, 

entre outros. Os dispositivos médicos mais procurados são o material de penso, os recipientes de colheita 

de urina, as seringas com agulha e as meias de compressão, embora também se dispensem regularmente 

outros produtos como é o caso das sondas gástricas e vesicais. Adicionalmente, a FC dispõe também de 

diversos dispositivos médicos da Aboca® (como o Libramed®, Colilen®, Fitonasal®, NeoFitoroid®, 
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Grintuss®, Melilax®, NeoBianacid® e Salvigol®) utilizados maioritariamente para a prevenção de afeções 

orgânicas pouco graves. Outros produtos que também são considerados dispositivos médicos são os 

preservativos e os testes de gravidez. A FC disponibiliza, ininterruptamente, aos seus utentes estes 

dispositivos médicos através de uma máquina de vending posicionada na fachada frontal do edifício. O 

stock de produtos existente na máquina e os respetivos prazos de validade são regularmente conferidos.  

Durante o estágio aconselhei e dispensei alguns dos dispositivos médicos acima referidos 

embora, muitas vezes, com o apoio da farmacêutica de serviço.  
 

4.3.3. Suplementos alimentares 

 O Decreto-Lei nº 136/2003, de 28 de junho define suplementos alimentares como “géneros 

alimentícios que se destinam a complementar e ou suplementar o regime alimentar normal e que 

constituem fontes concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou outras com efeito nutricional 

ou fisiológico, estremes ou combinadas, comercializadas em forma doseada” que se destinam a ser 

ingeridas em quantidade reduzida [30]. Como os suplementos alimentares são géneros alimentícios e 

não medicamentos o seu controlo é da responsabilidade da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 

[31]. 

 A FC coloca ao dispor dos seus utentes diversos suplementos alimentares dispensados por 

indicação médica ou através de aconselhamento farmacêutico. Os suplementos alimentares mais 

solicitados são os que contém magnésio (para a prevenção de fadiga e cãibras musculares - Magnesium-

OK®), os multivitamínicos (auxiliar no cumprimento da dose diária recomendada de micronutrientes, 

difícil de atingir nos idosos devido à alimentação pouco variada e à redução da absorção intestinal - 

Centrum® e Pharmaton®), os que contêm glucosamina e condroitina (auxiliares do tratamento dos 

sintomas associados à osteoartrose - Artrozen® e Optimus®) e os que contêm monacolina K e ácidos 

gordos ómega-3 (melhoria do perfil lipídico e da saúde cardiovascular - Bioactivo® Arroz Vermelho e 

Centrum® My Ómega-3, respetivamente). Adicionalmente, são também de referir os suplementos 

nutricionais como é o caso das bebidas e dos cremes hipercalóricos e hipo ou hiperproteicos (Fresubin®), 

dos gelificantes em pó (Thick&Easy®) e da proteína hidrolisada utilizados em utentes idosos ou 

oncológicos com disfagia, malabsorção e desnutrição.  

 Durante o estágio tive a oportunidade de aconselhar e dispensar alguns suplementos alimentares 

(sobretudo multivitamínicos) e nutricionais (sobretudo bebidas e cremes hipercalóricos e 

hiperproteicos). 
 

4.3.4. Fitoterapia 
A fitoterapia é uma das terapêuticas não convencionais reconhecidas e legislados pelo Governo 

português [32]. Os fitoterapêuticos correspondem a produtos à base de plantas destinados a auxiliar o 

tratamento de afeções orgânicas ligeiras. Apesar destes produtos seres apelidados, pelos utentes, de 

“produtos naturais” é importante informá-los que não são isentos de risco, uma vez que ao conterem 
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compostos químicos/princípios ativos podem interagir com medicamentos incluídos no regime 

terapêutico instituído, resultando na redução da eficácia e/ou no aumento da toxicidade destes últimos.  
 A FC coloca ao dispor dos seus utentes diversos produtos fitoterapêuticos desde chás e infusões 

a plantas encapsuladas. Os mais solicitados são os utilizados como auxiliares de tratamento de distúrbios 

do sono (Valdispert®, Angelicalm®), de distúrbios gastrointestinais, biliares e hepáticos (Cholagutt® e 

Gotaf®), da retenção de líquidos (Arkocápsulas® de Dente-de-leão e Rainha dos Prados) e auxiliares 

para a perda de peso (Arkocápsulas® de Chá verde e Guaraná) sendo que o aconselhamento de grande 

parte destes produtos é realizado em estreita colaboração com a nutricionista.  

 Durante o estágio tive oportunidade de dispensar alguns produtos fitoterápicos, nomeadamente, 

os destinados aos distúrbios do sono e aos distúrbios gastrointestinais, biliares e hepáticos.  
 

4.3.5. Produtos de obstetrícia, puericultura e nutrição infantil     
 Em virtude do seu perfil de utentes, a FC dispõe de um número reduzido deste tipo de produtos, 

sendo apenas de referir, nos produtos de obstetrícia, alguns cremes e óleos anti-estrias e cintas 

modeladoras pós-parto e, nos produtos de puericultura, as chupetas, os biberões, as tetinas (Chicco®) e 

alguns produtos cosméticos (cremes hidratantes, emolientes, apaziguantes e cicatrizantes) de higiene 

corporal (cremes e géis de duche) (Mustela®, Uriage® e Elave®). Os produtos de nutrição infantil são 

apenas disponibilizados por encomenda.  

 Apesar da procura reduzida destes produtos, durante o estágio tive a oportunidade de dispensar 

uma cinta modeladora, algumas chupetas e fórmulas infantis.  
  

4.3.6. Medicamentos homeopáticos     

 O Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de agosto define medicamentos homeopáticos como 

“quaisquer medicamentos obtidos a partir de substâncias denominadas stocks ou matérias-primas 

homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na sua falta, 

em farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado membro, e que pode conter vários princípios” 

[33]. A preparação de medicamentos homeopáticos envolve a utilização de quantidades mínimas de 

substâncias ativas obtidas através de processos de diluições e dinamizações sucessivas [34] que, segundo 

os defensores, os tornam potentes e eficazes. A FC coloca ao dispor dos seus utentes diversos 

medicamentos homeopáticos da Boiron® (Arnigel®, Camilia®, Cicaderma®, Coryzalia®, Homeogene®9, 

Homeovox®, Oscillococcinum®, Sedatif PC® e Stodal®). 

 Durante o estágio, não dispensei nem aconselhei qualquer produto homeopático, muito em 

virtude da minha postura cética relativamente à eficácia deste tipo de medicamentos. 
 

4.3.7. Medicamentos de uso veterinário 

 O Decreto-Lei nº 314/2009, de 28 de outubro, define medicamento de uso veterinário como 

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

preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no 
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animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação 

farmacológica, imunológica e metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas” [35]. 

Os medicamentos de uso veterinário dividem-se, tal como os de uso humano, em MSRM e em MNSRM, 

sendo, uma vez mais, dever do farmacêutico prestar todos os esclarecimentos necessários à correta 

utilização do medicamento e alertar para o seu impacto na saúde pública.  

 Embora a FC coloque ao dispor dos seus utentes diversos medicamentos e produtos de uso 

veterinário os mais solicitados e que também tive oportunidade de dispensar são os antiparasitários 

externos e internos para cães e gatos (Advantix®, Eliminall®, Seresto®, NexGard®, Cazitel Plus®, entre 

outros). Ocasionalmente, dispensei também medicamentos de uso humano para uso veterinário mediante 

prescrição do médico-veterinário.  
  

5. Produção e controlo de medicamentos  
 

5.1. Medicamentos manipulados – fórmulas magistrais e preparados oficinais de 

formas farmacêuticas não estéreis   

Os medicamentos manipulados são sujeitos a prescrição médica, embora apenas sejam 

comparticipados pelo SNS os referidos no anexo do Despacho nº 18694/2010, de 16 de dezembro [36]. 

Esporadicamente (cerca de uma a duas vezes por mês) são produzidas, na FC, formas 

farmacêuticas não estéreis. As mais comummente requisitadas são as formas farmacêuticas líquidas 

orais [Ex.: suspensão oral de trimetoprim a 1% (m/V)] e tópicas (Ex.: suspensão de enxofre composta) 

e as semissólidas (Ex.: vaselina salicilada). Estas formas farmacêuticas destinam-se, maioritariamente, 

a administração pediátrica para tratamento e/ou profilaxia de afeções infeciosas ou dermatológicas, 

sendo solicitadas quando não é possível administrar formas farmacêuticas sólidas orais ou quando a 

dosagem comercializada da forma farmacêutica desejada não é a adequada à utilização na população 

pediátrica. O medicamento manipulado é produzido e rotulado, no laboratório da FC, de acordo com as 

indicações do Formulário Galénico Português, pela farmacêutica sob supervisão da diretora técnica. 

Cada medicamento manipulado produzido possui uma ficha de preparação onde constam dados relativos 

à composição, modo de preparação e ensaios de controlo de qualidade do medicamento. O PVP dos 

medicamentos manipulados é calculado recorrendo à consulta da Portaria nº 769/2004, de 1 de julho 

[37]. 

Durante o estágio tive a oportunidade de acompanhar a farmacêutica adjunta na preparação de 

medicamentos manipulados, nomeadamente, de duas diluições de cremes corticosteroides em bases 

dermatológicas, executadas com o auxílio de um misturador. 
 

6. Prestação de serviços e cuidados de saúde 
A farmácia não é apenas um local de aconselhamento e dispensa de MPS é também um espaço 

de saúde com impacto importante na prevenção da doença/manutenção da saúde e na instituição, adesão 

e monitorização da eficácia da terapêutica dos utentes com doenças crónicas, por esta razão, 
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disponibiliza aos seus utentes diversos serviços e cuidados de saúde. Os momentos destinados à 

prestação destes serviços permitem o estabelecimento de uma relação de maior proximidade entre o 

farmacêutico e o utente. É nestas situações que, em conversas mais longas, se detetam aspetos em que 

o farmacêutico, como profissional de saúde, pode e deve intervir, aconselhando e informando acerca de 

medidas não farmacológicas e cuidados de saúde ou referenciando o utente para o profissional de saúde 

(médico, dentista, enfermeiro, psicólogo, entre outros) adequado. 
 

6.1. Determinação da pressão arterial e da frequência cardíaca 

A pressão arterial é o parâmetro utilizado na monitorização da eficácia da terapêutica com anti-

hipertensores, por esta razão é importante que seja regularmente avaliada e analisada.  

A FC dispõe de um medidor de frequência cardíaca e de pressão arterial osciloscópico de braço 

fixo (Iris Compac®) e de uma balança que determina peso, altura e índice de massa corporal (Tecnilab®) 

(ANEXO VIII) na área de atendimento ao público que podem ser facilmente utilizados pelos utentes 

mas, ambos, remunerados.  

Durante o estágio tive a oportunidade de acompanhar, por diversas vezes, os utentes mais idosos 

aos instrumentos de medição e auxilia-los no procedimento e na interpretação dos resultados bem como 

informar acerca de medidas não farmacológicas para um controlo adequado do peso e da pressão arterial.  
 

6.2. Determinação de parâmetros bioquímicos no sangue capilar: glicémia, 

hemoglobina glicada, colesterol total e perfil lipídico 

A FC disponibiliza também serviços remunerados de determinação de parâmetros bioquímicos, 

efetuados no gabinete do utente.  

A glicémia e a hemoglobina glicada são ambos parâmetros utilizados como instrumentos de 

monitorização da eficácia da terapêutica da diabetes, no entanto, a hemoglobina glicada, pelo facto de 

refletir a glicémia a que estiveram sujeitos os sistemas orgânicos nas últimas 8 a 12 semanas, é 

amplamente aceite como indicador preditivo do risco de desenvolvimento de complicações crónicas da 

diabetes [38]. O colesterol e o perfil lipídico [c-HDL (lipoproteína de alta densidade), c-LDL 

(lipoproteína de baixa densidade) e triglicerídeos] são parâmetros utilizados na caraterização das 

dislipidémias, na monitorização da eficácia da terapêutica com antidislipidémicos e como indicadores 

do risco cardiovascular [39], no entanto, a informação concedida pela análise do perfil lipídico é bastante 

mais completa do que a obtida com a do colesterol total, por esta razão deve privilegiar-se a 

determinação deste último conjunto de parâmetros. Embora todos estes parâmetros hematológicos sejam 

monitorizados semestralmente nos utentes diabéticos e com dislipidémias, a FC oferece aos seus utentes 

a possibilidade de os determinarem com maior regularidade, rapidamente e com o rigor e precisão de 

uma análise em sangue venoso realizada num laboratório de análises clínicas. A glicémia capilar é 

determinada com recurso a um medidor One Touch Verio® e a hemoglobina glicada, o colesterol total 

e o perfil lipídico com um aparelho cobas b 101 da Roche® (ANEXO IX). Infelizmente, apesar da 

utilidade e qualidade deste serviço, ele é pouco solicitado. 
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Durante o estágio tive a oportunidade de determinar, algumas vezes, a glicemia capilar e de 

acompanhar a determinação dos restantes parâmetros bioquímicos. À quinta semana de estágio uma 

determinação conjunta da pressão arterial e da glicémia com resultados extraordinariamente elevados, 

num hipertenso diabético com historial clínico de doença cardiovascular, culminou com deslocação do 

utente ao hospital mais próximo onde lhe foi diagnosticado um evento isquémico coronário que, 

felizmente, foi totalmente revertido, devido à sua deteção precoce.  
 

            6.3. Consulta de Nutrição 

 As consultas de nutrição são realizadas pela nutricionista Dra. Ana Isabel Moreira, 

semanalmente, à quinta-feira, no gabinete do utente. Esta consulta remunerada destina-se a todos os 

utentes que necessitam de apoio nutricional e requer marcação prévia.  
 

            6.4. Rastreios 
A FC disponibiliza aos seus utentes a oportunidade de participarem em rastreios gratuitos das 

mais diversas temáticas (auditivos, capilares, cognitivos, entre outros) patrocinados por alguns 

laboratórios da indústria farmacêutica.  

 Durante o estágio tive a possibilidade de acompanhar a realização de dois rastreios, um capilar 

promovido pela Tricovel® e um cognitivo oferecido pela Pfizer Farma®. Apesar dos rastreios serem 

correta e antecipadamente comunicados são muito poucos os utentes que revelam interesse e aderem ao 

serviço. 
 

            6.5. VALORMED 
 A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos, criada em 1999, que resultou da 

colaboração entre a indústria farmacêutica, os distribuidores grossistas e as farmácias e que é 

responsável pela gestão dos resíduos de embalagens vazias e de medicamentos fora de uso [40]. Os 

utentes podem entregar, na FC, este tipo de medicamentos sendo estes recolhidos e corretamente tratados 

pela VALORMED. 
 
 
 

PARTE 2 
 

1. Atividades desenvolvidas no contexto do estágio profissionalizante 
 Durante o estágio profissionalizante em farmácia comunitária procurei desenvolver diversas 

atividades que beneficiassem a FC e, direta ou indiretamente, os seus utentes. Por estas razões 

desenvolvi alguns projetos de dinamização e reorganização funcional da farmácia e algumas atividades 

junto da população para satisfação das necessidades da mesma e em benefício da saúde pública.  
 

            1.1. Dinamização da zona de atendimento ao público 

 A 25 de outubro de 2016, o grupo SONAE inaugurou, a cerca de trezentos metros da FC, uma 

loja Continente Bom Dia, na qual se encontra localizada uma parafarmácia Well’s. 
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 No momento em que iniciei o meu estágio curricular, a FC encontrava-se em pleno processo de 

análise/avaliação do impacto da parafarmácia nas suas vendas de MNSRM e restantes produtos de 

saúde, tendo verificado quedas de cerca de 13,5 e 7%, respetivamente. No sentido de minimizar este 

impacto, foram tomadas algumas medidas com o intuito de aumentar a competitividade comercial 

(revendo e ajustando preços de venda ao público de MNSRM e de produtos de saúde e efetuando ações 

promocionais) e a afluência dos utentes à FC (introdução de produtos de saúde exclusivos da farmácia 

e adequação do ambiente a ocasiões e dias especiais). Sendo estagiária, procurei contribuir no 

planeamento e implementação de algumas medidas que sugeri (ou, em certas situações, me foram 

sugeridas), considerando úteis, neste contexto, para a FC, as quais descrevo seguidamente. 
 

1.1.1. Vitrinismo 

 A decoração de montras e lojas permite aliar uma vertente artística/criativa a técnicas de 

marketing e publicidade. Uma montra bem decorada, onde se destacam os produtos expostos, estimula 

o interesse e a curiosidade do utente, tentando-o a visitar a loja ou, pelo menos, a questionar-se sobre os 

produtos. 

 Conforme demonstrado no esquema da organização do espaço físico (ANEXO IV), na FC 

existem duas montras, uma localizada frontalmente e outra nas traseiras do edifício, passíveis de serem 

decoradas. De igual forma, existem ainda duas vitrinas na zona de atendimento ao público sendo uma 

delas destinada a afixação de documentos ou informações importantes e outra à exposição de produtos.  

 Durante o estágio curricular, pela altura da Páscoa e após a receção de um novo suplemento 

alimentar da Arkopharma® (o Arkovital®), foi-me sugerida a exposição e “apresentação” do produto aos 

utentes da farmácia. Destinei-lhe um lugar de destaque, a vitrina da zona de atendimento ao público e, 

socorrendo-me do material promocional que o acompanhava, expus o produto. Procurei criar uma vitrina 

colorida que destacasse o produto e as suas características intrínsecas, mas que trouxesse também à 

farmácia, o espírito da época do ano que se estava a aproximar. Para tal, criei alguns elementos 

relacionados com a Páscoa e alarguei o conceito a toda a zona de atendimento ao público (ANEXO X). 

 O novo, mas temporário, aspeto da FC não passou despercebido, tendo sido notado e elogiado 

pelos utentes. Além disso, os utentes demonstraram interesse no produto destacado procedendo, em 

alguns casos, à sua aquisição (15 unidades). Por estas razões, concluo que a medida implementada foi 

bem sucedida pois a vitrina cumpriu a finalidade para a qual foi concebida. 
  

1.1.2. Marketing, ações promocionais e promoções 
 Conforme referido anteriormente, para fazer frente às reduções nos consumos de MNSRM e de 

alguns produtos de saúde, a FC reduziu o PVP de alguns destes produtos procurando tornar-se 

comercialmente mais competitiva. No entanto, era necessário informar os utentes acerca das alterações 

efetuadas. Então, aproveitando os equipamentos de transmissão de imagem existentes na farmácia (ecrã 

de senhas e molduras digitais), criei um vídeo que continha a imagem de cada produto e os PVPs anterior 

e atualizado (ANEXO XI) e transmiti-o aos utentes na zona de atendimento ao público. À custa desta 



	 22 

ação foi possível voltar a obter consumos semelhantes (em alguns casos, até superiores) aos atingidos 

naqueles produtos em período homólogo do ano transato, previamente à abertura da parafarmácia nas 

proximidades.  

A FC, tal como todas as outras farmácias e parafarmácias, adere a ações promocionais 

desenvolvidas pelos laboratórios dos MNSRM e produtos de saúde que dispensa (sendo mais comuns 

nas marcas de PCHC). No entanto, devido à necessidade de promover a movimentação de produtos sem 

consumo, também desenvolve as suas próprias ações promocionais. Enquanto estagiária, fez também 

parte das minhas funções, por diversas vezes, o planeamento e a implementação de ações promocionais 

sendo que a primeira ação pela qual foi responsável coincidiu com a época do dia do pai. Para 

implementar esta ação, elaborei uma lista de produtos destinados a serem utilizados pelos utentes do 

sexo masculino (espumas e cremes de barbear, after-shaves, cremes hidratantes, champôs, perfumes, 

entre outros), selecionei os que apresentavam menor consumo e reuni com a diretora técnica, a fim de 

determinar qual a percentagem de desconto (10 a 25%) adequada a cada um, mediante o seu preço de 

venda à farmácia e o seu prazo de validade. Em seguida e, com a colaboração de uma das técnicas da 

farmácia, foi criado um local de destaque, alusivo à ocasião, para exposição destes produtos (ANEXO 

XII). 

 Apesar de ter causado algum impacto visual, esta ação promocional não influenciou 

significativamente o consumo dos produtos nela incluídos pelo que não se pode considerar que tenha 

sido bem sucedida. Isto deve-se ao facto dos utentes que recorrem aos serviços da FC serem 

maioritariamente idosos e do sexo feminino. Além disto, ao longo do estágio verifiquei que os utentes 

do sexo masculino demonstram alguma resistência ao aconselhamento de produtos destinados à higiene 

e cuidado da pele.  

 O segundo momento promocional que desenvolvi surgiu por sugestão do consultor da Glintt® 

que se encontra a orientar a implementação do sistema Kaizen na FC. No início do mês de julho, a 

movimentação de produtos sem consumo passou a integrar a secção dos indicadores de desempenho 

existente no quadro Kaizen, no entanto, apesar dos esforços dos colaboradores, uma semana depois ainda 

não tinha sido movimentado nenhum dos produtos assinalados. Por esta razão, decidi uma vez mais 

recolher os produtos (exclusivamente cosméticos e de higiene corporal), marcá-los com o PVP 

promocional acordado (percentagens de desconto entre os 20 e os 40%) com a direção técnica e expô-

los em local de destaque, apelidando a secção de “Promoções da Quinzena” (ANEXO XIII). O impacto 

da ação foi avaliado a meio da semana seguinte, tendo-se verificado que, em apenas três dias, oito dos 

cerca de vinte produtos expostos tinham sido movimentados. Este impacto deveu-se, essencialmente, a 

dois motivos: a percentagem de desconto aplicada nesta segunda ação promocional era superior e, 

portanto, mais apelativa para o utente; o facto dos produtos se encontrarem expostos em local de 

destaque na farmácia, não só despoleta o interesse do utente como também relembra os colaboradores 

da sua existência no momento do aconselhamento.  
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Permanecendo a necessidade de estimular a movimentação de MNSRM e produtos de saúde 

com stock elevado, prazo de validade a expirar em seis a oito meses e consumo estagnado desenvolvi 

também um estojo/kit de produtos úteis em viagem. A ideia surgiu devido ao facto de, por diversas 

vezes, em contexto de atendimento ao público, algumas mães me terem solicitado a elaboração de um 

estojo de produtos para enviarem na mochila de campismo dos filhos que integravam o agrupamento de 

escutismo da região. Por esta razão e ciente que as férias de verão são um momento ideal para passeios 

em família na cidade ou no campo, para idas à praia e para viagens ao estrangeiro, elaborei um folheto 

com algumas categorias [41] e exemplos de MNSRM e produtos de saúde considerados úteis em 

contexto de viagem e que, adicionalmente, pudesse ser utilizado como checklist no momento da 

preparação da mala de viagem. Foram então desenvolvidas três variantes do folheto, uma para cada 

destino de viagem - praia, campo ou cidade (ANEXO XIV). 

Independentemente do destino da viagem, o utente deve sempre fazer-se acompanhar dos 

medicamentos que toma diariamente, na embalagem original e com folheto informativo, para consulta 

em situação de necessidade, assim como da respetiva guia de tratamento, para que, em caso de 

recorrência a uma unidade de saúde, o médico em questão possa, fácil e rapidamente, tomar 

conhecimento do regime terapêutico agudo ou crónico do utente, adequando a este o seu modo de 

atuação.  

Um estojo de MNSRM e produtos de saúde destinado a uma viagem para uma região de praia 

deve conter: 

• Tranquilizante e antiemético – estes produtos fazem apenas sentido no caso do utente 

ser facilmente afetado por enjoo ou ansiedade de viagem, devendo ser utilizados em regime preventivo. 

Os tranquilizantes podem ainda ser úteis em situações de jet lag. Náuseas e vómitos associados a 

sintomas febris com duração superior a três dias e não autolimitados não devem ser tratados por 

automedicação, devem imediatamente resultar na procura de cuidados de saúde; 

• Protetor solar, produto pós-solar e para queimaduras solares – os dois primeiros 

destinados a proteção (o fator de proteção solar deve ser adaptado ao tipo de pele) e hidratação da pele 

e à manutenção do bronzeado e o último ao tratamento de eritemas e queimaduras solares ligeiras; 

• Repelente de insetos – zonas tropicais e subtropicais húmidas são o habitat de vários 

insetos, sendo o mosquito um dos mais perigosos, na medida em que é vetor de diversas doenças 

infeciosas. O repelente deve adequar-se à idade do utente e a sua abrangência às espécies de mosquito 

existentes no destino; 

• Hidratante oftálmico – útil no tratamento dos olhos secos, cansados e irritados devido 

à exposição solar e ao contacto com poeiras e areias;	

• Estojo de tratamento de feridas superficiais –	 deve conter um produto de 

higienização da ferida, um de desinfeção e um de proteção destinado apenas ao tratamento de feridas 

superficiais e não infetadas;	
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• Analgésico, antipirético e anti-inflamatório – úteis para o tratamento de sintomas 

febris e dores ligeiras autolimitadas e pouco duradouras;	

• Anti-histamínico oral e tópico – para o tratamento de picadas de inseto e eritemas 

solares ligeiramente mais complicados e com prurido associado;	

• Antiácido ou adjuvante da digestão – as férias são sempre recheadas de exageros 

alimentares que podem justificar a necessidade de recorrer a este tipo de produtos; 

• Antidiarreico ou normalizador da flora intestinal – o segundo deve ser o 

preferencialmente utilizado, apenas se recorrendo ao primeiro em caso de falha do segundo e na presença 

de sintomatologia diarreica moderada não associada a sintomas adicionais como náuseas, vómitos ou 

febre.  

• Laxante – principalmente os mais suaves. Podem ser necessários para a resolução de 

obstipação ocasional. 

Já um estojo de MNSRM e produtos de saúde destinado a uma viagem para o campo pode 

dispensar a utilização de um produto pós-solar (uma vez que a manutenção do bronzeado não é uma 

prioridade) e de um hidratante oftálmico (a exposição solar é menor) mas requer um penso ou creme 

antifricção para evitar a formação de feridas nos pés devido às longas caminhadas.  

Finalmente, um estojo de MNSRM e produtos de saúde destinado a uma viagem para a cidade 

dispensa, como no caso anterior, o produto pós-solar e o hidratante oftálmico e, adicionalmente, o estojo 

de tratamento de feridas superficiais. Uma vez mais um penso ou creme antifricção torna-se útil nas 

longas caminhadas.  

Estes estojos descritos nos folhetos são apenas exemplificativos, devendo o utente adaptar o seu 

conteúdo às suas necessidades, à disponibilidade de MNSRM e produtos de saúde do local destino e à 

duração da viagem.  

Numa fase inicial foram colocados ao dispor dos utentes, junto de cada balcão de atendimento, 

oito exemplares de cada variante do folheto, que foram rapidamente recolhidos, sendo necessária uma 

segunda tiragem de doze exemplares de cada. O folheto possibilitou a movimentação de alguns produtos 

nele figurados (em média, cerca de mais 2 ou 3 unidades face ao mesmo período do ano transato) tendo 

atingido o objetivo para o qual foram criados.  
 

1.2. Reorganização do espaço funcional 
Apesar da maioria dos utentes corresponder a idosos aposentados, a população que recorre aos 

serviços da FC valoriza, grandemente, o seu tempo e espera dos colaboradores um atendimento/serviço 

rápido e eficaz. No entanto, nenhum colaborador consegue ser suficientemente eficiente no atendimento 

ao utente se os produtos que dispensa não se encontrarem ao seu alcance e devidamente organizados, 

por esta razão, uma das primeiras tarefas que desempenhei neste estágio correspondeu à reorganização 

e alfabetização dos stocks dos produtos das gavetas telescópicas e dos excedentes do Concis, geralmente, 
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mais movimentados. Mais tarde, colaborei também na otimização do sistema de reservas e no 

planeamento e implementação de um sistema de receção e conferência de encomendas diretas.  
 

1.2.1. Reestruturação e otimização do sistema de reservas  
 Quando a farmácia não tem disponível o produto pretendido pelo utente, mas tem a capacidade 

de o obter com alguma brevidade, este é questionado acerca da possibilidade de proceder à sua reserva 

e posterior levantamento, optando ou não pelo seu pagamento prévio. O documento de reserva é criado 

com o auxílio do sistema informático, devendo o colaborador preencher todos os campos que dizem 

respeito à informação do utente (nome completo e contacto telefónico) e do produto [código nacional 

do produto (CNP), denominação comum internacional, dosagem, apresentação e quantidade reservada] 

e proceder à sua gravação e impressão no final do atendimento. Adicionalmente, o colaborador deve 

ainda adicionar, manualmente, se a reserva se encontra ou não paga e qual a urgência do utente em obtê-

la, devendo assinalar em frente à quantidade reservada e, após confirmar a disponibilidade do produto, 

o distribuidor grossista através do qual pretende adquiri-lo. Este documento é então transportado para o 

gabinete da direção técnica e de gestão farmacêutica onde se procederá à aquisição dos produtos nele 

contidos, conforme descrito anteriormente. No momento da efetivação da sua encomenda o 

farmacêutico responsável pela tarefa assinalará nele o armazenista através do qual o adquiriu 

entregando, posteriormente, o documento a quem estiver responsável pela receção das encomendas. 

Aquando da receção e conferência de cada encomenda os produtos reservados são separados e 

anexados ao documento da reserva e o utente é contactado para proceder ao seu levantamento. Os 

produtos reservados são depois encaminhados para o Kardex, sendo introduzidos no seu sistema 

informático pelo nome do utente e armazenados nas caixas de reservas pagas ou não pagas consoante o 

caso (duas caixas para cada tipo de reserva, cada uma com capacidade para cerca de trinta reservas) 

(ANEXO XV). No momento do picking das reservas, o utente deve informar o colaborador do nome em 

que ficaram reservados os produtos, este dirigir-se-á ao Kardex onde introduzirá essa informação e 

procurará o produto, sendo que o equipamento assinala a caixa onde este se encontra armazenado. 

A FC geria, diariamente, um número anormalmente elevado de reservas, devendo-se esta 

situação ao facto de procurar manter níveis de stock reduzidos e adequados ao espaço de armazenamento 

existente. Muitas vezes o utente, ciente de que não teria disponível no momento da dispensa o número 

de embalagens do medicamento que considerava necessárias, optava por solicitar a sua reserva com 

antecedência, procedendo apenas ao pagamento aquando do seu levantamento. O problema residia no 

facto dos produtos reservados desta forma permanecerem semanas (ou até meses) no Kardex, sem que 

fossem solicitados pelo utente. Algo de semelhante ocorria com as reservas não pagas, os utentes 

perdiam interesse nos produtos e não procediam ao seu levantamento sendo que, o prazo de três dias 

permitido pelo distribuidor grossista para a sua devolução, expirava e a farmácia via-se obrigada a 

manter um produto que dificilmente dispensaria em tempo útil. Obviamente que a existência de grande 

número de produtos reservados de qualquer uma desta formas ocupa, despropositadamente, espaço 
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necessário a reservas “reais” e dificulta o seu picking. Concluiu-se então, no contexto de uma reunião 

Kaizen, que este sistema de armazenamento de reservas não era viável, tendo-me sido solicitada a sua 

reformulação.  

O primeiro passo da reformulação do sistema de reservas correspondeu ao aumento do espaço 

a elas destinado, passando a estar-lhe alocadas duas prateleiras do Kardex completas: dozes caixas 

pequenas identificadas para as pagas e outras seis para as não pagas sendo que, cada caixa tem 

capacidade para acomodar quatro reservas (ANEXO XV). Adicionalmente, para a gestão das reservas 

não pagas, foi planeado e implementado o sistema “1, 2, 3” (ANEXO XV), que consiste no seguinte: no 

dia em que o produto não pago dá entrada na farmácia, o utente é contactado e o produto armazenado 

numa das três caixas numeradas com “1”; no início do dia seguinte, os produtos não pagos localizados 

nas caixas numeradas com “1” são movidos para uma das duas caixas numeradas com “2” onde 

aguardam o levantamento pelo utente; ao terceiro dia, o processo anterior repete-se, sendo a caixa de 

destino a única numerada com “3”, no entanto, desta vez o utente volta a ser contactado, sendo-lhe 

transmitido que, caso não levante o produto não pago que reservou até ao final do dia corrente este será 

devolvido ao distribuidor grossista.  

Apesar do novo sistema de reservas passar a ocupar mais espaço no Kardex, há menos reservas 

por caixa o que torna o processo de picking bastante mais rápido, reduzindo o tempo de entrega da 

reserva para cerca de dois minutos. Além disso o sistema “1, 2, 3” permite cumprir mais facilmente, os 

prazos estabelecidos para devolução dos produtos encomendados reduzindo os prejuízos para a 

farmácia. No entanto, ainda não está perfeito, as caixas pequenas não permitem armazenar produtos de 

grande volume (suplementos nutricionais, fórmulas infantis, produtos de higiene corporal de maior 

capacidade, entre outros), o que obriga a existência de uma caixa grande na proximidade do Kardex para 

os armazenar. Há ainda o problema das reservas pagas que os utentes se esquecem de levantar e que não 

podem permanecer no sistema a ocupar espaço tendo, por isso, que ser movidas para outra caixa grande 

nas mesmas condições da anterior (ANEXO XV), sendo que estas acabam por impedir o acesso a 

determinadas áreas de armazenamento e respetivos produtos. A solução para estas situações pode passar 

por aumentar o número de prateleiras e caixas (preferencialmente grandes) alocado ao sistema de 

reservas. No momento em que terminei o estágio o novo sistema de reservas ainda se encontrava em 

fase experimental podendo e devendo ser continuamente melhorado.  
 

1.2.2. Planeamento e implementação de um novo procedimento de receção 

de encomendas diretas 
 Conforme já foi referido anteriormente, a FC não dispõe de área suficiente para armazenar, de 

forma organizada, todos os produtos de saúde que possui. Este problema é ainda agravado pelo facto da 

área de receção e conferência de encomendas partilhar o mesmo espaço físico que a zona de 

armazenamento de MPS. Por estas razões, nos dias em que o volume de encomendas diretas era grande 

e não era possível proceder imediatamente à sua receção e conferência, os volumes ficavam distribuídos 
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pela zona de armazenamento (ANEXO XVI) dificultado a movimentação dos colaboradores e o acesso 

aos MPS. Por esta razão, os proprietários decidiram reaproveitar um espaço de arquivo morto existente 

no piso inferior para criar uma zona de receção de encomendas diretas, projeto para o qual solicitaram 

a minha colaboração. 

  Anteriormente à reestruturação do processo, sempre que uma encomenda direta era entregue na 

farmácia, a administrativa atribuía-lhe um número, por ordem cronológica de entrega, e anotava-o num 

documento juntamente com nome do fornecedor, a data da sua receção, o tipo de documento que a 

acompanhava (fatura ou guia de remessa) e o número do respetivo documento. As encomendas eram 

rececionadas e conferidas à medida que os produtos que continham fossem necessários ou quando um 

colaborador estivesse disponível para desempenhar essa função.  

 Atualmente, o processo de receção e conferência de encomendas diretas decorre no piso -1, que 

foi totalmente remodelado para servir este propósito. Apesar deste tipo de encomendas continuar a ser 

entregue no piso superior, elas são imediatamente enviadas, ainda nas suas embalagens originais, para 

o piso inferior através de um monta-cargas, libertando espaço na zona de armazenamento de produtos. 

No piso inferior existe um computador, um leitor ótico de código de barras, impressora de etiquetas e 

oito estantes com caixas grandes e pequenas numeradas, respetivamente, de G1 a G18 e de P1 a P31 

(ANEXO XVI). Assim que possível um colaborador desloca-se ao piso inferior, transfere os produtos 

de cada encomenda da caixa original para uma ou mais caixas da farmácia, consoante a necessidade, 

separa as respetivas faturas ou guias de remessa (que já devem conter a data de entrega da encomenda 

na farmácia) e anota (no duplicado da fatura ou guia de remessa e no documento anteriormente referido) 

a(s) caixa(s) atribuída(s) a cada encomenda. Como as caixas são totalmente opacas foi criado o seguinte 

esquema de cores para possibilitar a distinção entre caixas cheias e vazias: 

• Verde – a caixa está vazia, pode ser-lhe alocada parte ou a totalidade de uma encomenda; 

• Vermelho – a caixa está ocupada com parte ou a totalidade de uma encomenda que 

ainda não foi rececionada e conferida; 

• Lilás – a caixa está ocupada com MPS pertencentes a uma encomenda que já foi 

rececionada e conferida, aguardando armazenamento em local adequado.	

Além de libertar espaço no piso superior, esta nova área permite ainda aumentar o espaço de 

armazenamento de excedentes de stocks e de produtos sazonais.  

No momento em que terminei o estágio o novo sistema de receção e conferência de encomendas 

diretas encontrava-se implementado, tendo-se revelado completamente funcional e verdadeiramente 

uma mais valia para a melhoria da gestão espacial da FC. 
 

1.3. Projetos de educação para a saúde  
O Código Deontológico do Ordem dos Farmacêuticos declara como sendo o dever geral do 

farmacêutico a “execução de todas as tarefas que ao medicamento concernem, todas as que respeitam 

às análises clínicas ou análises de outra natureza de idêntico modo suscetíveis de contribuir para a 
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salvaguarda da saúde pública e todas as ações de educação dirigidas à comunidade no âmbito da 

promoção da saúde” [42]. Foi com o intuito de cumprir este dever que, no decorrer deste estágio, 

desenvolvi as seguintes atividades de educação para a saúde junto da comunidade escolar e da população 

de utentes que recorre aos serviços da FC. 
 

                        1.3.1. Comunicação oral para a comunidade escolar com o tema 

“Substâncias de Abuso – tabaco, álcool e drogas” 

A adolescência, período de transição da infância para a vida adulta, é uma fase de intensa 

transformação biológica acompanhada da procura de independência e identidade pessoal e de uma 

necessidade de experimentar sensações novas [43]. É então, nesta altura, que os jovens iniciam o 

consumo de substâncias de abuso lícitas e/ou ilícitas e se expõe aos riscos que estas acarretam.  

Atualmente, os jovens do nosso país têm ao seu dispor, muito facilmente e em múltiplas 

ocasiões, diversas substâncias de abuso. Quem visita uma discoteca, um bar de praia ou um festival de 

cinema ou de música ou, em muitos casos, até uma escola, facilmente observa adolescentes com 13 ou 

14 anos a fumar, drogados ou completamente embriagados.  

Na minha opinião, a melhor forma de alertar e proteger os jovens destes perigos passa pela 

disponibilização de uma ferramenta essencial - a informação (adequada e referenciada) - só devidamente 

informados, os jovens poderão tomar decisões coerentes e em consciência dos riscos a elas associados. 

Embora esta seja uma das responsabilidades das escolas e dos encarregados de educação, é também uma 

área em que a intervenção do farmacêutico pode ser uma mais valia. Foi com este propósito que, no 

início do mês de fevereiro, contactei os conselhos diretivos da Escola Secundária Júlio Dinis (ESJD) e 

da Escola Básica 2º/3º ciclos Monsenhor Miguel de Oliveira (EBMMO), ambas situadas no concelho 

de Ovar, propondo a realização de uma intervenção junto da sua comunidade escolar com o tema 

“Substâncias de abuso – tabaco, álcool e drogas”.  

No entanto, não foi apenas o sentido de dever de contribuição para a salvaguarda da saúde 

pública que me incitou a abordar este tema. Nas proximidades da FC existem dois centros sociais de 

apoio à toxicodependência, alcoolismo e aos comportamentos de risco denominados “Convívios 

Fraternos I e II”. Estas instituições albergam, em regime de internamento, cerca de cinquenta utentes e 

acompanham outras tantas dezenas em regime de ambulatório. Ao longo do estágio tive a oportunidade 

de dispensar medicamentos direcionados para tratamento de dependências a alguns utentes do Centro, 

que se encontravam na fase de reinserção social e profissional de processos de desintoxicação e/ou 

desabituação de substâncias de abuso tendo sido, num desses momentos, que percebi o quanto ainda 

tinha a aprender sobre o assunto.  
 

1.3.1.1. Tabaco 
 De acordo com os dados estatísticos disponibilizados, em 2015, pelo Programa Nacional para a 

Prevenção e Controlo do Tabagismo da Direção-Geral da Saúde, 20% da população residente em 

Portugal com idade igual ou superior a 15 anos é fumadora. A mesma instituição averiguou o consumo 
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do tabaco nas camadas mais jovens (alunos do 8º e do 10º ano de escolaridade) tendo concluído que 

7,5% dos alunos que frequentavam o 8º e o 10º ano, nesse ano letivo, eram fumadores (4,9% 

ocasionalmente e 2,6% diariamente) e que a idade média de experimentação de tabaco era de 13,04 

anos. Adicionalmente, os autores procuraram ainda averiguar a evolução da precocidade da introdução 

ao tabagismo tendo concluído que, nesse ano letivo, 23,6% dos alunos do 8º ano tinha experimentado 

tabaco pela primeira vez com idade igual ou inferior a 11 anos contra 7,4% dos alunos do 10º ano, 

significando isto que cada vez os jovens contactam mais precocemente com tabaco [44]. 

 A substância psicoativa presente na folha do tabaco, e responsável pela dependência física e 

psíquica do consumo de tabaco, é a nicotina. Uma vez absorvida, a nicotina atinge o cérebro em poucos 

segundos, estimulando os centros cerebrais responsáveis pela sensação de prazer. Quando os seus níveis 

no organismo baixam, surgem sintomas de abstinência (como insónia, ansiedade, irritabilidade e 

aumento do apetite) que levam à repetição do consumo de tabaco [45-46].  

No entanto, o maior risco associado ao consumo do tabaco não advém dos efeitos da nicotina 

no organismo, mas sim do fumo do tabaco que, ao conter mais de quatro mil compostos químicos, dos 

quais mais de quarenta são reconhecidos mutagéneos e carcinogéneos (como metais pesados, 

nitrosaminas, acetaldeído, cloreto de vinilo, benzo(a)pireno, entre outros), aumenta a probabilidade do 

desenvolvimento de diversos tipos de cancro [pulmão (risco de desenvolvimento 10 a 30% superior), 

lábio, língua, boca, faringe e laringe, bexiga, rim, colo do útero, esófago, estômago e pâncreas], de 

doenças cardiovasculares (doença isquémica cardíaca) e de doenças respiratórias crónicas (bronquite 

crónica, enfisema e asma) [45]. Além disto, no fumador ativo, o consumo de tabaco propicia ao 

aparecimento de doenças periodontais, envelhece a pele e altera o olfato e o paladar [46]. O tabagismo 

é considerado um problema de saúde pública uma vez que também o fumador passivo, que se expõe 

cronicamente ao fumo do tabaco, está sujeito ao desenvolvimento do mesmo tipo de doenças.  

À medida que se instala a dependência da nicotina, o consumo de tabaco torna-se compulsivo 

e, mesmo quando já se desenvolveram patologias por ele desencadeadas, muito difícil de abandonar [45-

46]. 

A melhor forma de proteger o organismo dos efeitos nocivos do tabaco é mesmo evitar o seu 

consumo, existindo, atualmente, diversas estratégias criadas para auxiliar um fumador (adulto ou 

adolescente) que deseje parar de fumar. Estas estratégias podem ser colocadas em prática sem recurso 

ao auxílio de qualquer profissional de saúde e assentam, essencialmente, nas fases seguintes [46]: 

• Adquirir motivação (melhorar o estado de saúde, poupar dinheiro, entre outras);  

• Fixar a data da cessação e anunciá-la aos familiares e amigos, procurando obter o seu apoio; 

• Reduzir lentamente o número de cigarros fumados por dia, começando pelos que são 

mais prazerosos (ao acordar ou após o café); 

• Na data fixada para a cessação, remover todos os objetos relacionados com o ato de 

fumar (tabaco e isqueiro) e, daí em diante, evitar contactar com fumadores; 
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• Procurar desenvolver atividades (por exemplo, exercício físico) que promovam o 

relaxamento e reduzam a ansiedade provocada pela ausência do tabaco. 	

Nas situações em que este tipo de estratégias não é eficaz (sobretudo nos casos de maior 

dependência - consumo médio superior a 10 cigarros por dia) pode recorrer-se ao uso de medicamentos, 

sendo estes prescritos no contexto de uma consulta médica de cessação tabágica. Estas terapêuticas 

farmacológicas reduzem o desejo compulsivo de fumar, os sintomas de privação do tabaco e atrasam o 

aumento de peso associado ao seu abandono (ANEXO XVII) [47-49].  
 

1.3.1.2. Álcool 
 De acordo com os dados estatísticos disponibilizados, em 2014, pelo Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências, em 2010, cada português (população residente com 

idade igual ou superior a 15 anos) consumiu, em média, 12,9 L de álcool puro. A população das camadas 

mais jovens contribuiu (e contribui), em parte, para um consumo tendencialmente elevado, tendo-se 

verificado que, no ano letivo de 2010/2011, 26,9% dos adolescentes com 13 anos, 74% dos com 16 anos 

e 86,3% dos com 18 anos tinham consumido bebidas alcoólicas nos últimos doze meses, 5,6%, 29% e 

43,9%, respetivamente, até ao estado de embriaguez. Para esta realidade contribui o facto das bebidas 

alcoólicas mais consumidas pelos jovens serem as espirituosas (de elevado teor alcoólico – cerca de 

40%), seguidas pela cerveja e, finalmente, pelos alcopops (bebidas de baixo teor alcoólico – 3 a 7% - 

como é o caso da cidra) [50]. 

 Em quantidades reduzidas (cerca de 10 g por dia), o álcool apresenta um efeito dito “protetor” 

face às doenças cardiovasculares, uma vez que eleva o colesterol HDL e interfere nos mecanismos de 

coagulação, no entanto, o seu consumo crónico em quantidades elevadas é responsável pela diminuição, 

em cerca de 60%, da esperança média de vida. O consumo excessivo de álcool representa um fator de 

risco para o desenvolvimento de diversos tipos de cancro (boca, faringe, laringe, esófago, fígado e 

mama), doenças cardiocerebrovasculares (acidente vascular cerebral), doenças hepáticas e pancreáticas, 

depressão e suicídio e é ainda responsável pelo aumento dos níveis de criminalidade, violência 

doméstica e sinistralidade rodoviária [51-52]. 

 Nas camadas mais jovens o álcool é ainda mais prejudicial pois ao ser capaz de suprimir a 

libertação de glutamato e de estimular a libertação de ácido gama-aminobutírico nas células nervosas 

cerebrais, produz um efeito depressivo/supressor do sistema nervoso central. A longo prazo e em doses 

generosas, o álcool altera de tal forma a comunicação nervosa que determina o subdesenvolvimento do 

hipocampo e do córtex pré-frontal responsáveis, respetivamente, pela memória e aprendizagem e pelo 

planeamento, julgamento/tomada de decisão, controlo de impulsos e linguagem, comprometendo a 

função cognitiva do indivíduo [53]. 

 O desenvolvimento de problemas relacionados com o álcool apresenta um grande período de 

latência e está altamente dependente do tempo e intensidade do consumo e de fatores sociais, ambientais 

e genéticos. Como a dissuasão do consumo do álcool não é possível, em virtude de representar um ato 
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socialmente aceite e até, incentivado, a salvaguarda da saúde pública passa pela adoção de 

comportamentos que caracterizam um consumo “responsável”, dos quais [54] são exemplo: 

• Se conduzir, não ingerir bebidas alcoólicas – o consumo excessivo de álcool é 

responsável, direta ou indiretamente, por 40 a 50% dos acidentes de viação mortais pois altera a 

coordenação motora (lentifica reflexos), a acuidade visual e a perceção do risco; 

• Alimentar-se adequadamente antes de ingerir bebidas alcoólicas – a presença de 

alimentos no estômago reduz a absorção do álcool e a velocidade com este chega ao sistema nervoso, 

desta forma, é atrasado o aparecimento dos sintomas de embriaguez e, consequentemente, de “ressaca”; 

• Hidratar-se antes e enquanto consumir bebidas alcoólicas – o álcool é diurético e, 

caso a perda de água que provoca não for resposta, pode desencadear o desenvolvimento de distúrbios 

eletrolíticos; 

• Evitar misturar diferentes bebidas alcoólicas e consumi-las devagar – a presença de 

diferentes tipos de bebidas alcoólicas altera a perceção da quantidade de álcool que se ingere. A presença 

de diferentes aditivos pode potenciar os sintomas de “ressaca”. 

 Apesar de, com o esforço e o apoio adequados, grande parte dos indivíduos com consumos de 

álcool de risco terem facilidade em reduzir ou mesmo parar o seu consumo, para aqueles que sofrem de 

dependência alcoólica profunda, a cessação do consumo é muito mais difícil sendo nestes casos 

instituída, por uma equipa multidisciplinar de profissionais de saúde devidamente habilitados, a 

terapêutica farmacológica da dependência alcoólica (ANEXO XVIII) [55]. 
 

1.3.1.3. Drogas 

 De acordo com os dados estatísticos disponibilizados, em 2014, pelo Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências, em 2010, 9,5% dos cidadãos residentes em Portugal 

com idade compreendida entre 15 e 64 anos já tinham consumido substâncias ilícitas pelo menos uma 

vez na vida. Em 2015, esta mesma instituição procurou inteirar-se dos comportamentos aditivos dos 

jovens portugueses tendo verificado que 4,4% da população com 13 anos, 7,4% da com 16 anos e ainda 

31,2% da com 18 anos já tinham consumido substâncias ilícitas alguma vez na vida e que a substâncias 

mais consumidas entre os jovens (correspondentes também às mais consumidas entre os adultos) são a 

cannabis, seguida das anfetaminas, da cocaína, dos alucinogénios e, por fim, das novas substâncias 

psicoativas [50] [56]. 
 

Cannabis 

 A cannabis (“erva”, “charro”, “ganza”, “chocolate”, entre outras denominações) deriva da planta 

Cannabis sativa e é consumida pelos seus efeitos psicoativos e pelo bem-estar generalizado 

desencadeados pela ligação do tetrahidrocanabinol aos recetores canabinóides neuronais CB1. O efeito 

aditivo da cannabis é substancialmente inferior aos do álcool e do tabaco. 

Esta droga é habitualmente fumada sendo que, tal como no caso do tabaco, os principais riscos 

advêm da sua combustão e não da composição original. Quando expostos a temperaturas muito elevadas 
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os compostos existentes na planta (hidrocarbonetos, terpenos, aminoácidos, flavonoides, ácidos gordos 

e açúcares) geralmente, com baixo potencial tóxico, sofrem pirólise, originando hidrocarbonetos 

policíclicos mutagénicos (benzo(a)pireno, naftaleno, vários fenóis, entre outros).  

 O consumo pontual de cannabis apresenta como efeitos adversos sedação, delírio, taquicardia, 

tonturas, hipotensão ortostática, descoordenação motora, entre outras. Já o consumo recorrente e crónico 

está associado à debilitação da atenção, memória e capacidade de processamento de informação 

(advindo daqui o perigo do início do seu consumo na adolescência, enquanto o cérebro se encontra em 

desenvolvimento), insónias, ansiedade, comportamentos agressivos, anorexia, tremores musculares 

(causados pelo efeitos do tetrahidrocanabinol nos recetores canabinóides), enfisema pulmonar e 

bronquite (fumo da combustão da planta), esquizofrenia (em indivíduos predispostos) e cancro da 

faringe (ainda existe alguma controvérsia em torno deste assunto). 

 Devido aos seus efeitos sobre os recetores canabinóides humanos e à sua baixa toxicidade aguda 

e crónica, o tetrahidrocanabinol encontra-se a ser estudado para fim medicinais em doentes com 

esclerose múltipla, espasmos musculares, dor crónica, náuseas e vómitos derivados da quimioterapia, 

entre outras manifestações [57].   

 Há alguns anos surgiram, pela primeira vez, no mercado os canabinóides sintéticos (K2, Spice, 

entre outros) que passaram a integrar o grupo das novas substâncias psicoativas. Estas substâncias 

altamente perigosas correspondem a moléculas cuja estrutura foi ligeiramente alterada quimicamente de 

forma a criar novas substâncias que desencadeiem os mesmos efeitos (se bem que muitas vezes 

amplificados), mas com estrutura química diferente de modo a transporem a barreira da legalidade. Os 

canabinóides sintéticos são camuflados de forma a parecerem-se, o mais possível, com a cannabis 

levando, inadvertidamente, ao seu consumo, mas os seus efeitos são amplificados, adquirindo uma 

gravidade muito superior. Alguns dos seus efeitos mais preocupantes são a ideação suicida, a agitação 

severa, a imunidade à dor, as alucinações, a perda total de memória, a elevação da pressão arterial e da 

frequência cardíaca para valores próximos do limite do acidente vascular cerebral e do ataque cardíaco, 

a falência orgânica múltipla e as convulsões graves, já se encontrando documentados casos fatais de 

intoxicação com canabinóides sintéticos [58-59]. 
  

Anfetaminas - Ecstasy  

A 3,4-metilenodioximetanfetamina, também denominada como ecstasy é um derivado sintético 

das anfetaminas com atividades agonista indireta monoaminérgica e inibidora da recaptação das 

monoaminas levando à libertação simultânea de serotonina, dopamina e noradrenalina (possivelmente 

também acetilcolina) em múltiplas regiões cerebrais. Por estas razões causa euforia, entactogenia, 

amplificação da perceção sensorial e melhoria do desempenho psicomotor (por esta razão, o seu uso 

encontra-se bastante difundido nos meios estudantis) e sexual, sendo consumida precisamente por estes 

efeitos. A ecstasy é consumida, por ingestão, sob a forma de cápsula ou comprimido ou, por inalação, 

quando em pó. 
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O seu consumo pontual está ainda associado ao desenvolvimento de efeitos secundários como 

a taquicardia, o aumento da pressão arterial e da transpiração, sede (que podem resultar em 

desequilíbrios polieletrolíticos) náuseas e má disposição, cefaleias, vertigens e tiques exagerados e 

anormais da boca. Já o seu consumo recorrente ou em sobredosagem causa bruxismo, alucinações, 

agressividade, impotência sexual, hipertermia maligna, insuficiência respiratória, convulsões e, em 

alguns casos, morte. É ainda reconhecidamente, hepato, cardio e neurotóxica [60-61].  
  

Cocaína 

 A cocaína existe em duas formas distintas, o cloridrato, um pó branco e cristalino destinado a 

ser inalado ou, dissolvido em solução, para injeção e o base livre ou crack, em pedra, obtido por síntese 

química e destinado a ser fumado. O crack produz efeitos semelhantes aos da cocaína, no entanto, devido 

ao facto desta ser mais rapidamente absorvida nesta forma, estes são muito mais potentes. 

 Esta substância ilícita é um inibidor da recaptação de neurotransmissores como a noradrenalina, 

a dopamina e a serotonina, causando excesso de energia, euforia, excesso de confiança, efeitos que 

levam ao seu consumo pontual em doses moderadas. Em doses altas desenvolvem-se sintomas como 

insónia, agitação, ansiedade intensa e agressividade, alucinações visuais e táteis, tremores e convulsões 

[62]. 

 A cocaína é uma substância com enorme potencial de dependência, causando maior 

percentagem depois de ser consumida em poucas ocasiões. Isto deve-se ao facto dos seus efeitos 

psicoativos serem de curta duração e seguidos, rapidamente, pelo aparecimento de sintomas de 

abstinência psicológica – sonolência, apatia, depressão, ideação suicida, ansiedade, irritabilidade, 

intenso desejo de consumo - culminado muitas vezes no abuso de outras substâncias que atenuam esses 

mesmos sintomas como é o caso das benzodiazepinas, do álcool e dos opiáceos. O seu consumo a longo 

prazo desencadeia psicose, ataques de pânico, alterações neurológicas, transtornos alimentares, 

problemas respiratórios (devido à perfuração do tabique nasal) e cardíacos [62]. 
  

Alucinogénios (dietilamida do ácido lisérgico e psilocibina) 
 Os alucinogénios como o próprio nome indica causam alucinações e outras perturbações 

psicológicas. Existem diversas substâncias ilícitas com poder alucinogénico como, por exemplo, a 3,4-

metilenodioximetanfetamina, a dietilamida do ácido lisérgico, a muscarina e a psilocibina ou psilocina 

(as últimas três existentes nos denominados cogumelos mágicos). Tendo a 3,4-

metilenodioximetanfetamina sido discutida na secção referente às anfetaminas, o segundo tipo de 

substâncias ilícitas mais consumidas em Portugal, resta-me agora dedicar algumas linhas à dietilamida 

do ácido lisérgico e ao cogumelo mágico. 

 A dietilamida do ácido lisérgico é obtida por semissíntese a partir do ácido lisérgico existente 

no centeio contaminado pelo fungo Claviceps purpurea. Esta substância é utilizada, principalmente, 

para impregnar pequenos papéis destinados a ser colocados na língua, ocorrendo a absorção da droga 

por via sublingual, embora passa também ser inalada e injetada. O seu mecanismo de ação está sobretudo 
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associado à alteração das vias de sinalização da serotonina pois, pelo facto de ser estruturalmente 

semelhante a esta, liga-se aos seus recetores induzindo e amplificando os seus efeitos, causando a 

síndrome serotoninérgica caracterizada pela ocorrência de alucinações, delírios e ilusões. Esta 

sintomatologia pode incentivar a comportamentos de risco, existindo já relatos de suicido involuntário 

por queda, mutilações e paranoia. Além disto, o consumo da dietilamida do ácido lisérgico está também 

associado ao desenvolvimento de efeitos adversos como diminuição da capacidade psicomotora, 

aumento do tempo de reação, diminuição da resposta a estímulos, perda de memória, aumento da 

frequência cardíaca e respiratória, da pressão arterial, da temperatura e da glicémia e rabdomiólise. A 

longo prazo, desde algumas semanas a alguns anos, dependendo da sensibilidade individual, podem até 

surgir alterações visuais e alucinações na ausência da toma da droga, evidenciando assim a sua 

capacidade para alterar o sistema nervoso central, podendo até causar esquizofrenia [63]. 

Os cogumelos mágicos podem conter psilocibina ou psilocina ou então muscarina, dependendo 

da espécie, sendo os primeiros os mais usados. Estes produtos são adquiridos inteiros ou em pequenos 

pedações e consumidos principalmente por via oral, crus, secos, cozinhados ou em infusão, embora os 

secos sejam os que apresentam os efeitos mais intensos. A psilocibina atua no cérebro de forma bastante 

semelhante à dietilamida do ácido lisérgico uma vez que também ela, é estruturalmente semelhante à 

serotonina, causando sensação de plenitude e integração bem como sensibilidade aumentada a cores, 

sons, sabores e texturas e aumento do desejo sexual, sendo estes os efeitos pelos quais são consumidos. 

No entanto, ao seu consumo está também associado o desenvolvimento de efeitos indesejados como 

náuseas, aumento da pressão arterial, da frequência cardíaca e da temperatura, alterações do humor, 

desorganização do pensamento, angústia, pânico e reações paranoides [64]. 

Os efeitos dos alucinogénios são altamente imprevisíveis e subjetivos, dependendo não só da 

dose mas também da variabilidade individual. Não ocasionam dependência física, apenas psicológica 

[63-64].  
 

Novas Substâncias Psicoativas (Fenciclidina e Desomorfina) 

 Como referido anteriormente, as novas substâncias ativas são relativamente recentes e 

constituem uma forma dos traficantes escaparem às restrições legislativas. Esta categoria engloba 

dezenas de substâncias (e o seu número cresce diariamente) com um nível de perigosidade bastante 

elevado [65]. Alguns exemplos mais agressivos e perigosos deste tipo de drogas são os canabinóides 

sintéticos (mimetizando os efeitos da cannabis e já anteriormente descritos), a fenciclidina (ou PCP), a 

desomorfina (também denominada por krokodil) e a α-pirrolidinovalerofenona (mais conhecida como 

flakka ou droga zombie, um derivado sintético das catinonas [66]). 

A fenciclidina é um antagonista não competitivo dos recetores N-metil-D-aspartato. A sua ação 

ao nível destes recetores resulta no bloqueio da ação dos neurotransmissores excitatórios. Além disso, 

tem também a capacidade de inibir a recaptação da noradrenalina, da dopamina e da serotonina e de 

estimular a produção de noradrenalina, desencadeando efeitos dopaminérgicos e simpaticomiméticos.  
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Esta droga pode ser administrada oralmente, injetada, inalada ou fumada (muitas vezes em 

combinação com outras drogas). Os seus efeitos a curto prazo incluem a diminuição da perceção da dor, 

a descoordenação motora, rigidez muscular, euforia, dificuldade de concentração, ansiedade e agitação, 

dissociação da realidade (noção distorcida do espaço ambiente e até do próprio corpo – sensação de 

força sobre-humana e invulnerabilidade), delírio, alucinações, paranoia, diminuição da frequência 

respiratória, flutuações extremas da pressão arterial e aumento da temperatura corporal. A longo prazo 

o seu consumo pode resultar em psicoses tóxicas, perda de memória e depressão e ansiedade crónicas 

(com possibilidade de tentativa de suicídio).  

 Existem relatos de indivíduos que, sobre o efeito da fenciclidina saltaram do topo de edifícios, 

lutaram contra multidões e até se automutilaram sendo que, habitualmente, os indivíduos que não 

morrem devido a causas traumática resultantes destas ações não intencionais, muitas vezes sofrem 

paragens cardiorrespiratórias ou hemorragias cranianas fatais [67].  

   A desomorfina é um opióide semissintético obtido a partir da codeína. Pelo facto de ser fácil e 

barata de sintetizar, começou por ser utilizada nos países mais pobres como substituta da heroína (e de 

outros opióides) mas, atualmente, o seu uso já se encontra globalmente disseminado. Esta droga tem 

atividade agonista dos recetores opióides µ e inibidora das acetilcolinesterases, ambos responsáveis 

pelos efeitos analgésico e estimulante que justificam o seu interesse como substância de abuso. 

Adicionalmente, provocam ainda efeitos secundários menos interessantes como obstipação, sedação, 

emese, dependência física e psicológica e depressão respiratória.  

 A krokodil é administrada por via injetável sendo que a desomorfina e, sobretudo, os 

contaminantes nela presentes devido ao processo de síntese, são responsáveis por efeitos tóxicos locais 

– abcessos, gangrena, flebite e necrose – sistémicos – danos nos vasos sanguíneos, músculos, cartilagem 

e osso – muitas vezes irreversíveis, perda de função cognitiva - dificuldade na fala, alterações da 

personalidade, perda de memória e alucinações -, falência orgânica múltipla e morte. Esta droga provoca 

a morte do indivíduo, em média, dois a três anos após o início do consumo [68]. 

 A dependência física e psicológica de substâncias opióides é suscetível de tratamento 

farmacológico (ANEXO XIX) [69-74]. 
 

Questionário 
A intervenção junto da comunidade escolar, destinada a jovens do 9º ao 12º ano (incluindo 

cursos profissionais), concretizou-se a 26 de abril na ESJD (1º ano do Curso Profissional Técnico de 

Restauração – 16 alunos) e a 28 de abril na EBMMO (9ºG – 12 alunos), sob a forma de uma comunicação 

oral, de cerca de 60 minutos, suportada por uma apresentação em PowerPoint (ANEXO XX) e um vídeo. 

De forma a proceder à sua avaliação foi solicitado à audiência o preenchimento de um inquérito anónimo 

(ANEXO XXI) online, através do telemóvel, cujos resultados (ANEXO XXII) são, em seguida, 

apresentados: 
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População – a comunicação oral foi transmitida a vinte e oito alunos, maioritariamente do 

género feminino e com idades compreendidas entre os 14 e os 18 anos, dos quais apenas vinte e dois 

responderam ao inquérito. O número inferior de respostas deveu-se à ocorrência de problemas 

relacionados com o acesso à internet; 
 

Comportamentos de risco:  

Tabaco – quando questionados se alguma vez tinham fumado um cigarro, dez alunos (45,5%) 

responderam que sim, um com idade compreendida entre os 10 e os 11 anos e nove alunos depois dos 

14 anos. De entre os alunos que já consumiram tabaco, oito afirmaram tê-lo feito por curiosidade, um 

por pressão de grupo e um por outro motivo. Do total de alunos que respondeu ao inquérito apenas um 

era, atualmente, fumador, tratando-se de um jovem de 15 anos do sexo masculino, que experimentou o 

tabaco, por curiosidade, entre os 10 e os 11 anos, fumando atualmente dezasseis a vinte cigarros por dia. 

Adicionalmente, este aluno referiu ainda que nunca tinha considerado deixar de fumar apesar de 

reconhecer o impacto negativo do tabaco na sua saúde; 

Álcool - quando questionados se alguma vez tinham consumido bebidas alcoólicas, dezasseis 

alunos (72,7%) responderam que sim, um antes dos 10 anos, outro com idade compreendida entre os 10 

e os 11 anos, três entre os 12 e os 13 anos e onze depois dos 14 anos. De entre os alunos que já 

consumiram bebidas alcoólicas, nove afirmaram tê-lo feito por curiosidade, um porque considera normal 

ingerir bebidas alcoólicas a partir de certa idade e seis por outro motivo. Adicionalmente, foram ainda 

questionados acerca da ocorrência de alguma situação de embriaguez tendo, quatro alunos respondido 

apenas uma vez, dois duas ou três vezes, um quatro ou cinco vezes e outro mais de seis vezes, sendo 

que todos eles tinham mais de 14 anos quando se embriagaram pela primeira vez; 

Drogas - quando questionados se alguma vez tinham consumido drogas, três alunos (13,6%) 

responderam que sim, um com idade compreendida entre os 12 e os 13 anos e dois depois dos 14 anos. 

Todos os que consumiram afirmaram ter-se tratado de cannabis e que o fizeram por curiosidade. 

Curiosamente, os alunos que afirmaram já ter consumido drogas eram todos do género masculino e já 

tinham também experimentado consumir álcool e tabaco e em idades mais precoces, concordante com 

a perceção de existência de dependências/consumos cruzados; 
 

Avaliação global da comunicação oral – dezoito alunos (81,8%) avaliaram a comunicação 

como muito interessante e como contendo informação importante (nível 5, numa escala de 1 a 5; os 

restantes quatro alunos atribuíram níveis 3 e 4) e todos os alunos consideraram que a informação tinha 

sido transmitida em linguagem acessível e com boa interatividade. Quando questionados se a 

comunicação oral teria contribuído para o crescimento do seu conhecimento acerca do assunto, vinte e 

um alunos (95,5%) responderam que sim e um que não. Já quanto à possibilidade de aplicarem na prática 

alguns dos ensinamentos transmitidos, catorze (63,6%) dos alunos afirmaram que “Sim”, sete “Talvez” 

e um que “Não”. A última questão do inquérito procurava averiguar se a transmissão precoce desta 
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informação poderia ter contribuído para uma tomada de decisão diferente relativamente ao consumo de 

substâncias de abuso, à qual onze alunos (50%) responderam “Sim”, seis “Talvez” e cinco “Não”. 

Em ambas as sessões, a audiência mostrou-se bastante atenta, interessada e participativa, 

colaborando com questões e comentários. Pela análise das respostas às questões destinadas à avaliação 

global da comunicação oral posso concluir que a audiência apreciou bastante o momento educativo e 

que reteve alguma da informação que foi transmitida tendo, por isso, cumprido, com sucesso, o seu 

propósito.  
 

1.3.2. Folhetos informativos 

 Diariamente, na FC e em muitas outras farmácias portuguesas, dispensam-se dezenas de anti-

hipertensores, antidiabéticos e insulinas. Cabe ao farmacêutico comunitário verificar se o utente adere 

adequadamente à terapêutica, se esta apresenta eficácia e se estão a ser monitorizados os parâmetros 

biológicos e/ou bioquímicos recomendados. No entanto, nem sempre no contexto do atendimento, há 

tempo suficiente para averiguar até que ponto a monitorização dos parâmetros é correta e regularmente 

efetuada. Em algumas das vezes que dialoguei com os utentes no sentido de obter informação a este 

respeito, recebi respostas como “Tenho picado o dedo de manhã e têm-me dado 160, não está mal, pois 

não?”, “Já não pico o dedo há muito tempo, não gosto nada de fazer isso.”, “Eu tenho medido as tensões 

com o medidor de pulso que comprei no supermercado e estão sempre boas, como é que aqui estão 

altas?” ou “Senti-me mal quando vinha a pé das compras e, mal cheguei a casa, medi as tensões. Estavam 

altíssimas!” o que me fez concluir que, grande parte dos utentes, não sabe monitorizar ou interpretar 

corretamente os valores obtidos para os parâmetros recomendados ou então não entende a sua 

importância. 

Por estas razões decidi elaborar três folhetos informativos [monitorização da pressão arterial 

(ANEXO XXIII), monitorização da glicémia capilar (ANEXO XXIV) e autoadministração de insulina 

(ANEXO XXV)] destinados a serem distribuídos aos utentes sob terapêutica com anti-hipertensores, 

antidiabéticos ou insulina que demonstrassem falta de adesão à terapêutica ou à monitorização da 

pressão arterial e/ou da glicémia capilar. Para garantir a transmissão da informação, procurei limitar-me 

a abordar os assuntos estritamente necessários e a manter uma linguagem simples, acessível e de fácil 

compreensão para o utente. A informação contida nestes folhetos não dispensa o aconselhamento e 

esclarecimento prévio do utente pelo farmacêutico, no contexto do atendimento, devendo ser apenas 

interpretada como um meio adicional de garantir que o utente possui ao seu dispor informação fiável 

que pode consultar, fácil e rapidamente, em caso de dúvida. Além disso os folhetos da monitorização da 

pressão arterial e da glicemia capilar encontram-se ainda acompanhados por um autocolante que contém 

tabelas com os valores recomendados para hipertensos e diabéticos (insulino e não insulinodependentes) 

destinado a ser afixado em local visível e de fácil acesso (junto do medidor, no frigorífico, entre outros) 

de forma a facilitar a interpretação dos resultados. 
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1.3.2.1. Monitorização da pressão arterial 
A pressão arterial corresponde à pressão/tensão exercida pelo sangue na parede das artérias. A 

pressão arterial sistólica refere-se ao valor de pressão máximo atingido, no momento em que o coração 

contrai (sístole) e a pressão arterial diastólica refere-se ao valor de pressão mínimo atingido, no momento 

em que o coração se distende e relaxa (diástole) [75]. 

Quando os valores da pressão arterial são superiores a 140 mmHg e/ou 90 mmHg, estamos 

perante uma situação de hipertensão arterial. De acordo com os valores de pressão arterial sistólica e 

diastólica, a hipertensão arterial pode ser classificada em grau 1, 2, 3 ou sistólica isolada (ANEXO 

XXIII), sendo o último tipo o mais comum nos idosos.  

Um em cada três adultos em Portugal sofre de hipertensão arterial, constituindo esta um fator 

de risco importante para o desenvolvimento de acidentes vasculares cerebrais, insuficiência cardíaca, 

doença coronária, doença vascular periférica e nefroangioesclerose e ainda uma agravante da severidade 

de doenças como a diabetes mellitus, a insuficiência renal e alguns tipos de retinopatia. De forma a 

prevenir a elevada morbilidade e mortalidade associada a estas situações, a hipertensão arterial deve ser 

tratada com anti-hipertensores. Existem diversas classes de anti-hipertensores, os diuréticos (tiazidas e 

análogos, da ansa, poupadores de potássio, inibidores da anidrase carbónica e osmóticos), os 

modificadores do eixo renina-angiotensina (inibidores da enzima de conversão da angiotensina, os 

antagonistas dos recetores AT1 da angiotensina II e os inibidores da renina), os bloqueadores da entrada 

de cálcio e os depressores da atividade adrenérgica (bloqueadores α, os bloqueadores β e os agonistas 

α$ centrais) [76] devendo ser adaptados à condição de saúde e sensibilidade do utente. 

A monitorização da pressão arterial permite diagnosticar a hipertensão arterial e avaliar a 

eficácia da terapêutica com anti-hipertensores. Para um diagnóstico correto de hipertensão arterial o 

utente deve medir a sua pressão arterial, diariamente, durante sete dias seguidos, de manhã e à tarde 

(sendo que se esta se mantiver elevada em, pelo menos duas consultas, com o intervalo de uma semana, 

o diagnóstico fica confirmado), já para averiguar a eficácia da terapêutica instituída necessitam somente 

de proceder à sua medição, três vezes por semana em dois horários distintos (de manhã, antes da toma 

do anti-hipertensor, e à noite, antes da refeição). A medição da pressão arterial deve ser efetuada da 

seguinte forma: 

• Preferir um medidor osciloscópico de braço com uma braçadeira de tamanho adequado 

(que ocupe menos de metade do braço). O medidor osciloscópico de pulso deve ser apenas utilizado 

quando não existir braçadeira de tamanho adequado para o osciloscópico de braço.  

• Não consumir tabaco, bebidas alcoólicas ou estimulantes (café, chá preto, coca-cola, 

entre outras), no mínimo, uma hora antes da medição. A bexiga deve ser esvaziada antes de se proceder 

à medição da pressão arterial. 

• Selecionar um ambiente acolhedor, silencioso e de temperatura agradável e preparar o 

medidor. Despir completamente o braço que tendencialmente apresenta os valores de pressão arterial 
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mais elevados e recostar, confortavelmente, numa cadeira com apoio. Descansar e relaxar durante 5 

minutos ou 10 minutos; 

• Colocar a braçadeira guardando uma distância de dois dedos entre o seu bordo inferior 

e a flexura do braço. Ligar o medidor e proceder à medição da pressão arterial. Anotar os valores da 

pressão arterial sistólica, da diastólica e da frequência cardíaca. Aguardar cerca de dois minutos e voltar 

a repetir a medição [77-78]. 

Os valores de pressão arterial recomendados para os hipertensos sob terapêutica são, 

resumidamente, os seguintes: 

• Adultos hipertensos com idade inferior a 80 anos: pressão arterial sistólica inferior a 

140 mmHg e diastólica inferior a 90 mmHg; 

• Diabéticos hipertensos: pressão arterial sistólica inferior a 140 mmHg e diastólica 

inferior a 85 mmHg; 

• Idosos hipertensos com mais de 80 anos, em boa forma física e mental e/ou com 

pressão arterial sistólica superior ou igual a 160 mmHg - pressão arterial sistólica entre 140 e 150 

mmHg e diastólica inferior a 90 mmHg. 

De notar que os valores de pressão arterial recomendados devem ser adaptados à idade, estado 

de saúde a fragilidade do hipertenso, podendo ser diferentes dos acima referidos. 
 

1.3.2.2. Monitorização da glicémia capilar 
 A glicémia corresponde à concentração de glucose existente no sangue. Quando o seu valor, em 

jejum, é igual ou superior a 126 mg/dL, ocasional, é igual ou superior a 200 mg/dL e existem sintomas 

como poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso, fadiga extrema, visão turva, parestesias das mãos e 

dos pés e dificuldade de cicatrização, numa prova de tolerância à glucose oral, após duas horas, é igual 

ou superior a 200 mg/dL ou quando o valor da hemoglobina glicada é igual ou superior a 6,5% o utente 

é diagnosticado com diabetes mellitus [79-80].   

 A diabetes mellitus afeta cerca de 13% da população portuguesa [81], subdividindo-se em 

diversos tipos [80]: 

• Tipo 1 – desenvolve-se devido à destruição, por mecanismo auto-imune ou 

desconhecido, das células β das ilhotas de Langerhans do pâncreas, que são responsáveis pela produção 

de insulina, resultando em insulinopenia absoluta e cetoacidose e tornando a insulinoterapia 

indispensável para a sobrevivência do indivíduo. Corresponde a 5-10% de todos os casos de diabetes e 

é mais comum na infância e na adolescência.  

• Tipo 2 – caracterizada por insulinopenia relativa determinada por maior ou menor grau 

de insulinorresistência. É o tipo mais frequente correspondendo a 90% de todos os casos de diabetes. 

Está frequentemente associada a obesidade, hipertensão arterial e dislipidemia. 

• Gestacional – corresponde a um grau de anomalia do metabolismo da glucose 

documentado, pela primeira vez durante a gravidez sendo diagnosticado por uma glicemia plasmática 
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em jejum igual ou superior a 92 mg/dL e inferior a 126 mg/dL ou uma prova de tolerância à glucose 

oral com uma glicemia plasmática igual ou superior a 92 mg/dL às 0h, igual ou superior a 180 mg/dL à 

primeira hora ou igual ou superior a 153 mg/dL à terceira hora. 

• Outros tipos – a diabetes é consequência de um processo etiopatogénico identificado, 

por exemplo, defeitos genéticos das células β, na ação da insulina, doenças do pâncreas exócrino, 

endocrinopatias e químicos ou fármacos. 

A diabetes mellitus é um fator de risco para o desenvolvimento de doenças 

cardiocerebrovasculares, potenciado pela presença de comorbilidades como hipertensão arterial, 

dislipidemia e aterosclerose e a constante exposição dos sistemas orgânicos à hiperglicemia aumenta o 

risco de desenvolvimento de complicações da pele, neuropatias, nefropatias e retinopatias que 

aumentam exponencialmente a morbimortalidade [82-83]. Por estas razões, assim que diagnosticada, a 

diabetes mellitus deve ser conveniente tratada, com recurso a antidiabéticos ou insulina, de forma a 

manter um controlo ótimo da glicemia.  

Existem duas classes de antidiabéticos, os orais [nomeadamente, as biguanidas (metformina – 

fármaco de primeira linha), as sulfonilureiras (glibenclaminda, gliclazida, glimepirida e glipizida), os 

inibidores da dipeptidil peptidase 4 (alogliptina, linagliptina, saxagliptina, sitagliptina e vildagliptina); 

as tiazolidinedionas (pioglitazona), os derivados da fenilalanina (Nateglinida) e os inibidores da alfa-

glicosidase intestinal (acarbose)] e os injetáveis [análogos do glucagon-like peptídeo 1 (exenatido e 

liraglutido)] e ainda a insulina [82].  

Para que se possa avaliar a eficácia da terapêutica antidiabética e a necessidade de ajuste na 

mesma é necessário conhecer a variação da glicémia ao longo do dia sendo que, para tal, se recorre à 

monitorização da glicémia capilar. Nos diabéticos insulinodependentes é necessária a sua monitorização 

antes de cada refeição e, ocasionalmente, durante a noite/madrugada pois só assim é possível ajustar a 

dose de insulina à quantidade de hidratos de carbono que se prevê ingerir. Nestes indivíduos é ainda 

importante conhecer a glicémia capilar no caso de desenvolvimento de sintomas de hipoglicemia (visão 

turva, tonturas, arrepios, fome, taquicardia e dores de cabeça) e de hiperglicemia (sede, frequência 

urinária aumentada, náuseas e vómitos) [84] para que se possa atuar adequadamente (aumentar a dose 

de insulina ou administrar glicagina). Nos diabéticos não insulinodependentes, é suficiente proceder à 

sua determinação ocasionalmente, em diferentes períodos do dia (ora em jejum, ora após a refeição) de 

forma a poder verificar se a terapêutica antidiabética instituída mantém um controlo glicémico ótimo.  

Embora se considere monitorização da glicémia capilar é um procedimento que apresenta baixa 

complexidade e requer formação e conhecimento mínimos por parte do utilizador, os erros operacionais 

que resultam na aquisição de valores de glicémia incorretos, são muito frequentes. Na generalidade, a 

glicémia capilar deve ser determinada da seguinte forma [85]: 

• Retirar o equipamento da bolsa e preparar o dipositivo de punção (lanceta descartável 

ou caneta, sendo que no último é necessário ajustar a profundidade da punção à espessura da pele);	
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• Lavar bem as mãos com sabão e água morna (remover sujidade e promover a 

vasodilatação) ou desinfetar com álcool o dedo selecionado para a punção e deixar secar bem (para não 

causar hemodiluição e originar valores de glicémia inferiores ao real);	

• Introduzir a tira de teste no glucómetro e fechar rapidamente o recipiente (não devem 

ser utilizadas tiras molhadas, danificadas ou fora do prazo de validade);	

• Pressionar o dispositivo de punção contra o bordo lateral do dedo (mais polposa e logo, 

menos dolorosa ao puncionar) e premir o botão de disparo. Massajar o dedo na direção do local da 

punção (sem apertar ao redor e no local da punção) para obter a gota de sangue (se o sangue escorrer 

essa gota não deve ser aproveitada). Aplicar a gota de sangue na tira, sem lhe tocar com a pele. Assim 

que for absorvida quantidade suficiente, o aparelho inicia a medição. Estancar o local da punção com 

algodão;	

• Anotar o valor, a data e a hora da medição e se o utente se encontra em jejum ou após a 

refeição. 

• Descartar a tira de teste e a lanceta para um contentor destinado a resíduos biológicos e 

materiais afiados.  

Os valores de glicémia recomendados para os diabéticos sob terapêutica são, em jejum, superior 

a 70 mg/dL e inferior a 130 mg/dL e, após refeição, superior a 70 mg/dL e inferior a 180 mg/dL. De 

notar que os valores de glicémia recomendados devem ser adaptados à idade, metabolismo e fragilidade 

do diabético, podendo ser diferentes dos acima referidos [86]. 
 

1.3.2.3. Autoadministração de insulina 

 A insulina é uma hormona que existe naturalmente no organismo humano sendo produzida, 

conforme referido anteriormente, pelas células β das ilhotas de Langerhans do pâncreas. Nos utentes 

diabéticos pode existir insulinopenia absoluta (diabetes mellitus tipo 1) ou relativa (diabetes mellitus 

tipo 2), sendo necessário repor os seus níveis normais recorrendo à autoadministração de insulina 

exógena.  

 Para poder reproduzir os mais fielmente possível o controlo exercido pela insulina no 

metabolismo dos hidratos de carbono, existem quatro tipos de insulina exógena, que diferem entre si 

nas características farmacocinéticas (início de ação, duração de ação e o tempo necessário para atingir 

a concentração máxima) [87-88]: 

• Ação longa – mimetiza a ação da insulina basal. A sua ação inicia-se algumas horas 

após a injeção e mantém-se durantes mais de vinte e quatro horas. Pode ser administrada uma a duas 

vezes por dia (habitualmente ao levantar e/ou deitar) em combinação com uma insulina de ação rápida 

ou ultra-rápida. Ex.: Insulina Detemir (Levemir®) ou Glargina (Lantus®); 

• Ação intermédia– a sua ação inicia-se duas a quatro horas após injeção, atinge o 

máximo quatro a doze horas após e mantém-se durante doze a dezoito horas. Pode ser administrada uma 

a duas vezes por dia, sobretudo no início da instituição da terapêutica, em combinação com uma insulina 
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de ação rápida ou ultra-rápida. Ex.: Protamina (Humalog® Mix e NovoMix®) e Isofânica (Humulin® M3 

e NPH, Insulatard, Insuman® B e Comb, Mixtard®); 

• Ação rápida –	mimetiza a ação da insulina pós-prandial. A sua ação inicia-se trinta 

minutos após a injeção, atinge o máximo duas a três horas depois e mantém-se durante três a seis horas. 

Deve ser administrada antes das refeições. Ex.: Humana solúvel (Actrapid®, Humulin® R e Insuman® 

R);	

• Ação ultra-rápida – tal como a anterior também mimetiza a ação da insulina pós-

prandial. A sua ação inicia-se quinze minutos após a injeção, atinge o máximo uma hora depois e 

mantém-se durante duas a quatro horas. Deve ser administrada imediatamente antes das refeições. Ex.:	

Glulisina (Apidra®), Lispro (Humalog®) e Aspartato (NovoRapid®).	

 Uma fraca técnica de autoadministração de insulina resulta muitas vezes no desenvolvimento 

de crises graves e hipo e hiperglicemia que culminam com a admissão do diabético numa unidade de 

saúde. Torna-se então essencial educar e reeducar os insulinodependentes quanto à correta técnica de 

autoadministração de insulina para garantir a satisfação do diabético e a adesão e eficácia da terapêutica. 

A autoadministração de insulina com recurso a caneta pré-cheia (mais comummente utilizada) deve 

processar-se da seguinte forma [89]: 

• Lavar bem as mãos com sabão e água e secar;	

• Colocar uma nova agulha na caneta e agitar a caneta. Retirar as bolhas de ar da agulha 

e do cartucho de insulina dispensando algumas unidades de insulina a fim de obter um fluxo contínuo 

de insulina ao premir o êmbolo da caneta. Introduzir no contador da caneta o número de unidades de 

insulina a administrar;	

• Desinfetar o local através do qual se procederá à administração de insulina (barriga, 

braço, nádega ou coxa) com um toalhete desinfetante ou com algodão embebido em álcool e deixar secar 

completamente. Se a administração for no mesmo local da anterior, guardar cerca de três centímetros de 

distância entre os locais de injeção. De notar que é importante variar o local de administração de modo 

a evitar a formação de lipodistrofias, locais onde a absorção de insulina está limitada. Após exercício 

físico enérgico com os braços deve evitar-se a administração de insulina nesse lugar, em virtude da 

absorção ser superior.  

• Formar uma prega larga na pele utilizado o polegar e o indicador. Inclinar ligeiramente 

a agulha (cerca de 45º) e introduzi-la na pele. Premir o êmbolo de infeção da caneta, suave e lentamente, 

até injetar a totalidade das unidades de insulina introduzidas no contador. Manter a caneta introduzida 

na pele na mesma posição, durante cerca de dez segundos após a injeção de forma a minimizar a 

quantidade de insulina desperdiçada. Se sangrar, limpar o local da injeção com algodão. 

• Rejeitar a agulha usada para um contentor destinado a resíduos biológicos e materiais 

afiados. 

Como a cedência do folheto foi criteriosa, até ao final do meu estágio, ainda não tinham sido 

entregues muitos exemplares. No entanto, os utentes a quem os folhetos foram cedidos demonstraram-
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se satisfeitos com o gesto da farmácia, salientando sobretudo a importância e utilidade das tabelas de 

interpretação de medições e de intervalos recomendados para a glicémia e para a pressão arterial. Num 

futuro próximo, porque já surgiram alguns utentes a solicitar que lhes fosse entregue um exemplar, a FC 

tenciona dispensá-los à totalidade dos utentes diabéticos e hipertensos.   
 

 

CONCLUSÃO 
 

O plano curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia 

da Universidade do Porto concede aos seus estudantes uma formação científica de excelência nas áreas 

da Química, da Biologia e da Tecnologia. No entanto, a perceção da sua real utilidade surge apenas 

quando se torna necessário aplicá-la em termos práticos. Daí este contacto com as áreas profissionais da 

farmácia comunitária e hospitalar, sob a forma de estágio profissionalizante, ser essencial para concluir 

a formação de excecionais futuros farmacêuticos.  

Este estágio permitiu-me aplicar e testar os conhecimentos e capacidades que adquiri durante os 

últimos quatro anos e meio, detetar e, na medida do possível, colmatar as falhas que existiam na minha 

formação, descobrir e compreender todo o processo legislativo, de organização e de gestão que garantem 

o bom funcionamento de um serviço de atendimento ao público e a sobrevivência económica de uma 

farmácia, adquirir competências de aconselhamento de medicamentos não sujeitos a receita médica e 

produtos de saúde e de comunicação clínica com diferentes tipos de utentes e explorar a minha 

autonomia e criatividade através de projetos de vitrinismo e dinamização do espaço físico.  

Dos primeiros dois meses da minha experiência enquanto profissional de saúde neste estágio 

profissionalizante surgiram os temas que escolhi abordar. Decidi-me por projetos e assuntos que 

acreditei fazerem a diferença na farmácia, no serviço prestado ao utente e na educação para a saúde da 

comunidade. Logicamente, aproveitei também a ocasião, para selecionar pelo menos um tema que 

aguçasse a minha curiosidade e que me permitisse alargar o meu conhecimento teórico. 

Este estágio foi, em todos os aspetos, uma experiência enriquecedora, ensinou-me não só a ser 

mais empática e atenciosa, mas também mais extrovertida, assertiva, responsável e autónoma, a 

trabalhar em equipa, independentemente da personalidade dos colaboradores que a possam constituir, a 

desenvolver o meu sentido crítico e a valorizar as minhas capacidades. Acima de tudo, este estágio e a 

equipa de profissionais que me acolheu ensinaram-me a procurar ser e fazer, mais e melhor, todos os 

dias, em benefício dos meus utentes e da minha comunidade. 
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ANEXOS 
 

ANEXO I - Cronograma das atividades desenvolvidas no estágio profissionalizante em 

farmácia comunitária. 

ATIVIDADES DESEMPENHADAS E TEMAS 
DESENVOLVIDOS 

 
PERÍODO DE ESTÁGIO 

JAN FEV MAR ABR JUL 

• Visita à farmácia e apresentação à equipa 
profissional; X     

• Noções básicas de gestão farmacêutica (perfil 
do cliente, análise do mercado dos 
medicamentos e produtos de saúde, fontes de 
informação, margem bruta, fornecedores e 
grupo de compras, equipamentos, sistema 
informático, aquisição de produtos e marcação 
de preços); 

X     

• Reorganização espacial e gestão efetiva de 
stocks (inventário e organização espacial e 
alfabética dos medicamentos e produtos de 
saúde das gavetas telescópicas, do Consis e do 
Kardex, stocks extra e/ou excedentes e produtos 
próximos do final do prazo de validade, análise 
e correção de erros de stock); 

X X   X 

• Gestão de reservas; X X X X X 

• Reposição de stocks das gavetas telescópicas, 
lineares e expositores; X X X X X 

• Determinação de parâmetros bioquímicos 
(pressão arterial, frequência cardíaca e glicémia 
capilar); 

X X X  X 

• Conferência/correção de receituário e faturação; X     

• Formação Interna [Multi-gyn®, Uriach 
(Aquilea®, Fuca® e Fisiocrem®), Arkopharma 
(Arkocapsulas®, Arko Real® e Arkovital®) 
Curaprox®, Labesfal (Fresubin®) FrezyDerm®, 
Elave®, Menarini (Prostamol®, Otoceril®, 
Proctolog® e Sustenium®), Sanofi (Telfast®, 
Flonaze® e Opticrom®), Bioderma®, 
adn®pharma e KRKA (Septolete Duo®, 
Herbisland®, Ilgesin® e SeptaNasal®)]; 

X X X X X 

• Sistema Kaizen (formação, planeamento e 
desenvolvimento do quadro e de reuniões);  X X X X 

• Receção e armazenamento de encomendas;  X  X X 

• Atendimento ao público;  X X X X 

• Vitrinismo e ações promocionais;  X X X X 

• Rastreios [Capilar (Tricovel®), Nutricional 
(Labesfal - Fresubin®) e Cognitivo (Pfizer®)] e 
Mini faciais (FrezyDerm®); 

  X X X 
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ATIVIDADES DESEMPENHADAS E TEMAS 
DESENVOLVIDOS 

 
PERÍODO DE ESTÁGIO 

JAN FEV MAR ABR JUL 

• Reorganização dos sistemas de reservas e de 
receção de encomendas diretas;    X X 

• Comunicação oral “Substâncias de Abuso –
tabaco, álcool e drogas” na comunidade escolar;    X  

• Folhetos informativos – monitorização da 
pressão arterial, monitorização da glicémia 
capilar e autoadministração de insulina; 

   X X 

• Estojo de medicamentos e produtos de saúde 
para viagem.     X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 56 

ANEXO II – Quadro Kaizen. 
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ANEXO III – Espaço exterior (fachada e traseiras). 
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ANEXO IV – Esquematização da organização do espaço físico. 
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ANEXO V – Espaço interior: zona de atendimento ao público. 
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ANEXO VI – Zona de receção e conferência de encomendas diárias e de armazenamento de 

MPS.  
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ANEXO VII – Sistema Informático Logitools®. 
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ANEXO VII – Sistema Informático Logitools® (conclusão). 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 63 

ANEXO VIII – Zona de atendimento ao público: Medidor de pressão arterial osciloscópico de 

braço fixo e balança. 
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ANEXO IX – Analisador de sangue capilar: determinação da hemoglobina glicada e do perfil 

lipídico.  
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ANEXO X – Vitrinismo: Páscoa (10 a 17 de abril). 
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ANEXO XI – Atualização de preços de venda ao público de medicamentos não sujeitos a 

receita médica e de produtos de saúde – transmissão ao utente (6 de fevereiro – atualmente). 
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ANEXO XII – Sugestões e promoções: Dia do Pai (13 a 18 de março). 
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ANEXO XIII – Sugestões e promoções: Promoções da Quinzena (10 a 22 de julho).  
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ANEXO XIV – Sugestões e promoções: Estojo de viagem (15 de julho - atualmente). 

 

 

 

 

 

 



	 70 

ANEXO XIV – Sugestões e promoções: Estojo de viagem (15 de julho - atualmente) 

(continuação). 
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ANEXO XIV – Sugestões e promoções: Estojo de viagem (15 de julho - atualmente) 

(conclusão). 
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ANEXO XV – Sistema de armazenamento e gestão de reservas [antes (em cima) e depois (em 

baixo) da reestruturação]. 
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ANEXO XVI – Sistema de conferência de encomendas diretas (antes (em cima) e depois (em 

baixo) da reestruturação).  
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ANEXO XVII – Terapêutica farmacológica direcionada à cessação tabágica (adaptação) [47-49]. 

 

Terapêutica 

farmacológica* 
Apresentação Posologia Efeitos adversos Observações 

1ª Linha 

Terapêutica de 

Substituição da 

Nicotina (TSN) 

ou Nicotínica ** 

Gomas de nicotina de 
mascar – 2 ou 4 mg 

1 a 2 gomas ou pastilhas de 
1h/1h ou 2h/2h (no mínimo 
10 gomas ou pastilhas/dia) 
durante 6 semanas. Seguido 
de 3 semanas de desmame. 

NOTA: deve ser adaptada ao 
grau de dependência do 

fumador. 

Irritação da mucosa oral e faríngea, 
indigestão, soluções, ulcerações, dor e 

hipertrofia dos músculos masseterianos, 
problemas da articulação temporo-

mandibular e aumento de problemas 
odontológicos 

Risco de dependência. 
Contraindicadas em utentes com inflamação da 

orofaringe, patologia temporo-mandibular, problemas 
odontológicos prévios e que usem prótese dentária 

removível 

Pastilhas de nicotina de 
chupar – 1,5 ou 2,5 mg 

Irritação da orofaringe, aumento da 
salivação, alterações digestivas ligeiras 

e soluços 

Risco de dependência. 
Contraindicadas em utente com inflamação da 

orofaringe. 

Sistemas transdérmicos 
que libertam nicotina 

durante 24h (7, 14 ou 21 
mg) 

1 adesivo de 24h – 21mg/dia 
durante 6 semanas, seguido 

de 14 mg/dia durante 2 
semanas e de 7 mg/dia 

durante 1 ou 2 semanas. 
NOTA: deve ser adaptada ao 

grau de dependência do 
fumador. 

Irritação cutânea e prurido Risco de dependência. Contraindicadas em utente com 
patologia dermatológica generalizada. 

2ª Linha 

Terapêutica Não 

Nicotínica 

Bupropiom (inibidor da 
recaptação da noradrenalina 

e da dopamina) – 
comprimido de libertação 
modificada de 150 ou 300 

mg 

150 mg, 1x/dia ou 150 mg, 
2x/dia (iniciar com a dose 

mais baixa, escalar ao 7º dia)  
durante 7 a 9 semanas. A 
cessação tabágica deve 

ocorrer a partir da segunda 
semana após o início da 

terapêutica, devendo esta ser 
interrompida se houver 

recaída. 

Insónia, secura da boca e convulsões. 

Contraindicada em utentes com história atual ou prévia 
de convulsões, com tumor do sistema nervoso central, 
diagnóstico prévio ou atual de bulimia nervosa, com 

cirrose hepática grave, doença bipolar, 
toxicodependência, em privação de álcool ou 

benzodiazepinas, que estão medicados com inibidores da 
monoaminoxídase.  

Elevado número de interações conhecidas – anti-
histamínicos H2, inibidores da enzima de conversão da 

angiotensina, ß-bloqueadores, (...). 
Necessário ajuste de dose em insuficientes renais.   
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Terapêutica 

farmacológica* 
Apresentação Posologia Efeitos adversos Observações 

Vareniclina (agonista 
parcial específico do 

recetor α!β" nicotínico) – 
comprimido - 0,5 ou 1 mg 

1º ao 3º dia – 0,5 mg 1x/dia; 
4º ao 7º dia – 0,5 mg 1x/dia 
8º dia à 12ª semana – 1 mg 

2x/dia 
A cessação tabágica deve 
ocorrer 7 a 14 dias após o 

início da terapêutica. 

Náuseas, cefaleias, insónia, pesadelos, 
sintomas de depressão (incluindo 
ideação suicida – os utentes que 

desenvolvam este sintoma devem 
consultar o médico) 

Reduz a satisfação associada ao fumo do cigarro.  
É mais eficaz que a TSN e que o bupropiom. Necessário 

ajuste de dose em insuficientes renais. Não foram 
identificadas interações medicamentosas.  

Nortriptilina 
(antidepressivo tricíclico) – 
comprimido -  25 ou 50 mg 

25 mg/dia, 3 dias escalando 
para 50 mg/dia, 4 dias e 
seguidamente para 75 
mg/dia, 12 semanas. 

A cessação tabágica deve 
ocorrer 2 a 3 semanas após o 

início da terapêutica. 

Secura da boca sedação, obstipação, 
visão turva, retenção urinária, cefaleias 

e cardiotoxicidade. 

Contraindicada em utentes com história recente de 
enfarte agudo do miocárdio, defeitos na condução 

cardíaca, toxicodependência, concomitantemente e até 
duas semanas após cessação de tratamento com 

inibidores da monoaminoxídase.  
Como todos os antidepressivos tricíclicos apresenta 

diversas interações medicamentosas [48]. 

Clonidina (agonista recetor 
α!-adrenérgico) – 

comprimido – 0,15 mg 

0,15 a 0,75 mg/dia durante 3 
a 10 semanas 

Hipotensão, secura da boca, sonolência, 
sedação, vertigens e diarreias. 

Útil também na redução dos sintomas de privação 
decorrentes do uso de álcool e opiáceos. Contraindicada 
em utentes com bradiarritmia grave resultante quer da 

síndrome do nódulo 
sinusal, quer de bloqueio AV do 2º ou 3º grau. Interação 

medicamentosa com anti-hipertensores, glicosídeos 
digitálicos, antidepressivos tricíclicos e neurolépticos 

[49]. 
 

* A terapêutica farmacológica está contraindicada em crianças (idade inferior a 18 anos), grávidas e lactantes. 
**A TSN está contraindicada em utentes que sofreram, recentemente, um enfarte agudo do miocárdio, com angina instável, arritmias cardíacas graves ou com acidente vascular 
cerebral em evolução. Podem utilizar-se combinações de duas formulações de nicotina [sistema transdérmico (libertação lenta - regularmente) + pastilhas ou gomas (libertação 
rápida - em caso de necessidade]. 
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ANEXO XVIII – Terapêutica farmacológica da dependência alcoólica (adaptação) [55]. 

 

Fase do 

Tratamento* 
Fármacos Indicação Posologia Observações 

Desintoxicação* 

Benzodiazepinas Prevenção de convulsões e delírios 

Via oral: 
Diazepam – 30 a 80 mg/dia; 
Clorazepato dipotássico – 

50 a 200 mg/dia; 
Oxazepam – 50 a 150 

mg/dia; 
Lorazepam – 3 a 15 mg/dia. 

Preferir benzodiazepinas de semi-vida mais curta (como o 
oxazepam e o lorazepam) em doentes idosos e com 

compromisso hepático. 
Pelo facto das benzodiazepinas poderem criar dependência 

devem ser usadas por curtos períodos de tempo. 

Tiaprida Tremores, agitação e alucinações 

Via endovenosa ou 
intramuscular: 400 a 1200 

mg/dia;  
Via oral: 800 mg/dia. 

Não tem ação anticonvulsivante mas pode ser utilizada, com 
segurança, em associação com a carbamazepina. 

Carbamazepina  
Convulsões e diminuição da gravidade 

dos episódios da síndrome de 
abstinência alcoólica 

Via oral: 400 a 800 mg/dia 
durante 4 a 5 dias. 

Alternativa às benzodiazepinas sem efeito de tolerância ou 
dependência. 

Probabilidade de desenvolvimento de graves complicações 
hepáticas e hematológicas. 

Soluções eletrolíticas 
e Vitaminas – B6, 
B9, B12, C e ácido 

fólico 

Hidratação e resolução de carências 
vitamínicas 

De acordo com as 
necessidades do doente. 

Tiamina: nos primeiros dias, 
2 ampolas de 100 mg/dia, 
nos restantes continuar o 
tratamento por via oral. 

Monitorização do ionograma e vigilância cardíaca (risco de 
arritmias). 

Desabituação ou 

Estabilização** 

Acamprosato 

Diminuição do desejo e compulsão para 
consumo de bebidas alcoólicas através 

da reposição das atividades gabaérgica e 
glutamatérgica normais 

Via oral:  2 g/dia, durante 6 
a 12 meses. 

 Terapêutica de combinação com outros fármacos anti-
craving. 

Contraindicada na insuficiência renal. Não interage com 
outros fármacos nem com o álcool. 

Naltrexona Diminuição do desejo e compulsão para 
consumo de bebidas alcoólicas através Via oral: Terapêutica de combinação com outros fármacos anti-

craving, tiaprida (reduz a atividade dopaminérgica) e 
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Fase do 

Tratamento* 
Fármacos Indicação Posologia Observações 

da redução da atividade opióide e, assim 
da atividade dopaminérgica. 

50 mg/dia durante 6 a 12 
meses.  

inibidores seletivos da recaptação da serotonina (aumentam 
a atividade serotoninérgica). Contraindicado em 

dependência ativa a opiáceos e hepatopatias moderadas a 
graves. 

Fluoxetina e 
Fluvoxamina 

Diminuição do desejo e compulsão para 
consumo de bebidas alcoólicas e 

diminuem a incidência de sintomas 
depressivos através do aumento da 

atividade serotoninérgica. 

Via oral: iniciar com 40 a 
80 mg/dia e escalar para 100 

mg/dia durante 6 a 12 
meses. 

Também é útil na redução de sintomas de ansiedade. 

Buspirona 

Diminuição do desejo de consumir 
bebidas alcoólicas e diminuem a 

incidência de sintomas de ansiedade 
através do aumento da atividade 

serotoninérgica. 

Via oral: 20 a 30 mg/dia, 
durante 6 a 12 meses. 

Tem baixo potencial de abuso, não induz sedação nem 
alterações motoras quando interage com o álcool. Pode ser 

utilizado em substituição das benzodiazepinas para o 
tratamento de sintomas de ansiedade. 

Ondansetrom 

Diminuição do desejo e do prazer 
associado ao consumo bebidas 

alcoólicas em alcoólicos jovens por 
diminuição da atividade serotoninérgica. 

Via oral: 0,5 mg/dia, 
durante 6 a 12 meses.  

Sertralina 

Diminuição do desejo de consumir 
bebidas alcoólicas e diminuem a 

incidência de sintomas depressivos e 
ansiosos através do aumento da 

atividade serotoninérgica e 
dopaminérgica. 

Via oral: 50 a 200 mg/dia, 
durante 6 a 12 meses.  

Citalopram 

Diminuição do desejo de consumir 
bebidas alcoólicas e diminuem a 

incidência de sintomas depressivos e 
ansiosos através do aumento da 

atividade serotoninérgica. 

Via oral: 20 a 40 mg/dia, 
durante 6 a 12 meses.  
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Fase do 

Tratamento* 
Fármacos Indicação Posologia Observações 

Topiramato 

Diminuição do desejo de consumir 
bebidas alcoólicas e dos sintomas de 
abstinência tardia (responsável por 

recaídas) 

Via oral: iniciar com 50 
mg/dia e escalar para 200 a 
300 mg/dia, durante 6 a 12 

meses. 

É um anticonvulsivante útil no tratamento do tabagismo em 
alcoólicos com perturbações da personalidade ou em 

indivíduos impulsivos.  

Dissulfiram 

Dissuasão do consumo de bebidas 
alcoólicas (bloqueia o metabolismo do 

álcool causando intoxicação por 
acetaldeído – vasodilatação 

generalizada, cefaleias, taquicardia, 
hipotensão ortostática, sudação, 

vómitos, dispneia, visão turva, vertigens, 
disfunção hepática, convulsões, enfarte 
do miocárdio e morte nos casos mais 

graves).    

Via oral: 
125 a 250 mg/dia 

Terapêutica de combinação com fármacos anti-craving. 
Requer a assinatura de um consentimento informado por 
parte do doente e a administração por um co-responsável. 

Apresenta inúmeras contraindicações e interações 
medicamentosas. 

 

* A terapêutica farmacológica está contraindicada em crianças (idade inferior a 18 anos), grávidas e lactantes. 
** Esta fase implica a total e imediata supressão do consumo de álcool e a prevenção e/ou tratamento da síndrome alcoólica, evitando o aparecimento dos sintomas de privação 
causados pela falta de álcool (inquietação, agitação, náuseas, vómitos, tremores, alterações cognitivas, hipertensão, taquicardia e convulsões). 
*** Esta fase destina-se ao auxílio da manutenção da situação de abstinência, consolidando o comportamento de não consumo de álcool e combina terapêutica farmacológica, 
psicoterapia, intervenção social e grupos de auto-ajuda. 
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ANEXO XIX – Terapêutica farmacológica direcionada à dependência de opiáceos (adaptação) [69-74]. 

 

Fármaco Apresentação Posologia Efeitos adversos Contraindicações e Interações 

Metadona (agonista opióide 
sintéticos dos recetores µ 
utilizado no tratamento de 
abstinência e manutenção) 

Solução oral a 10 mg/mL 

Dose inicial de 10 a 30 
mg (25 a 40 mg em 
elevada tolerância a 

opióides) e, para 
manutenção, aumentar 10 

mg de cada vez até ao 
máximo de 60 a 120 

mg/dia.  

Vómitos, náuseas, tonturas, 
sudorese, sedação, euforia ou 

disforia, fraqueza, cefaleias, insónia, 
alucinações visuais, xerostomia, 

anorexia, obstipação, rubor facial, 
bradicardia, palpitações, desmaio, 
síncope, retenção urinária, redução 
da líbido, prurido, urticária e edema 

da pele. 

Terceira idade, gravidez e aleitamento, 
insuficiência hepática e renal, hipotiroidismo, 

doença de Addison, hipertrofia benigna da 
próstata, alcoolismo. Interação com analgésicos 

opiáceos, anestésicos gerais, fenotiazidas, 
sedativos hipnóticos, antidepressivos tricíclicos, 
inibidores da monoaminoxídase, neurolépticos e 

clonidina. 

Buprenorfina* (agonista 
opióide parcial dos recetores 
µ utilizado no tratamento de 
abstinência e manutenção) 

Comprimido sublingual de 0,4, 
1, 2, 6 ou 8 mg; 

Sistema transdérmico de 35, 
52,5 e 70 µg/h.  

Dose inicial de 0,8 a 4 
mg/dia e, para 

manutenção 8 a 16 
mg/dia. 

Obstipação, insónia, sonolência, 
sudorese, cefaleias, náuseas, redução 

da líbido e depressão respiratória. 

Gravidez, aleitamento, insuficiência respiratória e 
hepática graves, alcoolismo agudo, intolerância à 
galactose, deficiência em lactase de LAPP ou mal 

absorção de glucose-galactose. 
Interage com benzodiazepinas, álcool e outros 

opiáceos. 

Naltrexona (antagonista 
opióide específico utilizado 

na prevenção de 
reincidência) 

Solução injetável de 8 mg/0,4 
mL ou 12 mg/0,6 mL; 

Solução oral de 50 mg/10 mL 
ou 50 mg/20 mL; 

Comprimidos de 50 ou 100 
mg. 

50 mg/dia ou, então, 100 
a 150 mg/dia em dias 

alternados. 

Insónia, cefaleias, nervosismo e 
inquietação. 

Síndrome de privação aguda ao opiáceos, 
insuficiência hepática e renal. Interage com outros 

opiáceos. 

Naloxona* (antagonista 
puro dos recetores opióides 
utilizado no tratamento da 

overdose) 

Solução injetável de 0,04 mg/2 
mL ou 0,4 mg/mL 

Dose inicial de 0,4 a 2 mg 
repetida a cada 2 a 3 

minutos até ao máximo de 
10 mg. 

Náuseas, vómitos, tonturas, 
cefaleias, taquicardia e hipo ou 

hipertensão. 

Gravidez e aleitamento, dependência física de 
opiáceos (desencadeia síndrome de abstinência), 

patologia cardíaca ou circulatória conhecida  

 

* Também está disponível a associação Buprenorfina + Naloxona em comprimido sublingual de 2+ 0,5 mg, 8 + 2 mg ou 16 + 4 mg, para o tratamento de manutenção com vista 
a impedir o consumo abusivo de opiáceos pela via intravenosa.
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ANEXO XX – Apresentação em PowerPoint auxiliar à comunicação oral “Substâncias de 

abuso - tabaco, álcool e drogas”. 
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ANEXO XX – Apresentação em PowerPoint auxiliar à comunicação oral “Substâncias de 

abuso - tabaco, álcool e drogas” (continuação). 

 

 

 

 

 

 



	 82 

ANEXO XX – Apresentação em PowerPoint auxiliar à comunicação oral “Substâncias de 

abuso - tabaco, álcool e drogas” (continuação). 
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ANEXO XX – Apresentação em PowerPoint auxiliar à comunicação oral “Substâncias de 

abuso - tabaco, álcool e drogas” (continuação). 
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ANEXO XX – Apresentação em PowerPoint auxiliar à comunicação oral “Substâncias de 

abuso - tabaco, álcool e drogas” (continuação). 
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ANEXO XX – Apresentação em PowerPoint auxiliar à comunicação oral “Substâncias de 

abuso - tabaco, álcool e drogas” (continuação). 
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ANEXO XX – Apresentação em PowerPoint auxiliar à comunicação oral “Substâncias de 

abuso - tabaco, álcool e drogas” (continuação). 
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ANEXO XX – Apresentação em PowerPoint auxiliar à comunicação oral “Substâncias de 

abuso - tabaco, álcool e drogas” (continuação). 
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ANEXO XX – Apresentação em PowerPoint auxiliar à comunicação oral “Substâncias de 

abuso - tabaco, álcool e drogas” (continuação). 
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ANEXO XX – Apresentação em PowerPoint auxiliar à comunicação oral “Substâncias de 

abuso - tabaco, álcool e drogas” (continuação). 
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ANEXO XX – Apresentação em PowerPoint auxiliar à comunicação oral “Substâncias de 

abuso - tabaco, álcool e drogas” (continuação). 
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ANEXO XX – Apresentação em PowerPoint auxiliar à comunicação oral “Substâncias de 

abuso - tabaco, álcool e drogas” (continuação). 
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ANEXO XX – Apresentação em PowerPoint auxiliar à comunicação oral “Substâncias de 

abuso - tabaco, álcool e drogas” (continuação). 
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ANEXO XX – Apresentação em PowerPoint auxiliar à comunicação oral “Substâncias de 

abuso - tabaco, álcool e drogas” (conclusão). 
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ANEXO XXI – Inquérito alusivo à comunicação oral “Substâncias de abuso - tabaco, álcool e 

drogas”. 

 



	 95 

ANEXO XXI – Inquérito alusivo à comunicação oral “Substâncias de abuso - tabaco, álcool e 

drogas” (continuação). 
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ANEXO XXI – Inquérito alusivo à comunicação oral “Substâncias de abuso - tabaco, álcool e 

drogas” (continuação). 
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ANEXO XXI – Inquérito alusivo à comunicação oral “Substâncias de abuso - tabaco, álcool e 

drogas” (continuação). 
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ANEXO XXI – Inquérito alusivo à comunicação oral “Substâncias de abuso - tabaco, álcool e 

drogas” (conclusão). 
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ANEXO XXII – Análise estatística das repostas ao inquérito alusivo à comunicação oral 

“Substâncias de abuso - tabaco, álcool e drogas”. 
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ANEXO XXII – Análise estatística das repostas ao inquérito alusivo à comunicação oral 

“Substâncias de abuso - tabaco, álcool e drogas” (continuação). 
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ANEXO XXII – Análise estatística das repostas ao inquérito alusivo à comunicação oral 

“Substâncias de abuso - tabaco, álcool e drogas” (conclusão). 
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ANEXO XXIII – Folheto informativo “Monitorização da pressão arterial”. 
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ANEXO XXIII – Folheto informativo “Monitorização da pressão arterial” (continuação). 
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ANEXO XXIII – Folheto informativo “Monitorização da pressão arterial” (conclusão). 
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ANEXO XXIV – Folheto informativo “Monitorização da glicemia capilar”. 
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ANEXO XXIV – Folheto informativo “Monitorização da glicemia capilar” (continuação). 
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ANEXO XXIV – Folheto informativo “Monitorização da glicemia capilar” (conclusão). 
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ANEXO XXV – Folheto informativo “Autoadministração de insulina”. 



	

ANEXO XXV – Folheto informativo “Autoadministração de insulina” (conclusão). 
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RESUMO 
 

 O estágio profissionalizante do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade 

de Farmácia da Universidade do Porto oferece aos seus estudantes a oportunidade de contactarem com 

a realidade da profissão farmacêutica em duas das suas áreas de atividade mais expressivas - a farmácia 

comunitária e a farmácia hospitalar. 

 O farmacêutico hospitalar integra as equipas de cuidados de saúde das instituições hospitalares 

portuguesas onde desempenha funções de alta importância e responsabilidade como sendo a seleção, a 

aquisição (condicionada muitas vezes por um orçamento reduzido), o armazenamento e a distribuição 

de medicamentos e produtos farmacêuticos, a preparação e o controlo de medicamentos manipulados e 

de citotóxicos, a farmacovigilância, a farmácia clínica e o apoio informativo aos clínicos e comissões 

técnicas. Apesar de pouco valorizado, o farmacêutico hospitalar, foi, é e sempre será, um elemento 

fundamental na evolução da qualidade dos cuidados de saúde prestados no nosso país. 

 Com o presente relatório pretendo descrever as atividades que desenvolvi no decorrer do estágio 

profissionalizante em farmácia hospitalar que realizei no Centro Hospitalar Baixo Vouga, entre 2 de 

Maio a 30 de Junho, sob orientação da Dra. Filipa Loreto. Este relatório encontra-se dividido em duas 

partes sendo que, a primeira corresponde a uma descrição personalizada das atividades gerais 

desenvolvidas em farmácia hospitalar e a segunda, à apresentação das tarefas/temas cujo 

desenvolvimento me foi sugerido pela equipa farmacêutica [tratamento e profilaxia da infeção por VIH-

1 e VIH-2, Ruxolitinib (inibidor das Janus Associated Kinases) – informação a transmitir ao doente e 

tratamento das doenças autoimunes reumáticas (artrite reumatoide, artrite psoriática, artrite idiopática 

juvenil poliarticular, espondilite anquilosante artrite reumatoide, psoríase em placas) e intestinais 

(doença de Crohn e colite ulcerosa) com agentes biológicos], fazendo menção à sua contextualização, 

objetivo, forma de desenvolvimento e impacto na farmácia hospitalar. 
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PARTE 1 
 

1. Centro Hospitalar Baixo Vouga, E.P.E. 
A reorganização da Rede Hospitalar, iniciada pelo XVIII Governo Constitucional, surgiu com 

o intuito de integrar e concentrar recursos financeiros, tecnológicos e humanos e de evitar a sobreposição 

de capacidades assistenciais numa mesma área demográfica, reduzindo, desta forma, os custos 

associados à prestação de cuidados de saúde. No âmbito da implementação deste projeto, foi fundado, 

em 2011, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 30/2011, de 2 de Março, o Centro Hospitalar do Baixo Vouga, 

E.P.E. (CHBV), inserido na Administração Regional de Saúde do Centro [1].  

O CHBV integra, na mesma organização, três Unidades Hospitalares - o Hospital Infante D. 

Pedro, E.P.E. (Aveiro), o Hospital Distrital de Águeda e o Hospital Visconde de Salreu [1-2], num total 

de cerca de 500 camas, abrangendo a área geográfica dos concelhos de Águeda, Albergaria-a-Velha, 

Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos (com 

cerca de 2000 km2), onde cerca de 1600 profissionais de saúde e outros colaboradores prestam cuidados 

de saúde em diversas especialidades clínicas (Cirurgia Geral, Estomatologia, Oftalmologia, Ortopedia, 

Otorrinolaringologia, Urologia, Cardiologia, Dermatologia, Unidade da Dor, Endocrinologia, 

Gastroenterologia, Imuno-alergologia, Infecciologia, Nefrologia, Neurologia, Pneumologia, Psiquiatria 

e Reumatologia, Medicina Interna, Bloco de Partos, Obstetrícia/Ginecologia, Pediatria, Oncologia 

Médica, Medicina Física e de Reabilitação, Medicina do Trabalho, Anatomia Patológica, Imagiologia, 

Imuno-hemoterapia e Patologia Clínica [3]) a cerca de 400000 utentes [4].  
 

2. Organização e gestão dos Serviços Farmacêuticos 
Os serviços farmacêuticos integram a equipa de cuidados de saúde do centro hospitalar, sendo 

responsáveis, não só por assegurar a terapêutica aos doentes com recurso a medicamentos eficazes, de 

qualidade e seguros, mas também por promover ações de investigação científica e de ensino junto dos 

seus profissionais de saúde. Desta forma, os serviços farmacêuticos e, consequentemente, o 

farmacêutico hospitalar, têm como principais funções gerir (selecionar, adquirir, armazenar e distribuir) 

medicamentos (experimentais e não experimentais) e produtos farmacêuticos, produzir e controlar a 

qualidade de fórmulas magistrais, preparados oficinais e nutrição parentérica e prestar cuidados 

farmacêuticos. É ainda função do farmacêutico hospitalar, interagir com outros profissionais de saúde, 

integrando comissões técnicas e contribuindo com o seu conhecimento do medicamento e da sua 

farmacocinética na elaboração de protocolos e esquemas terapêuticos, na gestão de reações adversas 

medicamentosas (RAM) e no esclarecimento de quaisquer outras dúvidas que aludam à utilização do 

medicamento [5]. 
 

2.1. Localização e horário de funcionamento 
Os serviços farmacêuticos do CHBV, encontram-se localizados no Hospital Infante D. Pedro, 

E.P.E. (Aveiro), tendo absorvido, no momento de criação do centro hospitalar, os serviços farmacêuticos 
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existentes no Hospital Distrital de Águeda e no Hospital Visconde de Salreu.  Encontram-se instalados, 

na sua totalidade, no piso 0 do bloco 6/8 deste hospital, numa zona de fácil acesso externo e interno, 

próximos dos sistemas de circulação vertical e dos locais de circulação normal dos doentes de 

ambulatório [5]. Apresentam o seguinte horário de funcionamento: 

• Segunda a sexta: das 8h30 às 19h00 em regime de disponibilidade total e das 19h00 às 

0h00 em regime de prevenção/emergência (período de tempo em que apenas se encontra disponível um 

farmacêutico hospitalar) por contacto telefónico. 

• Sábado: das 8h30 às 13h00 em regime de prevenção/emergência presencial e das 13h00 

às 0h00 em regime de prevenção/emergência por contacto telefónico. 

• Domingo e Feriado: das 8h30 às 0h00 apenas em regime de prevenção/emergência por 

contacto telefónico. 

O atendimento ao público, em regime de ambulatório, assegurado por um farmacêutico 

hospitalar, decorre de segunda a sexta, das 8h30 às 19h00, no respetivo gabinete.  
 

2.2. Gestão de recursos humanos 
Os recursos humanos são a base essencial dos serviços farmacêuticos, pelo que estes devem ser 

dotados de meios humanos adequados, em número e em qualidade [5]. 

 No CHBV, os serviços farmacêuticos funcionam sob supervisão da diretora técnica e 

farmacêutica hospitalar Dra. Isabel Rosete. Da equipa profissional fazem também parte mais oito 

farmacêuticos especialistas em farmácia hospitalar, oito técnicos de farmácia, duas assistentes 

administrativas e cinco assistentes operacionais.  

A cada farmacêutico hospitalar são atribuídos, a título definitivo, alguns serviços hospitalares, 

sendo que este passa a ser responsável, não só pela validação diária da prescrição, mas também pela 

resolução de qualquer situação que envolva os respetivos serviços hospitalares. Adicionalmente, a 

alguns farmacêuticos hospitalares está ainda atribuída, uma área funcional (farmacotecnia, 

estupefacientes e psicotrópicos, gestão da qualidade, entre outros), a título definitivo e, a todos eles, a 

dispensa em regime de ambulatório, a título rotativo. 

No decorrer deste estágio e, conforme denotado pelo cronograma das atividades desenvolvidas 

(ANEXO I), acompanhei, semanalmente (de segunda a sexta, no período das 8h30 às 16h00), cada um 

dos farmacêuticos hospitalares no desempenho das suas funções, tendo tido oportunidade de 

acompanhar e experienciar grande parte das áreas funcionais em que se dividem os serviços 

farmacêuticos do CHBV. 
 

2.3. Gestão de recursos económicos 
2.3.1. Instalações 

Os Serviços Farmacêuticos do CHBV possuem, espacialmente: 

• Gabinete de chefia; 

• Gabinete administrativo (componente contabilística - emissão de pedidos de encomenda, 

receção, pagamento e emissão de faturas e receção de créditos de laboratórios); 
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• Gabinete de farmacêuticos (validação diária de prescrições, apoio informativo aos serviços 

hospitalares, reuniões da Comissão de Farmácia e Terapêutica); 

• Gabinete de atendimento ao público (dispensa de medicamentos em regime de 

ambulatório); 

• Sala de distribuição individual diária em dose unitária (DIDDU) com armário para 

dispensa manual e Kardex (dispensa de produtos para os serviços hospitalares); 

• Sala de preparação de medicação para dispensa em dose unitária (separação, divisão e 

etiquetagem de medicamentos); 

• Sala-cofre (armazenamento de psicotrópicos e estupefacientes); 

• Laboratório (armazenamento e controlo de qualidade de matérias-primas, preparação e 

controlo de qualidade de formas farmacêuticas não estéreis e reembalagem de 

medicamentos); 

• Sala de arquivo de documentação de ensaios clínicos (que inclui um armário e um 

frigorífico para armazenamento destes medicamentos); 

• Vários armários e frigoríficos (armazenamento de citotóxicos e hemoderivados de 

temperatura ambiente e frio, medicamentos biológicos, formas farmacêuticas sólidas de 

administração oral e de formas farmacêuticas líquidas de instilação ocular); 

• Armário rotativo (armazenamento de nutrição entérica, parentérica e oral (especial e 

infantil), dispositivos médicos, formas farmacêuticas sólidas para reconstituição (pós), 

formas farmacêuticas semissólidas, formas farmacêuticas líquidas (soluções, suspensões e 

dispersões coloidais) e soluções eletrolíticas de pequeno volume); 

• Armário de inflamáveis; 

• Armazém (receção de encomendas, armazenamento de soluções eletrolíticas de grande 

volume e gases medicinais); 

• Sala de desinfeção (limpeza e desinfeção das malas e gavetas da DIDDU); 

• Sala de refeições; 

• Sanitários. 
 

2.3.2. Sistema informático 
O CHBV utiliza como sistema informático o sistema Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia 

ou GHAF. Como todos os sistemas de informação, este sistema permite libertar o centro hospitalar da 

circulação da informação em formato papel, combatendo o desperdício, evitando extravios e ocupação 

de grandes áreas com arquivo morto. Adicionalmente, este sistema tem a vantagem de ser 

completamente parametrizável e logo, muito facilmente adaptável ao funcionamento do centro 

hospitalar, bem como de possibilitar a integração plena das componentes clínica (prescrição) e logística 

(gestão de existências) evitando todos os problemas de interação entre múltiplos sofwares distintos e 

facilitando a transmissão de informação entre serviços hospitalares [6]. 
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Adicionalmente, os farmacêuticos hospitalares do CHBV usufruem de acesso ao SClínico 

Hospitalar que contém a informação clínica variada do utente e permite a utilização e partilha dos dados 

entre os profissionais de saúde das equipas hospitalares [7]. 
 

3. Seleção, aquisição e armazenamento de produtos farmacêuticos  

3.1. Gestão de existências 

Nos serviços farmacêuticos, a gestão de existências é da responsabilidade da direção técnica.  

Para cada produto, são definidos, inicialmente, limites de stock (mínimo/ponto de encomenda e 

máximo) que são ajustados, regularmente, de acordo com os consumos dos serviços hospitalares.  
 

3.2. Sistemas e critérios de aquisição 

O processo de aquisição de produto ocorre, diariamente, em dois momentos distintos. O 

primeiro momento corresponde aos pedidos dos produtos urgentes, aqueles cujo stock, por qualquer 

razão (maioritariamente, por consumo anormalmente elevado ou por desajuste dos limites de stock 

previamente definidos) entrou em rutura ou, então, dos produtos de muito baixa rotação que não existem, 

regularmente, no hospital, mas que são necessários, impreterivelmente, naquele dia ou semana (como 

os citotóxicos de aquisição calendarizada). O segundo momento corresponde aos pedidos diários de 

produtos que são, automaticamente, gerados pelo sistema informático com base no respetivo stock 

mínimo/ponto de encomenda 

Os medicamentos e produtos farmacêuticos são prescritos e adquiridos em função do 

Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) e adenda hospitalar da instituição, 

anualmente atualizada e disponibilizada pelos serviços farmacêuticos. Numa fase inicial, a Comissão de 

Farmácia e Terapêutica (CFT) propõe os medicamentos e produtos farmacêuticos que pretende que 

integrem a sua adenda. Cada produto é sujeito a um concurso, onde é selecionado o fornecedor 

(habitualmente, laboratório autorizado) que apresente a melhor proposta, isto é, a melhor relação 

custo/benefício.  

Excecionalmente, se o fornecedor inserido na adenda não possuir o produto em stock ou, se o 

produto for extra-formulário, é possível encomendá-lo, diretamente, a um armazenista autorizado ou 

abrir novo concurso. 

Após realizados, os pedidos seguem para as assistentes administrativas dos serviços 

farmacêuticos, que emitem as notas de encomenda aos respetivos fornecedores e processam os 

pagamentos consoante autorização (compromisso mensal – crédito mensal dos serviços farmacêuticos) 

dos serviços administrativos do CHBV. 
 

3.3. Receção e conferência de produtos adquiridos 
As encomendas com os produtos adquiridos são entregues no armazém onde são recebidas pelos 

assistentes operacionais. O mais rapidamente possível, as caixas são abertas, as faturas ou guias de 

transporte separadas e agregadas às notas de encomenda, os produtos de frio guardados num frigorífico 

a eles destinado e os psicotrópicos e estupefacientes encaminhados para uma bancada no cofre. Assim 
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que possível, o farmacêutico responsável pelas encomendas (ou pelos psicotrópicos e estupefacientes 

quando são medicamentos deste tipo) procede à sua conferência, confronta os dados (designação, 

quantidade, lote e prazo de validade) do produto recebido com a fatura/guia de transporte e com nota de 

encomenda, assina e data o triplicado da fatura ou duplicado da guia de remessa e reencaminha os 

documentos para a contabilidade (assistentes administrativas) e para a introdução da 

encomenda/produto no sistema informático/stock). 
 

3.4. Armazenamento de produtos e controlo de prazos de validade 

Os produtos são armazenados em local próprio, protegidos da luz solar direta, em condições de 

humidade inferior a 60% e à temperatura adequada (inferior a 25ºC para produtos de temperatura 

ambiente e entre 2ºC e 8ºC para produtos de frio) [5]. As condições de temperatura são monitorizadas 

ininterruptamente, com recurso a sondas, sendo que, os gráficos de variação da temperatura são 

descarregados e analisados mensalmente ou sempre que surjam alertas.  

Adicionalmente, os produtos são armazenados, por ordem alfabética, lote e prazo de validade, 

segundo as estratégias first-in, first-out (FIFO) e first-expire, first-out (FEFO), sendo introduzidos pela 

esquerda, no momento de armazenamento e retirados pela direita, em profundidade/coluna, no momento 

da dispensa.  

A identificação dos medicamentos nos serviços farmacêuticos e nos restantes serviços 

hospitalares é realizada segundo o método Mid-type Tall Man lettering descrito na Norma 020/2014, de 

30 de dezembro, para medicamentos com nome ortográfico, fonética ou aspeto semelhantes 

(medicamentos LASA - Look-Alike, Sound-Alike). Este método de identificação permite reduzir os erros 

associados à medicação quando estes se devem à troca direta entre medicamentos com denominação 

ortográfica ou foneticamente semelhante [8]. Para reforçar a segurança da administração de cada 

medicamento constam da etiqueta de identificação sinaléticas (medicamentos de alto risco – sinal de 

perigo [9]; medicamento com necessidade de diluição – sinal de diluição; medicamentos LASA – sinal 

de stop; medicamento disponível em várias dosagens – semáforo) (ANEXO II) e códigos de cores 

(sistema Labelkit MCD da Webbit®) que alertam para características importantes de cada medicamento. 

A gestão dos prazos de validade das existências dos serviços farmacêuticos é da 

responsabilidade de um farmacêutico hospitalar (excetuando a gestão das existências dos armazéns de 

distribuição clássica/tradicional dos serviços hospitalares que é da responsabilidade do enfermeiro-chefe 

do serviço, embora o farmacêutico hospitalar realize auditorias internas a estes armazéns a fim de avaliar 

a eficiência da sua gestão). Esta tarefa é realizada mensalmente, impreterivelmente, dois meses antes do 

final do prazo de validade dos produtos. O sistema informático permite a emissão de listagens dos 

produtos com o prazo de validade a expirar, sejam eles produtos adquiridos ainda armazenados na 

embalagem de origem, produtos adquiridos reembalados ou formas farmacêuticas não estéreis 

produzidas nos serviços farmacêuticos. Os armários e gavetas são percorridos em busca dos produtos e 

estes são assinalados com autocolantes coloridos com a inscrição “Atenção ao prazo de validade!”. 

Adicionalmente, durante o processo anterior, são também removidos dos armários e gavetas os produtos 

cujo prazo de validade termina no mês corrente. Estes últimos são recolhidos e contabilizados, 
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removidos do stock (debitados aos serviços farmacêuticos) e armazenados em local próprio para envio 

para inutilização por incineração no final do ano. Alguns laboratórios aceitam que lhes sejam devolvidos 

produtos com o prazo de validade expirado e creditam-nos aos serviços farmacêuticos em valor ou em 

produto. Informaticamente, a devolução ao laboratório corresponde a um empréstimo hipotético que é 

apenas regularizado aquando da concessão do crédito.  
  

4. Sistemas de distribuição de medicamentos  
Em geral existem em cada serviço, no mínimo, dois sistemas distintos de distribuição de 

medicamentos, distribuição individual diária em dose unitária ou sistema de dispensa automática – 

PYXIS combinado com um ou dois sistemas de reposição de stock por níveis (distribuição 

clássica/tradicional e/ou armazém avançado e/ou caixa/mala dupla). Excecionalmente, alguns serviços 

hospitalares possuem apenas um ou dois sistemas de reposição de stock por níveis. 
   

4.1. Sistema de distribuição individual diária em dose unitária (DIDDU)  
O sistema DIDDU é o sistema de distribuição mais comummente utilizado a nível hospitalar e, 

como o próprio nome indica, consiste na distribuição da medicação, ao serviço hospitalar, por doente. 

Numa primeira etapa, o farmacêutico hospitalar valida a prescrição do clínico, isto é, verifica 

quais os medicamentos prescritos, a coerência do esquema terapêutico instituído e a existência ou não 

de interações medicamentosas (ANEXO III). Em seguida, e de acordo com a ordem de entrega das malas 

da DIDDU nos serviços hospitalares, o farmacêutico hospitalar processa os mapas de cada serviço com 

revertências (de modo a que não sejam enviados os produtos que foram suspenso ou cuja posologia 

sofreu alteração desde o processamento do dia anterior). De segunda-feira a quinta-feira a dispensa 

processada no dia a decorrer corresponde à prescrição a administrar no(as) dia/24h seguinte(s), já à 

sexta-feira, a dispensa é processada para a prescrição a administrar nos(nas) 3 dias/72h seguintes 

(sábado, domingo e segunda-feira). 

Os técnicos de farmácia acedem aos mapas de prescrição processados, informaticamente, 

dispensam a respetiva prescrição, por medicamento ou por cama/doente, manualmente ou utilizando um 

Kardex. Seguidamente, e antes do envio das malas, os técnicos de farmácia emitem os mapas das 

alteradas (que contêm os medicamentos suspensos ou introduzidos após processamento dos mapas pelo 

farmacêutico hospitalar) e realizam as alterações necessárias. Para finalizar, as malas são entregues no 

respetivo serviço hospitalar por um assistente operacional dos serviços farmacêuticos.  

Este tipo de dispensa é vantajoso na medida em que aumenta a segurança no circuito do 

medicamento (pois permite acompanhar o perfil farmacoterapêutico dos doentes diminuindo riscos de 

interações), permite racionalizar melhor a terapêutica e reduzir o tempo que a enfermagem despende 

com a gestão de aspetos relacionados com o medicamento (reduzindo, desta forma, os custos associados 

à implementação da terapêutica) [5]. No entanto, este sistema tem também desvantagens associadas, é 

um processo moroso e que requer a intervenção de diversos profissionais dos serviços farmacêuticos, 

aumentando muito as despesas com os recursos humanos.  
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4.2. Sistema de dispensa automática – PYXIS 

Ao longo dos últimos anos, os serviços farmacêuticos têm procurado, tanto quanto possível, 

informatizar/automatizar o processo de distribuição/dispensa de medicamentos aos serviços 

hospitalares, por esta razão iniciou a introdução de sistemas de dispensa automática – PYXIS.  

O PYXIS consiste num conjunto de armários (principal e auxiliares) controlados 

eletronicamente (ANEXO IV – figura 1 [10]) e geridos por um software que comunica com o sistema 

informático do hospital. Atualmente existem apenas quatro no CHBV localizados nos serviços 

hospitalares Bloco Operatório, Especialidades Cirúrgicas (Estomatologia, Otorrinolaringologia e 

Urologia), Ginecologia/Obstetrícia e Sala de Observações da Urgência.  

O acesso ao armário do PYXIS obriga à identificação do usuário através da introdução de uma 

senha ou do reconhecimento da impressão digital (ANEXO IV – figura 2 [10]). Adicionalmente, o 

sistema possui gavetas de diferentes tipos adaptadas a volumes diferentes e com níveis de segurança 

distintos (por exemplo, quando um enfermeiro pretende retirar um psicotrópico ou estupefaciente a 

gaveta só abre o número de compartimentos referentes ao número de unidades que o enfermeiro pretende 

retirar, no entanto, quando pretende retirar um medicamento de menor risco, abre a gaveta na totalidade 

mas apenas a tampa do compartimento que contém o medicamento pretendido se levanta (ANEXO IV 

– figura 3 [10])) e permite que se retire medicação por doente ou por DCI/medicamento. Se, por alguma 

razão, o medicamento retirado não for administrado ao doente, o PYXIS permite que este seja devolvido 

ao sistema (para um cofre no caso dos estupefacientes e psicotrópicos ou, diretamente, para a gaveta no 

caso dos restantes medicamentos). Cada movimento gera um registo informático que identifica quem 

retirou, o quê, em que quantidade e para quem retirou bem como quem repôs, o quê e em que quantidade. 

Pelas razões anteriormente referidas, este é o sistema preferencial para a dispensa de medicamentos de 

alto risco e de controlo especial (nomeadamente, psicotrópicos e estupefacientes) nos serviços 

hospitalares embora também sirva para a dispensa dos restantes medicamentos prescritos.  

O stock dos produtos de cada PYXIS é definido, conjuntamente, pelo farmacêutico responsável, 

pelo diretor e pelo enfermeiro-chefe de cada serviço com base, inicialmente e para atualização semanal, 

nos consumos médios semanais de cada serviço hospitalar e é gerido por uma consola central localizada 

nos serviços farmacêuticos. A reposição é feita, semanalmente, a stock máximo e sempre que, por 

alguma razão, algum medicamento atinja o stock mínimo. Sempre que se faz reposição corrigem-se 

erros de stock existentes.  

A utilização destes sistemas contribui para a qualidade da distribuição de medicamentos a nível 

hospitalar, na medida em que facilitam a gestão em tempo real de stock de medicamentos dos serviços 

hospitalares, promovem a diminuição dos erros de medicação (por permitirem retirar medicamentos por 

prescrição ao doente e condicionarem o acesso ao medicamento), facilitam a racionalização dos recursos 

humanos da enfermagem e dos serviços farmacêuticos, permitem um controlo mais apertado dos prazos 

de validade e facilitam a identificação de medicamentos com menor rotatividade. No que diz respeito 

às desvantagens, apenas se pode assinalar os investimentos inicial e de manutenção significativos e o 
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facto de, ao serem completamente informatizados, estarem suscetíveis de avarias que os inutilizam por 

longos períodos de tempo.   
 

4.3. Reposição de stock por níveis 

Os sistemas de reposição de stock por níveis obrigam à existência de armazéns de produtos nos 

serviços hospitalares. Os stocks destes produtos são previamente definidos pelo farmacêutico 

responsável, pelo diretor e pelo enfermeiro-chefe de cada serviço hospitalar com base nos consumos 

médios semanais deste.  

Todos os sistemas de reposição de stock por níveis têm a vantagem de facilitarem o acesso do 

enfermeiro ao medicamento tornando-se úteis em situações urgentes, no entanto, propiciam à ocorrência 

de erros de administração pois o enfermeiro necessita de procurar o medicamento num armazém onde 

se encontram dezenas de outros medicamentos, alguns deles com designação e aspeto semelhantes.  

Estes sistemas de distribuição aplicam-se a dispositivos médicos, soluções parentéricas, 

produtos nutricionais, material de penso e alguns medicamentos para uso urgente. 
 

4.3.1. Distribuição clássica/tradicional 
O sistema de distribuição clássica/tradicional foi o primeiro a ser implementado nos serviços 

farmacêuticos embora, atualmente, seja pouco utilizado. É considerado um sistema de reposição de stock 

por níveis, mas a sua gestão é da responsabilidade do enfermeiro-chefe do serviço e não do farmacêutico. 

Quando o enfermeiro-chefe entende que o stock dos medicamentos do armazém do seu serviço é 

insuficiente solicita a reposição pelos serviços farmacêuticos em dias definidos da semana, indicando o 

número de unidades pretendido que é preparada pelo técnico de farmácia e entregue no serviço por um 

assistente operacional. Este sistema de distribuição dificulta a gestão de stocks pelos serviços 

farmacêuticos, que desconhecem o stock real do armazém de cada serviço hospitalar.  

4.3.2. Armazéns avançados 
Este sistema de reposição é utilizado em alguns serviços hospitalares (Psiquiatria, Bloco 

operatório, Pediatria e Ginecologia) do CHBV. Os medicamentos continuam a estar armazenados nos 

serviços hospitalares, mas a gestão do seu stock é feita pelos serviços farmacêuticos. Sempre que um 

enfermeiro movimenta um medicamento do armazém deve registá-lo lendo o seu código de barras com 

um scanner. Semanalmente, os técnicos de farmácia dos serviços farmacêuticos acedem ao registo dos 

movimentos, emitem mapas e procedem à reposição a stock definido.  
 

4.3.3. Distribuição em mala simples ou dupla  

O sistema de reposição de stock por níveis em sistema de mala simples ou dupla consiste na 

existência de uma mala que desce aos serviços farmacêuticos para reposição de medicamentos e torna 

a subir para o serviço em poucos minutos ou de duas malas cujo stock dos medicamentos é reposto, 

bissemanalmente, sendo que, a mala do dia a decorrer sobe para o serviço hospitalar com o stock 

completo e a mala do dia anterior desce para os serviços farmacêuticos incompleta para que o técnico 

de farmácia proceda à reposição.  
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4.4. Distribuição personalizada 

Quando surgem prescritos aos doentes medicamentos que não existem no stock do armazém de 

distribuição clássica/tradicional, armazém avançado ou PYXIS (neste último caso, denominados como 

extra-PYXIS) do serviço hospitalar ou quando a prescrição não é executada antes do envio das malas 

da DIDDU, aplica-se o sistema de distribuição personalizada. Após validação da prescrição pelo 

farmacêutico hospitalar, estes medicamentos são devidamente acondicionados e identificados com os 

dados do doente (nome, número do processo, número da cama e serviço) pelo técnico de farmácia e são 

entregues no serviço hospitalar por um assistente operacional dos serviços farmacêuticos ou do serviço 

onde o doente se encontra internado.   
 

4.5.  Distribuição de medicamentos a doentes em ambulatório 
Ao longo dos anos, têm surgido cada vez mais medicamentos que permitem que o doente inicie 

ou continue o plano terapêutico fora do ambiente hospitalar. No entanto, por razões de segurança, pelo 

facto destes medicamentos apresentarem janelas terapêuticas estreitas ou exigirem monitorização 

frequente, a sua dispensa é da exclusiva responsabilidade do farmacêutico hospitalar [11]. 

Diariamente, no CHBV, são dispensadas, gratuitamente, em regime de ambulatório, mediante 

prescrição electrónica de um clínico da instituição, milhares de unidades de medicamentos para o 

tratamento de doenças previstas na lei, como a insuficiência renal crónica, artrite reumatoide, artrite 

psoriática, psoríase em placas, artrite idiopática juvenil poliarticular, espondilite anquilosante, VIH 

(Vírus da Imunodeficiência Humana)/SIDA (Síndrome da Imunodeficiência Humana), Hepatite C, 

doença de Crohn e colite ulcerosa, deficiência em hormona de crescimento (síndrome de Turner), 

perturbações do crescimento (síndrome de Prader-Willi), esclerose múltipla e lateral amiotrófica e 

síndrome de Lennox-Gastaut. Embora o Serviço Nacional de Saúde preveja a dispensa gratuita de 

medicamentos utilizados para o tratamento de muitas outras patologias [12] essas não são tratadas no 

CHBV e, logo, esses medicamentos não são dispensados nesta farmácia hospitalar.   

 A farmácia hospitalar do CHBV está também autorizada a dispensar, a título gratuito, 

medicamentos biológicos para o tratamento das doenças autoimunes reumáticas e intestinais acima 

referidas que tenham sido prescritos por um clínico inserido num Centro Prescritor de Agentes 

Biológicos [13] bem como medicamentos destinados ao tratamento de situações clínicas resultantes dos 

procedimentos de cirurgia de ambulatório com a duração máxima de sete dias [14]. 

Adicionalmente, em circunstâncias excecionais suscetíveis de comprometer o normal acesso 

aos medicamentos, nomeadamente, quando existe descontinuidade nas condições de fornecimento e 

distribuição ou quando, por razões clínicas resultantes do atendimento em serviço de urgência 

hospitalar, se revele necessária ou mais apropriada a imediata acessibilidade ao medicamento, a farmácia 

hospitalar pode, mediante o pagamento, vender medicamentos [15]. 

O processo de dispensa ocorre numa sala de atendimento ao utente, está dependente da 

existência de um sistema de informação (que permite a gestão integrada e segura do plano terapêutico 
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do doente, a obtenção de um perfil farmacoterapêutico e a realização dos movimentos de débito ao 

doente) e deve seguir o procedimento seguinte: 

1) Identificação do doente (através de utente, cartão de cidadão ou, eventualmente, número 

do processo) e, caso seja essa a situação, do cuidador; 

2) Análise e validação da prescrição médica eletrónica (com assinatura do farmacêutico e 

do doente); 

3) Cedência de medicamentos (definição das quantidades a ceder para um período de trinta 

dias (exceto no caso dos doentes com VIH/SIDA que, pelo facto da adesão à terapêutica constituir um 

fator crítico para o seu sucesso clínico e epidemiológico, são dispensados para períodos de noventa dias 

[16]) e registo das quantidades dispensadas e da data de dispensa); 

4) Monitorização da utilização (registo de interações, reações alérgicas, adesão à terapêutica); 

5) Disponibilização de informação (via e forma de administração, condições de 

armazenamento, informações técnicas, quantidade dispensada do medicamento, custo global da 

terapêutica, data da próxima dispensa, processo de monitorização da adesão, notificação de efeitos 

adversos, consequências do incumprimento do plano terapêutico, da ausência de comparência às 

consultas, ações em caso de perda dos medicamentos, horário e contacto telefónico dos serviços 

farmacêuticos); 

6) Comprometimento do doente com as condições de utilização através da assinatura de 

um documento de responsabilização (ANEXO V [11]). 

Os serviços farmacêuticos são responsáveis por compilar registos de informação de ambulatório 

e de documentação da dispensa de medicamentos utilizada na terapêutica do VIH/SIDA, das doenças 

reumáticas artrite reumatoide, artrite psoriática, psoríase em placas, artrite idiopática juvenil 

poliarticular e espondilite anquilosante e da doença de Crohn e colite ulcerosa e a emiti-los ao SI.VIDA 

(no caso da terapêutica de HIV/SIDA) [17] ou ao INFARMED (no caso das restantes) [18-19].  
 

4.6.  Medicamentos sujeitos a controlo especial  

Devido à apresentação de características intrínsecas ou burocráticas muito próprias os seguintes 

grupos terapêuticos estão sujeitos a um controlo/circuito especial nos serviços farmacêuticos. 
 

4.6.1. Anti-infeciosos (tratamento da hepatite C) 
A elevada prevalência e a potencial gravidade da hepatite C, associados aos encargos 

significativos do respetivo tratamento, tornam essencial a adoção de medidas promotoras de uma 

utilização eficiente e racional dos respetivos medicamentos, salvaguardando o acesso universal e 

equitativo dos doentes a terapêuticas eficazes.  

O processo inicia-se com a emissão da proposta de tratamento do doente, pelo respetivo 

infecciologista, para avaliação pela CFT do CHBV e, posteriormente, pela nacional. Seguidamente, a 

CFT do CHBV regista o doente (com a informação clínica e técnico-científica que considere relevante) 

no Portal da Hepatite C disponível no website do INFARMED [20].  



	 11 

Caso o tratamento para o doente seja aprovado pelo INFARMED, a CA autoriza a emissão da 

nota de encomenda para o fornecedor. Independentemente da duração do tratamento (oito, doze ou vinte 

e quatro semanas) todas as embalagens chegam na mesma encomenda e são etiquetadas com as iniciais 

do doente, números do processo interno e do Portal da Hepatite C e armazenadas em local específico. 

Os medicamentos são dispensados ao doente, gratuitamente, em regime de ambulatório, para um período 

de trinta dias.   

Os serviços farmacêuticos mantêm um registo atualizado dos doentes em tratamento. 
 

4.6.2. Citotóxicos 

Geralmente, os citotóxicos são dispensados e administrados no contexto do serviço de Hospital 

de Dia embora possam também ser dispensados em regime de ambulatório.  

No Hospital de Dia do CHBV administram-se citotóxicos destinados, maioritariamente, ao 

tratamento dos cancros do pulmão, próstata, mama, intestino e estômago. Para cada tipo de cancro, 

existem protocolos terapêuticos já autorizados pela CFT sendo que, novos protocolos (com combinações 

distintas de citotóxicos ou com citotóxicos extra-formulário) devem ser acompanhados de um pedido 

de autorização. 

A receção e conferência de citotóxicos é em tudo semelhante à descrita para os produtos com 

circuito normal, no entanto, é de realçar a necessidade de manusear estes medicamentos com luvas e de 

inspecionar e procurar, impreterivelmente, manter a integridade das embalagens durante todo o circuito 

[21]. Grande parte dos citotóxicos a administrar, após serem rececionados são armazenados, nas 

condições ambientais adequadas, em armário específico [5] (sinalizado com a indicação 

“CITOTÓXICOS – MANIPULAR COM PRECAUÇÃO!” e com um kit de derrame de citotóxicos nas 

proximidades), no serviço de Hospital de Dia, estando também presentes nos serviços farmacêuticos, 

sob as mesmas condições, os citotóxicos biológicos (mais dispendiosos e existentes em menor 

quantidade). Dois dias antes do previsto para administração, mediante calendarização dos tratamentos 

dos doentes, o farmacêutico hospitalar valida os protocolos de quimioterapia instituídos e “prepara” os 

citotóxicos armazenados na farmácia para serem transportados até ao serviço de Hospital de Dia, 

separando-os em “citotóxicos de temperatura ambiente”, “citotóxicos de temperatura ambiente sujeitos 

a preparação prévia em câmara de fluxo laminar”, “citotóxicos de frio” e “citotóxicos de frio sujeitos a 

preparação prévia em câmara de fluxo laminar”.  

Todos os dias são transportados, separadamente e em contentores sinalizados fechados [21], 

para o serviço de Hospital de Dia, os citotóxicos destinados à administração nesse mesmo período, sendo 

que os que necessitam de preparação prévia em câmara de fluxo laminar apenas são transportados após 

indicação do enfermeiro que procederá à preparação. No final do dia, os citotóxicos que não são 

administrados e que pertencem aos serviços farmacêuticos são devolvidos, conjuntamente com um 

documento identificativo dos doentes que realizaram quimioterapia nesse dia, para se efetuarem os 

respetivos débitos. Desta forma, o farmacêutico hospitalar acompanha, em regime de proximidade, as 

terapêuticas com citotóxicos efetuadas no centro hospitalar.  
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4.6.3. Extra-formulário, Autorização de Utilização Excecional (AUE) e Off 

Label 
Quando um clínico prescreve um produto que não pertence à adenda hospitalar do FHNM, deve 

preencher um pedido/justificação de prescrição de produto extra-formulário (ANEXO VI). Esta 

justificação é analisada e avaliada pela CFT/Direção Clínica a quem compete emitir um parecer quanto 

às suas relações risco/benefício e custo/benefício. Caso o parecer seja favorável, o pedido segue para o 

Conselho de Administração (CA) para obtenção de autorização de aquisição.  

Em algumas situações, o clínico pode solicitar aos serviços farmacêuticos medicamentos que 

ainda não possuem autorização de introdução no mercado em Portugal ou em país algum. Nestas 

situações, o médico deve preencher um formulário de pedido de autorização de utilização especial 

(AUE) (ANEXO VII) que será analisado e avaliado pela CFT. Esta comissão emitirá um parecer 

favorável se verificar que o medicamento é imprescindível à prevenção, diagnóstico ou tratamento de 

determinada patologia, que, comprovadamente, não existe em Portugal nenhum medicamento com 

composição qualitativa e quantitativa e forma farmacêutica idênticas ao pretendido e que não existe 

alternativa terapêutica. Finalmente, conjuntamente com o CA, a CFT deve formalizar o pedido junto do 

INFARMED e aguardar a sua decisão [22]. 

Há ainda uma terceira circunstância a considerar, que se refere à prescrição de medicamentos 

Off Label, isto é, a prescrição de medicamentos para uma indicação terapêutica para o qual não estão 

aprovados (que não figura no Resumo das Características do Medicamento). Tal como nas situações 

anteriormente descritas, há a necessidade de preenchimento de um formulário/pedido de prescrição Off 

Label de medicamento (ANEXO VIII) que carece de autorização pela CFT.  

Após aquisição e integração destes produtos no stock dos serviços farmacêuticos estes são 

dispensados ao doente através do circuito adequado (consoante sejam medicamentos sujeitos ou não 

sujeitos a controlo especial). É mais comum a dispensa destes medicamentos a doentes hospitalizados, 

no entanto, em situações devidamente justificadas, podem ser dispensados em contexto de ambulatório. 
 

4.6.4. Hemoderivados 
Os medicamentos hemoderivados, como o próprio nome indica, são derivados do sangue ou 

plasma humano, e consequentemente, enquanto produtos de origem biológica, apresentam grande 

variabilidade e risco associados [23]. 

A receção e conferência de um hemoderivado requer a consulta do respetivo Boletim de Análise 

e do Certificado de Autorização de Utilização de Lote (CAUL) bem como o arquivo dos mesmos, junto 

da respetiva fatura, por ordem de entrada, em dossier específico. A sua dispensa aos serviços 

hospitalares exige o preenchimento, pelo médico, farmacêutico e enfermeiro, de um formulário de 

requisição/dispensa/administração (ANEXO IX [24]) por medicamento e por doente. A secção do 

documento destinada à farmácia deverá permanecer em arquivo nos serviços farmacêuticos. Esta 

metodologia garante a rastreabilidade de lote dos medicamentos hemoderivados, permitindo a 
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investigação de eventuais relações de causalidade entre a administração terapêutica do hemoderivado e 

a deteção de doenças infeciosas transmissíveis pelo sangue [24]. 
 

4.6.5. Psicotrópicos e estupefacientes 
Os psicotrópicos e estupefacientes são medicamentos utilizados na terapêutica de diversas 

doenças, das quais são exemplo as psiquiátricas e as oncológicas. Pelo facto de estarem associadas à 

prática de atos ilícitos como o tráfico e o consumo abusivo e, ainda, terem a capacidade de induzir 

habituação, e até dependência, física e psíquica são sujeitas a regulamentação e regime de vigilância 

mais restritos [25].   

Nos centros hospitalares, a aquisição, a receção, o armazenamento e a dispensa deste tipo de 

medicamentos é da responsabilidade do farmacêutico hospitalar. A aquisição de psicotrópicos e 

estupefacientes requer o preenchimento de uma requisição aprovada pelo INFARMED (que deve ser 

devidamente assinada e autenticada pelo farmacêutico hospitalar) ou a emissão informática de um 

documento de valor equivalente (ANEXO X) para o fornecedor [26]. A receção de encomendas 

processa-se da mesma forma que a receção dos restantes medicamentos, excetuando o facto de ser 

executada no cofre, onde estes produtos serão armazenados, devidamente identificados e separados.  

Por norma, no CHBV, existem nos armazéns dos serviços hospitalares stocks de psicotrópicos 

e estupefacientes previamente definidos pelo farmacêutico hospitalar, pelo diretor e pelo enfermeiro-

chefe com base nos consumos semanais desse mesmo serviço hospitalar. A dispensa destes 

medicamentos aos doentes em internamento nos serviços hospitalares é feita por reposição de stock 

mediante preenchimento e entrega nos serviços farmacêuticos do Anexo X [27] (ANEXO XI [27]), 

materializado pelo Modelo nº 1509 do Instituto Nacional da Casa da Moeda [28]. A informação a conter 

neste documento engloba a DCI do medicamento, a forma farmacêutica, a dosagem e o código, o nome 

dos doentes, respetivo número da cama e processo, quantidade prescrita, assinatura do enfermeiro que 

administrou o medicamento e a data de administração, a quantidade fornecida pelos serviços 

farmacêuticos e as assinaturas do diretor do serviço que requisita, do diretor dos serviços farmacêuticos, 

do farmacêutico hospitalar que dispensa e do enfermeiro que recebe o medicamento [27] e o transporta 

adequadamente para o respetivo serviço hospitalar. Quando é necessário, no serviço hospitalar, um 

psicotrópico e estupefaciente que não faz parte do stock do seu armazém, é possível a requisição deste 

aos serviços farmacêuticos, mediante o preenchimento de um vale de “empréstimo” (ANEXO XII). 

Deste documento constam a DCI do medicamento, respetivo código e quantidade, o nome do doente, o 

número da cama e o nome do serviço em que se encontra internado, a data do “empréstimo” e as 

assinaturas de quem requisita e de quem “empresta” A existência deste vale significa que, durante um 

período de tempo, aquele psicotrópico e estupefaciente, naquela quantidade, passa a integrar o stock 

daquele serviço hospitalar. O “empréstimo” só ficará saldado quando o medicamento for consumido na 

totalidade e for entregue, aos serviços farmacêuticos, o Anexo X devidamente preenchido.  

A relação dos estupefacientes utilizados em tratamento médico nos centros hospitalares (ou seja, 

todos os duplicados dos Anexos X preenchidos) devem ser enviados, trimestralmente, para o 

INFARMED. Adicionalmente, os serviços farmacêuticos são ainda responsáveis por manter registos em 
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papel ou informáticos das entradas e saídas de psicotrópicos e estupefacientes, os quais devem enviar, 

anualmente, para o INFARMED, juntamente com a relação do número total de substâncias armazenadas 

e utilizadas durante um ano e a diferença face aos consumos dos anos anteriores [29]. 
 

5. Produção e controlo de medicamentos  

5.1.Preparação de formas farmacêuticas não estéreis  

5.1.1. Medicamentos manipulados – preparados oficinais 
Esporadicamente são produzidas, nos serviços farmacêuticos, formas farmacêuticas não 

estéreis. As mais comummente requisitadas são as formas farmacêuticas líquidas orais e tópicas e as 

semissólidas. Habitualmente, as formas farmacêuticas líquidas destinam-se a administração pediátrica 

(por impossibilidade de administração de formas farmacêuticas sólidas orais ou por desadequação da 

dosagem comercializada da forma farmacêutica desejada), a utilização em processos de desinfeção ou 

como auxiliares de diagnóstico (ácido acético no cancro ginecológico feminino). As formas 

farmacêuticas semissólidas são utilizadas no tratamento de afeções dermatológicas ou como adjuvantes 

dos tratamentos de fisioterapia (pelas suas características analgésica ou anti-inflamatória ou, apenas, 

emoliente e hidratante).  

Geralmente, os preparados oficinais são sujeitos a prescrição médica, excetuando-se as formas 

farmacêuticas líquidas de aplicação tópica auxiliares de diagnóstico e as semissólidas adjuvantes da 

fisioterapia, que são requisitadas pelo enfermeiro do serviço hospitalar, com indicação médica. 

 Os preparados oficinais são produzidos e rotulados, no laboratório, de acordo com as indicações 

do Formulário Galénico Português, pelos técnicos de farmácia, sob supervisão do farmacêutico 

responsável (com exceção das que contêm substâncias ativas psicotrópicas e estupefacientes que são 

produzidas pelo farmacêutico). Cada preparado oficinal produzido possui uma ficha de preparação, onde 

constam, dados relativos ao medicamento manipulado (nome do medicamento, dosagem, forma 

farmacêutica, quantidade a preparar, data de preparação e lote do preparado oficinal, nome do operador, 

origem, lote, quantidade calculada e medida de cada matéria-prima, modo de preparação, ensaios de 

verificação (específicos da forma farmacêutica), informação a constar no rótulo (nome do medicamento, 

dosagem, quantidade, prazo de utilização, nome, processo e serviço do doente e menções de utilização 

e segurança), material/equipamento de laboratório utilizado, material de embalagem, prazo de 

utilização) e dados relativos ao doente a que destina (nome, número do processo e serviço e nome do 

clínico prescritor) (ANEXO XIII) [30]. As fichas de preparação são impressas, assinadas pelo técnico 

operador e pelo farmacêutico supervisor e arquivadas durante um período mínimo de três anos. Cada 

preparado oficinal produzido gera um número de documento de débito que fica registado na ficha de 

preparação.  

O laboratório dos serviços farmacêuticos do CHBV possui uma hotte, uma estufa, um destilador 

(onde é produzida a água destilada utilizada para preparação dos medicamentos manipulados e para 

utilização nos restantes serviços hospitalares), uma máquina de reembalagem (para comprimidos), um 

lava-olhos e um chuveiro de emergência, armários para armazenamento de material de apoio e de 
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embalagem, armários para armazenamento de matérias-primas, armários para armazenamento de 

boletins de análise (a matéria-prima deve cumprir os cinco ensaios que a farmacopeia exige, estes 

boletins são enviados pelo fornecedor e devem ser arquivados até três anos após a última utilização da 

matéria-prima a que se referem), fichas de segurança (em português, enviadas pelo fornecedor da 

primeira vez que expede a matéria-prima) e fichas de preparação e cartazes com informação relativa às 

condições de segurança a observar quando se manipula qualquer matéria-prima existente. 

Adicionalmente, estão também disponíveis para consulta, fichas de preparação modelo e procedimentos 

de farmacotecnia, elaborados pelo farmacêutico responsável, nomeadamente, procedimentos de 

elaboração de monografias, de receção de matérias-primas e material de embalagem, do circuito de 

medicamentos manipulados (em tudo semelhante ao do pedidos extra-PYXIS), da preparação de 

medicamentos, rotulagem e reembalagem, do controlo de qualidade, normas de higiene, limpeza e 

segurança do laboratório, do controlo e calibração dos aparelhos de medida e procedimentos de 

funcionamento do sistema de purificação de água, do agitador magnético com aquecimento, da estufa 

de secagem e esterilização, da hotte, da balança eletrónica compacta e da de precisão. 
 

5.1.2.  Reembalagem 

Existe ainda a preparação de formas farmacêuticas não estéreis apenas por reembalagem. 

Subsistem algumas situações que exigem a reembalagem do medicamento nos serviços farmacêuticos, 

nomeadamente, a ausência de acondicionamento primário, a necessidade de divisão (em metades ou 

quartos) ou a incapacidade de etiquetagem de cada comprimido (espaço insuficiente na embalagem de 

origem). 

A reembalagem é realizada, no laboratório, no respetivo aparelho, por um assistente 

operacional, sob supervisão de um farmacêutico.  

Numa primeira fase, o farmacêutico introduz no sistema informático do aparelho algumas 

informações acerca do medicamento (nome comercial, DCI (escrita segundo critérios LASA), dosagem, 

número de comprimidos a embalar, lote, prazo de validade original e prazo de validade após 

reembalagem) e seleciona aquelas que pretende inscrever na embalagem de cada comprimido (DCI, 

dosagem, lote e prazo de validade após reembalagem). Seguidamente, os comprimidos (com ou sem 

acondicionamento primário) são introduzidos nas ranhuras do tabuleiro do aparelho para serem 

reembalados. Para evitar a ocorrência de erros de reembalagem e a contaminação cruzada, não se 

reembalam comprimidos diferentes em simultâneo e procede-se à limpeza do aparelho entre 

reembalagens. Após finalizado o processo, as condições da embalagem são conferidas, sendo que, 

comprimidos partidos, esmagados ou com embalagens incorretamente identificadas ou seladas são 

rejeitados.  

Por questões de qualidade e segurança, porque o comprimido foi retirado da sua embalagem 

(excetuando quando apenas se reembalada por incapacidade de etiquetagem de cada comprimido), o seu 

prazo de validade é encurtado em seis meses [5]. 
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6. Informação sobre medicamentos e outras atividades de Farmácia Clínica  
6.1. Farmácia clínica e apoio informativo a outros profissionais de saúde e 

comissões técnicas 
Apesar de no CHBV não existir, formalmente, um sistema de farmácia clínica em que o 

farmacêutico se desloca junto do doente [5] é frequente os clínicos e as comissões técnicas solicitarem 

apoio informativo ao farmacêutico hospitalar. Geralmente, o tipo de informação solicitada é relativa a 

ajustes posológicos em insuficientes renais ou hepáticos ou em doentes sob terapêutica com fármacos 

doseáveis no sangue (anticonvulsivantes e antimicrobianos), interações medicamentosas, efeitos 

secundários, estabilidade do medicamento após abertura (antisséticos e anestésicos) e diluições de 

soluções-mãe injetáveis para administração parentérica. O farmacêutico hospitalar procura 

disponibilizar, em tempo útil, informação fidedigna, detalhada e devidamente referenciada.  
 

6.2. Farmacovigilância 

A farmacovigilância visa melhorar a qualidade e segurança dos medicamentos, em defesa do 

utente e da Saúde Pública, através da deteção, avaliação e prevenção de reações adversas a 

medicamentos [31]. 

Em conformidade com o Decreto-Lei nº 242/2002, de 5 de novembro, o CA do CHBV nomeou 

um farmacêutico e um médico como delegados de farmacovigilância. A estes profissionais compete, no 

CHBV, divulgar o Sistema Nacional de Farmacovigilância e promover o envio às unidades de 

farmacovigilância ou ao serviço responsável pela farmacovigilância do INFARMED, das notificações 

de suspeitas de RAM de que estes tenham conhecimento [32]. 

Os profissionais de saúde podem notificar reações adversas através do portal das RAM do 

Sistema Nacional de Farmacovigilância ou imprimindo, preenchendo e enviando ao INFARMED o 

formulário de notificação disponível no website da instituição (ANEXO XIV) [33].  
 

6.3. Participação do farmacêutico em ensaios clínicos 

O CHBV possui uma componente muito significativa de ensaios clínicos, estando em 

desenvolvimento diversos ensaios clínicos de fase III e fase IV nas áreas da Cardiologia, controlo da 

Dor, Endocrinologia, Imuno-alergologia, Infecciologia, Medicina Interna, Nefrologia, Oncologia, 

Otorrinolaringologia, Pneumologia e da Reumatologia. 

A implementação de um ensaio clínico no CHBV é sujeita a avaliação pela Comissão de Ética 

para a Saúde (CES), excetuando quando este é autorizado para implementação a nível nacional pela 

Comissão de Ética para a Investigação Clínica (dependente do Ministério da Saúde e do INFARMED) 

[34]. 

Cada ensaio tem, pelo menos, dois farmacêuticos hospitalares responsáveis, envolvidos na 

receção, armazenamento, libertação e devolução do medicamento dos ensaios clínicos e por toda a 

documentação associada a estes procedimentos. 

O processo de receção do ensaio clínico é diferente do dos restantes produtos, sendo que, assim 

que este chega ao armazém da farmácia hospitalar, o farmacêutico hospitalar é imediatamente 
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notificado. É ele que abre a caixa, interrompe o sistema de monitorização de temperatura, anota os 

códigos da encomenda e das embalagens e armazena-as devidamente. Adicionalmente, o farmacêutico 

hospitalar é responsável por reportar a receção do medicamento ao monitor do ensaio clínico bem como 

as condições físicas e de temperatura (inserindo o registo do sistema de monitorização numa plataforma 

informática) em que este chegou. 

Consoante o ensaio, a dispensa ao doente, pode ser executada pelo farmacêutico hospitalar em 

regime de ambulatório ou por duas profissionais especializadas na área. O farmacêutico hospitalar é 

responsável por todos os registos e documentação relacionados com este ato devendo registar, no dossier 

do ensaio clínico, aquando da libertação/dispensa do medicamento, o número do doente, de caixas 

dispensadas (indicando os respetivos códigos) e a data de entrega e, aquando da devolução do 

medicamento pelo doente, o número de embalagens e/ou unidades devolvidas, os respetivos códigos, o 

número do doente e a data de devolução.  
 

6.4. Comissões técnicas 

6.4.1. Comissão de Ética para a Saúde (CES) 
A Comissão de Ética para a Saúde (CES) do CHBV foi instituída em 1994, no seguimento da 

entrada em vigor da Lei nº 48/90 e do Decreto-Lei nº 97/94, sendo que a sua composição, os assuntos 

da sua competência e o seu modo de funcionamento só viriam a ser definidos, posteriormente, pelo 

Decreto-Lei nº 97/95, de 10 de maio. 

À CES compete zelar pelo cumprimento dos padrões de ética no exercício das ciências médicas 

de forma a salvaguardar a dignidade e integridade humanas. No CHBV, esta comissão é constituída por 

uma equipa multidisciplinar com sete elementos (dois médicos, um enfermeiro, um assistente social, 

um farmacêutico, um juiz e um teólogo), eleita pelo CA.  

De entre as múltiplas funções desempenhadas pela CES destacam-se a análise e emissão de 

pareceres acerca de quaisquer questões éticas que surjam no seio do centro hospitalar (levantadas pelo 

CA, pelos profissionais de saúde ou pelos doentes), a promulgação de protocolos de investigação clínica 

não invasiva e a promoção da divulgação, nos serviços hospitalares, dos princípios de bioética a observar 

[35-37]. Esta comissão reúne exclusivamente quando surge qualquer questão merecedora da sua 

atenção.  
 

6.4.2. Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) 
A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) do CHBV foi instituída em 2004, ao abrigo da 

Lei nº 27/2002 de 8 de novembro, sendo regulamentada, posteriormente, pelo Despacho nº 1083/2004, 

de 1 de dezembro. 

À CFT compete selecionar os produtos a utilizar nos serviços hospitalares do CHBV (baseando 

as suas decisões em critérios de qualidade, segurança, eficácia, custo e necessidade), controlar os custos 

associados à sua aquisição e utilização e garantir aos doentes a equidade de acesso a terapêuticas seguras, 

eficazes e de qualidade. No CHBV, esta comissão é constituída por uma equipa multidisciplinar com 

seis elementos (três médicos e três farmacêuticos sendo que um deve integrar o Grupo de Coordenação 
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Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e de Resistência a Antibióticos) (GCL-

PPCIRA)) e é presidida pelo diretor clínico da instituição. 

De entre as múltiplas funções desempenhadas pela CFT destacam-se a monitorização do 

cumprimento da adenda institucional do FHNM (avaliando criteriosamente a satisfação de pedidos de 

produtos extra-formulário), pronunciar-se, deontologicamente, acerca da correção da terapêutica 

prescrita aos doentes, elaborar e rever periodicamente protocolos de utilização de medicamentos, 

determinar os medicamentos urgentes a incorporar nos armazéns dos serviços hospitalares e avaliar, 

periodicamente, com cada serviço hospitalar os custos das terapêuticas instituídas [38-39]. Esta 

comissão reúne mensalmente e, adicionalmente, sempre que considerar pertinente.  
 

6.4.3. Comissão de Qualidade e Segurança do Doente (CQSD) 

O acesso a cuidados de saúde seguros e de qualidade, durante todo o tempo e em todos os níveis 

da sua prestação, é um direito fundamental do cidadão [40]. No sentido de promover ações que visem, 

direta ou indiretamente, melhorar a qualidade assistencial e, no seguimento da entrada em vigor do 

Despacho n.º 3635/2013, de 7 de março, foi instituída, no referido ano, a Comissão de Qualidade e 

Segurança do Doente (CQSD).  

A CQSD, nomeada pelo CA do CHBV, compreende uma equipa multidisciplinar constituída 

por um elemento do CA (que, neste caso, preside a comissão), médicos, enfermeiros, um farmacêutico, 

um elemento da GCL-PPCIRA, um assistente social, um elemento do Gabinete do Ambiente e 

Segurança no Trabalho e um elemento do Gabinete de Comunicação.  

De entre as múltiplas funções desempenhadas por esta comissão destacam-se a elaboração, 

apresentação e aplicação do plano de ação anual de qualidade, segurança e humanização dos cuidados 

de saúde (baseado no Plano Nacional para a Segurança dos Doentes da Direção-Geral da Saúde (DGS) 

[40]  em vigor (atualmente, 2015-2020) mas, aplicado à realidade da instituição) a aprovar pelo CA, a 

análise e a promoção do desenvolvimento de políticas e estratégias orientadas para a satisfação dos 

doentes, profissionais de saúde e restantes colaboradores, a definição de critérios de avaliação, 

acompanhamento e monitorização da qualidade dos serviços prestados, a uniformização de políticas e 

procedimentos e, finalmente, a elaboração e o encaminhamento, anual, para o CA e para a DGS, o 

relatório de execução do plano de ação instituído (para que este possa ser analisado e daí surgirem 

propostas de melhoria a integrar o plano de ação do ano seguinte).  

A CQSD trabalha em estrita interação com todos os departamentos do CHBV, existindo dois 

profissionais de saúde por departamento, elementos de ligação à comissão que, em conjunto com o 

diretor do departamento, são responsáveis pela realização da avaliação contínua da qualidade e melhoria 

dos cuidados de saúde prestados, pela atualização de manuais de procedimentos e processos de 

gestão/organização, pela notificação de ocorrências, pela participação no desenvolvimento, 

monitorização e avaliação dos planos de ação estabelecidos, pela coordenação da formação em 

qualidade e risco clínico e geral e pela participação em equipas de auditoria de risco [41]. Esta comissão 

reúne semanalmente para desempenho das suas funções. 
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6.4.4. Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de 

Infeção e de Resistência a Antibióticos (GCL-PPCIRA) 
Em virtude de Portugal ser um dos países da União Europeia com as taxas mais elevadas de 

infeção associada a cuidados de saúde e de resistência a antimicrobianos, o Ministério da Saúde, 

determinou, através da entrada em vigor do Despacho nº 15423/2013, a criação de Grupos de 

Coordenação Locais do Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e de Resistência a Antibióticos 

(GCL-PPCIRA) em todas as instituições nacionais prestadoras de cuidados de saúde.  

O GCL-PPCIRA apresenta como objetivos principais, reduzir a taxa de infeção associada aos 

cuidados de saúde, promover o uso correto dos antimicrobianos e reduzir a taxa de microrganismos com 

resistência a antimicrobianos. Esta comissão é de natureza multidisciplinar (inclui médicos (um deles 

microbiologista), enfermeiros, farmacêuticos e outros técnicos de saúde relacionados com esta área de 

intervenção) sendo que, o coordenador integra também a CQSD e a CFT.  

De entre as múltiplas funções desempenhadas pelo GCL-PPCIRA destacam-se, o 

supervisionamento das práticas locais de prevenção e controlo de infeção e de uso de antimicrobianos, 

a vigilância e notificação de microrganismos-problema e alerta, a garantia de práticas locais de 

isolamento para contenção de microrganismos multirresistentes, a promoção e correção de práticas de 

prevenção e controlo de infeção (higienização de mãos e superfícies, uso de equipamento de proteção 

individual e ambiental) e de práticas de uso de antimicrobianos (implementação de programas de 

assistência à prescrição antimicrobiana) [42]. A comissão mobiliza-se no sentido de atingir as metas de 

prevenção e controlo das infeções e das resistências aos antimicrobianos estabelecidas pelo Plano 

Nacional para a Segurança dos Doentes 2015/2020 [40]. 

Uma das primeiras medidas instituídas pelo GCL-PPCIRA foi a constituição de um grupo de 

trabalho denominado Grupo do Programa de Apoio à Prescrição de Antimicrobianos (GPAPA) cujas 

atividades envolvem o apoio ao clínico e a monitorização da prescrição de antimicrobianos (isto é, este 

grupo revê e corrige o esquema terapêutico instituído, otimizando a dosagem dos antimicrobianos 

segundo parâmetros de farmacocinética e farmacodinâmica e fundamenta e regista a sua participação e 

decisão por escrito no processo clínico do doente), o fornecimento periódico do perfil de resistências 

aos antimicrobianos do centro hospitalar e por serviço e a disponibilização de sessões de formação no 

âmbito da resistência aos antimicrobianos, da otimização da prescrição e dos procedimentos específicos 

aplicáveis às doenças infeciosas. Seguiu-se a implementação da suspensão automática da antibioterapia 

ao oitavo dia, por se ter percebido que, muitas vezes, o doente continuava a antibioterapia 

indefinidamente, por esquecimento do clínico. Mais tarde, instituiu-se o preenchimento de um 

formulário de antibioterapia, existindo dois documentos distintos, um para os antimicrobianos de 

reserva, mais longo e complexo, que requer justificação por escrito da prescrição do antimicrobiano 

(ANEXO XV) e outro, mais curto e simplificado, para os restantes antimicrobianos, de contextualização 

da antibioterapia (ANEXO XVI). 

Com o intuito de se uniformizarem as práticas de antibioterapia o GCL-PPCIRA e o GPAPA, 

em estrita colaboração com o serviço de Infecciologia, elaboraram procedimentos como o de profilaxia 



	 20 

antibiótica da infeção do local cirúrgico, o de antibioterapia empírica de infeções complicadas 

[(localização de difícil acesso ao antimicrobiano ou agente etiológico resistente (como Staphylococcus 

aureus resistente à meticilina (MRSA), Clostridium difficile e Acinetobacter baumannii)], o de 

antibioterapia empírica de reinfeções e recorrências, o de prevenção da transmissão cruzada de 

Enterobacteriaceas resistentes a carbapenemos, intervenção em acidente de trabalho com exposição a 

material biológico potencialmente contaminado com VHB, VHC ou VIH e o de vigilância 

epidemiológica ativa de MRSA. Esta comissão reúne mensalmente para desempenho das suas funções 

e, adicionalmente, sempre que considerar pertinente. 
 

6.4.5. Comissão de Feridas (CF) 

A Comissão de Feridas (CF) do CHBV foi instituída em 2016 e compreende uma equipa 

multidisciplinar constituída por cinco elementos (dois médicos, dois enfermeiros e um farmacêutico). 

A instituição desta comissão não se encontra legislada, tendo sido estabelecida pelo CA. Para além disto, 

esta comissão não exerce qualquer poder deliberativo, sendo unicamente de índole consultivo e de 

aconselhamento e estando disponível para solicitação por todos os serviços hospitalares.  

De entre as muitas funções desempenhadas pela CF destacam-se a definição do material de 

penso constante do FNHM (em parceria com a CFT), a elaboração e atualização de protocolos de 

tratamento de feridas (instituição de boas práticas) e a disponibilização e promoção de formação interna 

aos profissionais de saúde envolvidos nesta área. Reúne mensalmente para desempenho das suas 

funções. 
 

6.4.6. Comissão de Informatização Clínica (CIC) 

A Comissão Informatização Clínica (CIC) do CHBV foi instituída em 2015 e compreende uma 

equipa multidisciplinar constituída por sete elementos (dois médicos, dois enfermeiros, um 

farmacêutico, um técnico de diagnóstico e terapêutica e um informático). Tal como no caso da CF, a 

instituição desta comissão não se encontra legislada, tendo sido estabelecida pelo CA, com o objetivo 

principal de otimizar o processo de comunicação no seio do centro hospitalar e a partilha de informação 

entre este e as unidades de cuidados de saúde primários. Atualmente, a CIC tem em mãos um projeto 

muitíssimo ambicioso, a transformação do centro hospital numa instituição sem registos em papel. 

A CIC não exerce qualquer poder deliberativo, sendo unicamente de índole consultivo e de 

aconselhamento e estando disponível para solicitação por todos os serviços hospitalares. Reúne 

mensalmente para desempenho das suas funções.  
 

 

PARTE 2 
 

1. Temas desenvolvidos  
Durante o período de estágio na farmácia hospitalar do CHBV foi-me sugerida a realização de 

algumas atividades, nomeadamente, a elaboração de alguns documentos auxiliares ao serviço de 

dispensa de medicamentos em regime de ambulatório.  
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1.1. Tratamento e profilaxia da infeção por VIH-1 e VIH-2 
O VIH é um vírus que se transmite através dos fluídos biológicos e que tem como alvo o sistema 

imunitário, especialmente as células T CD4+. Com o tempo, o vírus destrói um número de células de 

tal forma elevado que o organismo perde a capacidade de amenizar e combater as infeções oportunistas 

que o possam afetar, levando muitas vezes à morte do indivíduo. Embora a infeção por VIH não seja, 

por enquanto, curável, a terapêutica antirretroviral permite aumentar a esperança média de vida dos 

doentes infetados e reduzir a sua contagiosidade [43], através da redução da carga viral e do 

retardamento da redução do número de células T CD4+. 

A adesão à terapêutica é um elemento chave na eficácia da terapêutica antirretroviral, pois a 

interrupção do tratamento, facilita a ocorrência de mutações do vírus que codificam para mecanismos 

de resistências a estes medicamentos [44]. 

Como já foi referido anteriormente, os serviços farmacêuticos são responsáveis por compilar 

registos de informação de ambulatório e de documentação da dispensa de medicamentos utilizada na 

terapêutica do VIH/SIDA e a emiti-los ao SI.VIDA [17]. Um dos dados a fornecer é a classificação do 

regime terapêutico instituído em “1ª linha”, “2ª linha” e “profilaxia” e para tal é útil que o farmacêutico 

tenha ao seu dispor um documento auxiliar com as combinações de antirretrovirais que se incluem em 

cada um destes grupos. Desta forma, foi-me proposta a elaboração de um documento (ANEXO XVII) 

que contivesse essa mesma informação.   

Conclui que o documento elaborado atingiu o objetivo para o qual foi concebido, uma vez que, 

ao facilitar o acesso à informação relativa à classificação dos regimes da terapêutica antirretroviral, 

possibilitou a diminuição do período de tempo despendido com o preenchimento diário do ficheiro de 

adesão à terapêutica.  
 

1.2. Ruxolitinib (inibidor das Janus Associated Kinases) – informação a transmitir 

ao doente 
O Ruxolitinib é um agente biológico aprovado para o tratamento, em adultos, da policitemia 

vera e da esplenomegalia e outros sintomas relacionados com a mielofibrose primária, com a 

mielofibrose pós-policitemia vera e com a mielofibrose pós-trombocitemia essencial. Este fármaco é 

um inibidor seletivo das Janus Associated Kinases (JAK 1 e JAK 2), cinases que medeiam a sinalização 

de muitas citoquinas e fatores de crescimento que são importantes para a hematopoiese e para a função 

imunitária. A sua eficácia no tratamento destas patologias decorre da evidência de ocorrência de 

desregulação nestas vias de sinalização com consequente sobreprodução de citoquinas responsáveis pela 

proliferação de células neoplásicas malignas hematológicas [45]. 

 Os folhetos informativos são meios de comunicação escrita muito utilizados nas instituições de 

prestação de cuidados de saúde, com o objetivo de reforçar a informação transmitida pelos profissionais 

de saúde ao doente ou de disponibilizar informação mais detalhada sobre determinado assunto. Os 

serviços farmacêuticos não são exceção à regra e procuram manter à disponibilidade do doente e do 
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farmacêutico hospitalar responsável pela dispensa de medicamentos em regime de ambulatório, folhetos 

informativos sobre os medicamentos que são dispensados neste contexto.  

Apesar do Ruxolitinib já estar aprovado desde 2014, foi prescrito e dispensado, pela primeira 

vez, no CHBV, no início de 2017 logo, ainda não tinha sido elaborado nenhum folheto informativo para 

disponibilizar ao doente. Por esta razão foi-me proposta essa mesma tarefa.  

Procurei elaborar um folheto informativo (ANEXO XVIII) pouco extenso, simples e de fácil 

compreensão, que apenas incluísse a informação mais importante (como as indicações terapêuticas do 

Ruxolitinib e recomendações relativas à posologia, à forma de administração, à atuação em caso de 

esquecimento de toma, aos efeitos secundários mais frequentes, à sintomatologia de alerta e às condições 

de armazenamento) e que pudesse, não só, ser disponibilizado aos doente, para sua informação, mas 

também ser utilizado como checklist, pelo farmacêutico hospitalar no momento da dispensa do 

medicamento.  

Não foi possível avaliar o impacto da elaboração deste documento, uma vez que, até ao último 

dia do estágio, o medicamento a que se refere ainda não tinha sido novamente dispensado.   
 

1.3. Tratamento das doenças autoimunes reumáticas (artrite reumatoide, artrite 

psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular, espondilite anquilosante e 

psoríase em placas) e intestinais (doença de Crohn e colite ulcerosa) com agentes 

biológicos 

Os agentes biológicos vieram revolucionar a terapêutica das doenças autoimunes reumáticas e 

intestinais, particularmente, a das formas mais graves e agressivas, muitas vezes resistentes à terapêutica 

recomendada. Estes fármacos possuem mecanismos de ação inovadores, baseados na inibição específica 

de alvos moleculares e celulares diretamente envolvidos na patogénese destas doenças como, por 

exemplo, citoquinas pro-inflamatórias e outras moléculas envolvidas na ativação, diferenciação e 

maturação das células B [46-47]. 

Diariamente, são dispensados, no CHBV, em regime de ambulatório, diversos agentes 

biológicos utilizados na terapêutica das doenças autoimunes reumáticas e intestinais o que torna muito 

difícil para o farmacêutico hospitalar, ter presente, para todos eles, a posologia recomendada para as 

fases de indução e manutenção. De forma a agilizar o processo de avaliação da adequação do regime 

posológico instituído foi-me proposta a elaboração de um documento (ANEXO XIX) que contivesse 

essa mesma informação.   

Conclui que o documento cumpriu o objetivo para o qual foi concebido, uma vez que, devido 

ao facto de estar afixado no gabinete de dispensa em regime de ambulatório e de poder ser rapidamente 

consultado, facilita o processo de avaliação da adequação do regime posológico instituído.  
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CONCLUSÃO 
 

O plano curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia 

da Universidade do Porto concede aos seus estudantes uma formação científica de excelência nas áreas 

da Química, da Biologia e da Tecnologia. No entanto, a perceção da sua real utilidade surge apenas 

quando se torna necessário aplicá-la em termos práticos. Daí este contacto com as áreas profissionais da 

farmácia comunitária e hospitalar, sob a forma de estágio profissionalizante, ser essencial para concluir 

a formação de excecionais futuros farmacêuticos.  

Os farmacêuticos hospitalares que tive a oportunidade de acompanhar nestes dois meses de 

estágio mostraram-me até que ponto a existência deste conhecimento (especialmente na área da 

farmacocinética e do controlo de qualidade) pode marcar a diferença numa instituição de cuidados de 

saúde, não só pelo número de vezes que a sua opinião é realmente decisiva, resultando na presença ou 

ausência de eficácia do tratamento instituído, bem como na influência que todos os procedimentos 

elaborados, todas as recomendações de boas práticas e todas as ações de formação que dinamizam, 

possuem na evolução da qualidade dos cuidados de saúde prestados na instituição. A experiência 

semanal no serviço de dispensa de medicamentos em regime de ambulatório mostrou-me ainda que, 

apesar de tanto o farmacêutico comunitário como o hospitalar, contactarem diariamente com doentes, 

os motivos que os trazem à farmácia hospitalar são quase sempre mais graves e delicados do que os que 

os levam à farmácia comunitária. Por isso, o farmacêutico hospitalar, deve ser dotado de uma capacidade 

de comunicação clínica e de uma empatia e sensibilidade muito superiores à de um farmacêutico 

comunitário e que estas estão altamente dependentes da personalidade do próprio profissional, pelo que 

considero que ser farmacêutico hospitalar não é somente uma profissão, torna-se uma vocação.  

Este estágio profissionalizante em farmácia hospitalar satisfez sobejamente a minha curiosidade 

na área profissional e considero que contribuirá muito para o meu futuro como farmacêutica, 

influenciando, nomeadamente, o meu sentido de responsabilidade e a minha postura na relação com o 

doente.   
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ANEXOS 
 

ANEXO I - Cronograma das atividades desenvolvidas no estágio profissionalizante em 

farmácia hospitalar. 

PERÍODO ASSUNTOS 
 

ORIENTADOR 

Semana 1 

• Visita ao serviço e apresentação à equipa profissional; 
• Comissão de Ética para a Saúde; 
• Comissão de Farmácia e Terapêutica; 
• Formulário Hospitalar e concursos para aquisição de 

medicamentos; 
• Aquisição de medicamentos e de produtos farmacêuticos 

(encomendas urgentes e diárias); 
• Autorização de utilização especial; 
• Programa de financiamento para o tratamento da hepatite C. 

Dra. Isabel Rosete 

Semana 2 

• Ambulatório (legislação, dispensa de medicamentos, 
protocolos de cirurgia de ambulatório, correção de 
receituário, adesão à terapêutica); 

• Terapêutica antirretroviral (tema desenvolvido); 
• Validação de prescrição (serviço hospitalar de Psiquiatria) 
• Psicotrópicos e estupefacientes (circuito na farmácia e 

legislação); 
• Reembalagem de medicamentos. 

Dra. Filipa Loreto 

Semana 3 

• Ambulatório (terapêutica da insuficiência renal crónica e do 
cancro da próstata); 

• Validação de prescrição (serviços hospitalares de 
Infecciologia, Pneumologia, Ortopedia e Medicina 
Intensiva); 

• Farmacocinética (folhas de cálculo para estabelecimento de 
esquemas posológicos de antimicrobianos doseáveis na 
circulação sanguínea). 

• Hemoderivados (circuito na farmácia, gestão de stock e 
legislação); 

• Comissão de feridas (tratamento de feridas (método TIME), 
material de penso, antisséticos, desinfetantes e 
antimicrobianos tópicos); 

• Protocolos de gestão da dor. 

Dr. Ricardo Leitão 

Semana 4 

• Ambulatório (Ruxolitinib – informação a transmitir ao doente 
(tema desenvolvido)); 

• Interrupção voluntária da gravidez (circuito do medicamento 
na farmácia); 

• Gestão de prazos de validade; 
• Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e 

Controlo de Infeções e de Resistências aos Antibióticos 
(GCL-PPCIRA); 

• Antibioterapia (formulários de justificação de antibioterapia, 
protocolos de profilaxia e tratamento de infeções); 

• Validação de prescrição (serviços hospitalares de Cirurgia 
Geral e Cirurgia Oftalmológica) 

Dra. Patrícia 
Barbosa 

Semana 5 

• Ambulatório (legislação de medicamentos biológicos de 
dispensa gratuita em ambulatório – denominação comum 
internacional do medicamento, indicação terapêutica, 
apresentação e posologia recomendada (tema desenvolvido)); 

• Validação da prescrição (discussão dos mapas de prescrição 
dos serviços hospitalares de Medicina e Sala de Observações 
da Urgência); 

Dra. Michele 
Martins 
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PERÍODO ASSUNTOS 
 

ORIENTADOR 

• Sistema de dispensa automática – PYXIS (instalação, 
funcionamento e gestão de stock). Pedidos extra-PYXIS; 

• Comissão da Qualidade e Segurança do Doente; 
• Medicamentos LASA e medicamentos de alto risco. 

Semana 6 

• Sistemas de distribuição de medicamentos (distribuição 
individual diária em dose unitária, distribuição 
tradicional/reposição de stocks por nível e armazéns 
avançados); 

• Citotóxicos (preparação/dispensa e débito de medicamentos 
para o Hospital de Dia e terapêutica das doenças 
oncológicas); 

• Validação de prescrição (discussão de mapas de prescrição 
dos serviços hospitalares de Cardiologia, Unidade de 
Cuidados Intensivos de Cardiologia, Neurologia e Unidade 
de AVC). Terapêutica das doenças cardiovasculares; 

• Farmacotecnia (legislação, instalações e procedimentos); 
• Ensaios Clínicos (intervenção do farmacêutico - dispensa e 

devolução de medicamentos) 
• Monitorização da temperatura. 

Dra. Cristina 
Mautempo 

Semana 7 

• Reorganização e reposição dos medicamentos dos armários 
do ambulatório; 

• Preparação de protocolos de cirurgia de ambulatório; 
• Visita aos sistemas de distribuição dos serviços hospitalares 

de Obstetrícia/Ginecologia, Pediatria e Unidade de Cuidados 
Intermédios de Neonatologia do Hospital Infante D. Pedro; 

• Visita aos serviços hospitalares de Medicina e Cuidados 
Paliativos do Hospital Visconde de Salreu (auditoria e 
organização dos armazéns); 

• Farmacovigilância. 

Dra. Ana Rocha 

Semanas 8 e 9 
• Elaboração do relatório de estágio profissionalizante em 

farmácia hospitalar com orientação dos farmacêuticos 
hospitalares. 

Todos 
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ANEXO II – Etiquetas de identificação dos medicamentos nos serviços farmacêuticos e nos 

restantes serviços hospitalares. 
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Figura 2. Sistema de Dispensa Automática – PYXIS: acesso ao armário com identificação do usuário por 

reconhecimento da impressão digital. 

Figura 3. Sistema de Dispensa Automática – PYXIS: gavetas com nível de segurança médio. 

Figura 1. Sistema de Dispensa Automática – PYXIS: computador/controlador, armário principal e 

auxiliares. 

ANEXO IV – Sistema de Dispensa Automática – PYXIS [10].  
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ANEXO V – Modelo de Termo de Responsabilidade a assinar pelo utente a quem são 

dispensados medicamentos em regime de ambulatório [11]. 
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ANEXO X – Requisição informatizada a enviar ao fornecedor para aquisição de 

psicotrópicos e estupefaciente. 



	 40 

 
  

ANEXO XI – Requisição a preencher pelos serviços hospitalares para dispensa de 

psicotrópicos e estupefacientes pelos serviços farmacêuticos [27]. 
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ANEXO XII – Vale de Empréstimo de Psicotrópicos e Estupefacientes aos serviços 

hospitalares. 
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ANEXO XV – Formulário para justificação de prescrição de antimicrobianos de reserva 

(anidulafungina, anfotericina lipossómica, aztreonamo, cefepima, colistimetato, 

daptomicina, linezolide, tigeciclina, voriconazol, estreptomicina, fidaxomicina, rifaximina, 

meropenemo, imipenemo, meropenemo levofloxacina e ciprofloxacina). 
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 ANEXO XVI – Formulário para contextualização de antibioterapia para os restantes 

antimicrobianos (aciclovir, amicacina, amoxicilina, amoxicilina com ácido clavulânico, 

ampicilina, azitromicina, benzilpenicilina, cefazolina, cefotaxima, cefoxitina, cefradina, 

ceftazidima, ceftriaxona, cefuroxima, claritromicina, clindamicina, doxiciclina, 

eritromicina, espiramicina, flucloxacilina, fluconazol, ganciclovir, gentamicina, 

itraconazol, metronidazol, nitrofurantoína, oseltamivir, piperacilina com tazobactam, 

rifampicina, sulbactam, sulfadiazina, sulfametoxazol com trimetoprim, valganciclovir, 

vancomicina). 
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ANEXO XVII – Tratamento e profilaxia da infeção por VIH-1 e VIH-2. 
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ANEXO XVII – Tratamento e profilaxia da infeção por VIH-1 e VIH-2 (conclusão). 
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ANEXO XIX – Tratamento das doenças autoimunes reumáticas (artrite reumatoide, artrite 

psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular, espondilite anquilosante artrite reumatoide, 

psoríase em placas) e intestinais (doença de Crohn e colite ulcerosa) com agentes biológicos. 
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ANEXO XIX – Tratamento das doenças autoimunes reumáticas (artrite reumatoide, artrite 
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ANEXO XIX – Tratamento das doenças autoimunes reumáticas (artrite reumatoide, artrite 
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