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Resumo 

 O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas culmina na realização de um estágio 

curricular, que optei por ser fracionado para que pudesse entrar em contacto com duas das áreas de 

intervenção farmacêutica que mais me fascinam. Assim, realizei dois meses de estágio numa farmácia 

hospitalar e os restantes quatro meses numa farmácia comunitária. Este estágio curricular é fundamental 

para contactarmos com a realidade diária da nossa futura profissão e de adquirirmos competências 

práticas sobre a mesma e novos conhecimentos, bem como aplicarmos todos os conhecimentos teóricos 

obtidos ao longo dos cinco anos de curso.  

 O presente relatório está organizado em duas partes. Numa primeira parte, descrevo o 

funcionamento geral e as atividades em que participei ativamente como estagiária, realizadas em back-

office e em front-office ao longo do meu estágio na Farmácia Mântua, no período de 20 março a 28 de 

julho, sob orientação do Dr. Ricardo Mota e da Dra. Carla Ferreira. Na segunda parte deste relatório refiro 

os temas que desenvolvi, ligados à prática profissional, tendo em conta as necessidades que surgiram no 

contexto do meu estágio. O primeiro tema que desenvolvi destina-se, especialmente, aos utentes 

asmáticos ou com Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica, intitulado “Intervenção Farmacêutica na correta 

utilização de medicamentos pela via inalatória”, no qual abordo as principais características desta via, as 

doenças respiratórias crónicas mais comuns e a inaloterapia. Termino este tema com a apresentação do 

“Guia de Aconselhamento Farmacêutico sobre a correta Técnica Inalatória”, como intervenção realizada 

na farmácia comunitária. Segue-se o segundo tema desenvolvido sobre a Polimedicação e Adesão à 

Terapêutica. No âmbito deste tema, procurei perceber as principais necessidades e dificuldadas dos 

doentes polimedicados frequentadores da Farmácia e arranjar estratégias para ajudá-los a gerir melhor 

toda a sua medicação e respetivas patologias, melhorando a sua qualidade de vida. Para tal, realizei um 

questionário, cujos resultados obtidos e a aplicação prática dos mesmos são aqui apresentados. 

Finalmente, apresento outros trabalhos realizados: os cartões de registo dos parâmetros fisiológicos e 

bioquímicos; a tabela personalizada com os valores de referência dos parâmetros fisiológicos e 

bioquímicos; a tabela de registo de produtos com prazo de validade reduzido e o Guia de Consulta Rápida 

dos Laboratórios Genéricos. 
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PARTE I - Descrição das atividades desenvolvidas no estágio 

1. INTRODUÇÃO 

 A Farmácia Comunitária é a área profissional dos farmacêuticos com maior visibilidade na 

sociedade. As farmácias são verdadeiros espaços de saúde, muito procuradas pelos utentes, pela sua 

proximidade, disponibilidade, qualidade, confiança e, acima de tudo, pela dedicação e competência 

profissional dos farmacêuticos. É o primeiro local a que os utentes recorrem a questões de saúde, onde os 

farmacêuticos asseguram a prestação de cuidados de saúde primários, assim como promovem o uso 

racional dos medicamentos e um aconselhamento personalizado e de qualidade. É por isso que os 

farmacêuticos são, muitas vezes, o primeiro e o último profissional de saúde a contactar com os utentes. 

São, assim, agentes promotores de saúde na comunidade, com conhecimentos e competências de carácter 

técnico-científico, procurados diariamente para prestarem a dispensa de medicamentos e produtos de 

saúde (MPS), aconselhamento e esclarecimento aos utentes. O quadro legal em vigor para o setor das 

farmácias comunitárias encontra-se caracterizado no Decreto-Lei n.º75/2016 [1].  

 O meu estágio em farmácia comunitária realizou-se na Farmácia Mântua (FM), entre o dia 20 de 

março e 28 de julho de 2017, com uma duração de quatro meses. Ao longo do meu estágio, o horário que 

realizei foi das 9h às 17h, com uma hora de almoço, de segunda a sexta, tendo tido também a 

oportunidade de realizar o horário de noite. No meu primeiro dia de estágio foi-me apresentada a história, 

a missão e os valores da FM, bem como a sua equipa de colaboradores, a organização do espaço físico e 

os diferentes serviços farmacêuticos prestados. Fiquei ainda a conhecer os meus orientadores de estágio, o 

Dr. Ricardo Mota e a Dra. Carla Ferreira. O segundo dia foi muito especial e marcou, sem dúvida, o 

início do meu estágio, pela comemoração do Dia Mundial da Árvore pela FM, tendo sido entregue aos 

utentes uma árvore endémica dos Açores, com a seguinte frase: “Proteger a árvore é defender o ambiente 

e valorizar a vida”. A celebração deste dia teve como objetivo apelar à população sobre o sentido de 

responsabilidade ambiental que cabe a todos nós pôr em prática. Ao longo do meu estágio fui integrada, 

de forma gradual, nas diferentes atividades realizadas na FM. O processo de integração e as principais 

atividades realizadas durante o estágio estão descritas e organizadas cronologicamente no Anexo I. 

 

2. FARMÁCIA MÂNTUA 

 A FM é uma farmácia familiar fundada, em 1944, pelo Dr. Manuel Correia Martins Mota, 

Licenciado em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, tendo sido, 

inicialmente, instalada na Rua Dr. Herculano Amorim Ferreira, na Lagoa. As inúmeras fórmulas 

magistrais desenvolvidas pelo Dr. Manuel, mais conhecido por “Dr. Mântua”, foram de enorme utilidade 

para os cuidados de saúde da altura, como é o caso da pomada dermântua, ainda hoje referenciada por 

alguns utentes, pelas suas propriedades cicatrizantes e anti-sépticas, utilizada para o tratamento de 

queimaduras. Em 1979, a propriedade da Farmácia passou para o seu filho, Eng. Luís Alberto Martins 

Mota. Em 1996, a Farmácia é trespassada para o seu filho, Dr. Ricardo Nuno Ferreira Martins Mota, o 

atual proprietário. Em 2009, a FM é tranferida para um espaço amplo e moderno, onde atualmente se 

encontra instalada. A sua missão passa por promover a saúde e o bem-estar dos utentes da comunidade 

com responsabilidade, qualidade e ética. A FM notabiliza-se pelo apoio aos cuidados de saúde da 

população e distingue-se pela sua enorme dedicação a diferentes causas de carisma ambiental e social.   
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 O Dr. Ricardo Mota é, também, o proprietário da Farmácia de Água de Pau (antigo Posto 

Farmacêutico da FM), situada no concelho da Lagoa e da Farmácia São Bento, localizada na Ilha 

Terceira. A FM trabalha ainda em assessoria com a Farmácia Graciosa, existente na Ilha Graciosa. Existe, 

assim, uma “parceria” constante entre estas farmácias, o que possibilita a aquisição de melhores 

condições de compra ao realizar encomendas de maior volume, distribuindo posteriormente os produtos 

por estas farmácias, tendo em conta as necessidades. Esta “parceria” é muito benéfica para os utentes, isto 

porque, por exemplo, quando a FM não tem um determinado medicamento ou produto de saúde e este 

encontra-se indisponível nos fornecedores, existe a possibilidade de fazer um pedido de transferência 

desse produto, em poucas horas, à Farmácia de Água de Pau ou em poucos dias à Farmácia de São Bento 

ou à Farmácia Graciosa. A FM é considerada a farmácia “mãe”, uma vez que é nela onde se centra a 

gestão de todas estas parcerias, sendo por isso uma farmácia muito dinâmica. 
 

 

 2.1. Localização e horário de funcionamento 

 A FM localiza-se na Rua do Espírito Santo n.º11A, no concelho da Lagoa, na Ilha de São Miguel 

do arquipélago dos Açores. Está situada numa zona residencial e comercial, com bons acessos e vários 

locais de estacionamento na sua envolvência. A Farmácia está a cerca de 500 metros da Unidade de 

Saúde da Lagoa, o que permite aos utentes recorrerem a esta Farmácia dada a sua proximidade. A 

Farmácia encontra-se instalada ao nível da rua, permitindo a acessibilidade direta de todos os potenciais 

utentes, incluindo crianças, idosos e cidadãos portadores de deficiência. A simpatia, a disponibilidade e a 

qualidade dos serviços prestados por toda a equipa da FM cativa os utentes. 

 A FM tem um horário alargado, pois está aberta de segunda a sábado das 9h às 21h, sem 

interrupção para almoço. Os colaboradores são distribuídos por diferentes horários, alternados 

semanalmente, de forma a assegurar a disponibilidade diária em horário alargado. Ao domingo a 

Farmácia encontra-se encerrada para descanso semanal. A FM não realiza serviços noturnos rotativos, 

porém apresenta um regime de disponibilidade, existindo um contacto de urgência disponível na porta de 

entrada da Farmácia, que em caso de urgência o Diretor Técnico assegura a dispensa dos medicamentos 

necessários. 
 

 2.2. Organização do espaço físico 

 A organização do espaço físico, quer interior, quer exterior, da FM segue as normas 

recomendadas no Manual de Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária [2]. No Anexo II, 

encontra-se fotografias do espaço exterior e interior da FM. 
 

  2.2.1. Espaço exterior 

 A FM exibe em toda a sua extensão exterior uma fachada em vidro com uma porta de entrada 

dotada de um sistema de abertura automática e guarda-vento, que facilita a entrada de utentes com 

dificuldades motoras e os resguarda do contacto direto com o exterior enquanto se encontram na sala de 

espera. A FM apresenta no exterior da porta de entrada a identificação do Diretor Técnico, o contacto 

telefónico (regime de disponibilidade), o horário de funcionamento, informações relativas a alguns 

serviços prestados pela Farmácia, alguma publicidade sobre campanhas a decorrer e ainda um postigo, 

que possibilita o contacto com o utente. Atualmente, o postigo não é utilizado por a Farmácia não realizar 

serviços noturnos, no entanto a FM já está preparada para o caso de no futuro vir a realizá-los. Por cima 

da fachada de vidro está bem visível o nome da Farmácia e no seu exterior existe uma cruz verde 
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luminosa. Uma vez que a fachada é toda em vidro, permite ter uma iluminação natural do espaço interior 

durante o dia e a quem está no exterior ter uma visão alargada do que se passa dentro da Farmácia. 
 

  2.2.2. Espaço interior 

 O espaço interior da FM está organizado em duas grandes áreas: back-office e front-office. 

 A área de back-office está estruturada em diferentes zonas de trabalho:  

 zona de receção e conferência de encomendas, que está equipada com uma secretária 

com um computador associado a um leitor ótico de código de barras, um fax e uma impressora (que serve 

as necessidades tanto do back-office como do front-office). Nesta zona é realizada a receção e conferência 

de encomendas, bem como a marcação de preços, a organização de documentos e ainda uma área 

destinada aos produtos reservados pelos utentes (uma para os pagos e outra para os não pagos); 

 zonas de armazenamento dos produtos rececionados, distribuídas em diferentes locais 

da Farmácia. Uma das zonas de armazenamento é nos módulos de gavetas deslizantes onde são colocados 

a maioria dos medicamentos de marca, organizados por ordem alfabética e por dosagem, e a maioria dos 

medicamentos genéricos, organizados também por ordem alfabética da substância ativa, por dosagem e 

por laboratório. O excedente destes medicamentos é arrumado, da mesma forma, em áreas de 

armazenamento de stock, assim como dispositivos médicos, produtos de higiene oral, material de penso, 

leites e papas e os restantes produtos que são encomendados em grandes quantidades. Os medicamentos 

do frio (colírios, insulinas, vacinas, vitaminas) são também organizados por ordem alfabética e 

conservados no frigorífico entre 2 e 8 . No frigorífico existe ainda uma área reservada para colocar os 

medicamentos reservados pelos utentes e uma área destinada aos medicamentos não foram  rececionados; 

 zona de produtos com validade a expirar, onde são colocados os produtos com 

validade já expirada para serem devolvidos aos fornecedores e os produtos com prazo de validade a 

expirar dentro de 1, 2 e 3 meses; 

 gabinente do Diretor Técnico, espaço que funciona como arquivo de documentação, 

biblioteca para consulta de diferentes fontes de informação e onde ocorrem reuniões com a equipa da FM, 

com Delegados de Informação Médica ou com outros colaboradores; 

 zona administrativa, onde são realizadas funções administrativas e de contabilidade;  

 laboratório, onde são preparados os medicamentos manipulados; 

 área do pessoal, zona onde se encontram as instalações sanitárias que se destinam aos 

funcionários da Farmácia e aos utentes, os cacifos pessoais dos funcionários, uma zona para refeições e 

uma zona onde são colocadas as caixas dos fornecedores e as devoluções. 

 A área de front-office da FM contempla a área de atendimento ao público, a sala de espera e um 

gabinete de atendimento personalizado, designado de Gabinete de Boas Práticas. A área de atendimento 

ao público é um espaço bastante amplo, apelativo, bem organizado e muito bem iluminado. Nesta área 

existem quatro balcões de atendimento ao público devidamente equipados com computadores e respetivas 

impressoras dos talões de fatura, leitores óticos de códigos de barras, terminal multibanco e leitores de 

cartão de cidadão. Cada balcão apresenta ainda um ecrã que fornece ao utente várias informações que o 

permitem acompanhar o atendimento, tais como: o nome do funcionário, o nome dos medicamentos e/ou 

produtos farmacêuticos que estão a ser dispensados, o preço unitário e o total da venda. Na retaguarda dos 

balcões encontra-se uma máquina, cashlogy, que realiza o troco de todos os caixas de uma forma mais 

eficiente e segura, minimizando erros nos trocos e  na contagem do caixa ao fim do dia. Na retaguarda 
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dos balcões existe também lineares e gavetas, aos quais os utentes não têm acesso direto, com a exposição 

e armazenamento de produtos de dispensa frequente, nomeadamente, medicamentos não sujeitos a receita 

médica (MNSRM), suplementos alimentares, dispositivos médicos e medicamentos homeopáticos. Os 

lineares e expositores acessíveis aos utentes estão distribuídos por toda a Farmácia, por áreas bem 

definidas: produtos para o cuidado dos pés e pernas cansadas; produtos de higiene oral; produtos 

capilares; produtos de dermocosmética; produtos de higiene corporal e íntima; produtos de ortopedia; 

medicamentos e produtos de uso veternário; produtos dietéticos; produtos de obstetrícia, puericultura e 

nutrição infantil, entre outros. Na área de atendimento ao público está disponível para utilização dos 

utentes, mediante pagamento, uma balança eletrónica e algumas cadeiras para os utentes e/ou 

acompanhantes. O atendimento aos utentes é efetuado através de um sistema de senhas, que permite gerir 

as filas de espera. O Gabinete de Boas Práticas está separado fisicamente da área de atendimento ao 

público e é neste espaço onde são prestados os serviços farmacêuticos e os cuidados de saúde aos utentes. 

 Ao longo do meu estágio desempenhei funções em ambas as áreas de trabalho, tanto no back-

office, como no front-office. 
 

 2.3. Recursos Humanos 

 A equipa da FM é formada pelos seguintes elementos:  

 Diretor Técnico: Dr. Ricardo Mota;  

 Farmacêuticas Substitutas: Dra. Carla Ferreira ou Dra. Maria Antónia Mendonça; 

 Farmacêutica Pós-Graduada em Medicamentos Manipulados: Dra. Mariana Lopes; 

 Técnicos de Farmácia: Luís Vieira, Simone Oliveira, Angélica Teles e Isabel Medeiros; 

 Técnica Administrativa: Ana Maria Medeiros; 

 Auxiliar de limpeza: Fátima Teles (realiza a limpeza diária da Farmácia); 

 Colaboradores externos: Dinis Rabaça (realiza serviços externos à Farmácia, por 

exemplo, transporte de encomendas, armazenamento de quebras...) e Marcelo Borges 

(encarregue da atualização regular da página online de Facebook).    

 Todos os funcionários da FM estão devidamente identificados mediante o uso de um cartão, 

contendo o seu nome e título profissional. Trata-se de uma equipa muito prestável, trabalhadora, 

motivada, organizada e com uma boa comunicação interna, que aliada a uma ótima gestão é, sem dúvida, 

o pilar do bom funcionamento e responsável pelo sucesso da FM. Esta equipa cria, deste modo, um 

ambiente familiar, acolhedor e convidativo para a prestação de um serviço de qualidade aos utentes. 

 Desde o meu primeiro até ao último dia de estágio, todos os elementos da equipa contribuiram 

para a minha aprendizagem não só a nível profissional como a nível pessoal, com muito espírito de inter-

ajuda, que foi crucial para a minha integração na equipa e no ambiente profissional da Farmácia, 

permitindo-me assim adquirir a confiança necessária para desempenhar todas as minhas funções e acima 

de tudo realizar um atendimento com segurança e qualidade. 
 

 2.4. Perfil dos utentes 

 Os utentes da FM são, na sua grande maioria, utentes habituais, que por várias razões se 

fidelizaram aos serviços e à equipa que a Farmácia disponibiliza. Os utentes são de diferentes classes 

socioeconómicas, o que exige dos profissionais grande flexibilidade e capacidade de compreensão, sendo 

que predominam os utentes da classe baixa/média. Dada à localização da FM, surgem também utentes 
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pontuais e aquando da primavera e verão verifica-se um maior afluxo de turistas. 

 Na FM verifica-se uma maior afluência de receitas médicas provenientes da Unidade de Saúde 

da Lagoa, dada a sua proximidade e também da Casa de Povo do Livramento, do Hospital Divino Espírito 

Santo e em minoria de Clínicas e Consultórios privados. 
 

 2.5. Sistema Informático 

 O sistema informático (SI) operacional em todos os computadores da FM é o Sifarma 2000, da 

Glintt. O Sifarma 2000 é uma ferramenta organizada, intuitiva e essencial no dia-a-dia, permitindo 

realizar a gestão da farmácia em diferentes domínios. Este sistema permite efetuar: encomendas 

diretamente aos respetivos fornecedores, bem como a gestão e receção de encomendas; a gestão de 

devoluções de produtos pelos mais variados motivos; a gestão financeira e contabilística, o que facilita o 

processo de faturação do receituário; a gestão de produtos, que permite controlar os prazos de validade e 

os stocks, existindo para cada um deles uma ficha com várias informações (stock mínimo e máximo, 

consumo médio, histórico de compras e vendas, informação científica...) e ainda permite realizar o 

atendimento aos utentes. O atendimento contempla várias funcionalidades, entre as quais, possibilita a 

realização de vendas e de encomendas instantâneas ao respetivo fornecedor; a criação da ficha de utente, 

na qual é possível consultar os seus dados pessoais e as vendas realizadas e fornece ainda informação 

científica sobre os medicamentos (indicação terapêutica, posologia, composição química, interações 

medicamentosas, precauções, contra-indicações...), muito útil para esclarecer as dúvidas dos utentes e 

melhorar o aconselhamento farmacêutico. 

 Durante o meu estágio preocupei-me em explorar o máximo possível esta ferramenta, tendo esta 

sido fundamental no meu desempenho profissional.  
 

 2.6. Fontes de Informação 

 O farmacêutico é um profissional de saúde que necessita de estar constantemente informado e 

atualizado a nível científico, ético e legal e, assim assumir um nível de competência adequado à prestação 

de uma prática eficiente, segura e com qualidade. Para tal, recorre a fontes de informação fildedignas. No 

início do meu estágio foi-me dado a conhecer as diferentes fontes de informação e documentação 

nacionais e internacionais, existentes na FM, quer em suporte de papel quer online, úteis para esclarecer 

dúvidas que possam surgem na prática clínica, nomeadamente: Prontuário Terapêutico, Índice Nacional 

Terapêutico, Farmacopeia Portuguesa, Formulário Galénico Português, Legslação Farmacêutica 

(Despachos e Portarias) e ainda as normas informativas da Direção Geral de Saúde e as circulares 

informativas da Associação Nacional de Farmácias (ANF), entre outras fontes de informação. Para uma 

consulta mais rápida de informação, aquando do atendimento ao público, recorre-se, geralmente, à 

informação científica disponível no Sifarma 2000 e aos Resumos das Características dos Medicamentos 

(RCM), facultados online pelo site da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde 

(INFARMED). 

 

3. GESTÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE 

 Uma gestão rigorosa, criteriosa e adequada de stocks é imprescindível para o funcionamento 

sustentável e racional de uma Farmácia Comunitária. O stock de uma farmácia não deve ser demasiado 

elevado nem baixo, mas sim suficiente para satisfazer as necessidades dos utentes e minimizar perdas 
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financeiras. Uma boa gestão envolve ainda a promoção da rentabilidade dos produtos existentes através 

da sua rotatividade e escoamento, de modo a minimizar o número de devoluções devido ao prazo de 

validade (PV) ter expirado. Uma boa comunicação entre os vários elementos da equipa é também 

essencial para evitar rutura de stocks e promover o escoamento de produtos com elevada retenção. O 

Sifarma 2000 exerce aqui um papel fundamental na gestão da farmácia, no qual podemos definir 

previamente os limites de stocks máximos e mínimos de cada produto na sua respetiva ficha, tendo em 

conta as necessidades reais da farmácia. A partir destes stocks torna-se mais simples realizar encomendas 

adequadas. Toda esta gestão de stocks, bem como a definição das condições de compra aos fornecedores 

e laboratórios é realizada pelo Diretor Técnico. Na FM, foram criados dois livros de registo para auxiliar 

a gestão de stocks: um para o registo de acertos de stocks, para quando são detatadas irregularidades entre 

o stock físico e o informático e outro para o registo de quebras de produtos, dado que estes são sujeitos a 

um processo de gestão diferente e um controlo muito rigoroso. 

 Ao longo do meu estágio colaborei na correta gestão de stocks através do registo de 

irregularidades no livro de acertos anteriormente mencionado, na realização de encomendas de produtos 

inexistentes aquando da sua solicitação durante o atendimento ao público e na implementação de um 

sistema de escoamento de stock de produtos com PV reduzido, sendo este um dos trabalhos que 

desenvolvi no âmbito do meu estágio. 
 

 3.1. Aquisição e armazenamento de medicamentos e produtos de saúde 
 

  3.1.1. Fornecedores  

 A FM adquire os MPS a uma vasta lista de fornecedores, na sua maioria a distribuidores 

grossistas e diretamente a laboratórios farmacêuticos, em situações mais pontuais, como por exemplo, 

para efetuar a encomenda de um determinado grupo de produtos (dermocosmética, puericultura, produtos 

sazonais ou produtos difíceis de obter através dos distribuidores). Esta aquisição é influencida pelos 

níveis de stock máximo e mínimo dos produtos, pela capacidade de investimento e de armazenamento e 

pelo histórico de compras e vendas dos produtos. O principal distribuidor grossista da FM é a Proconfar 

(Produtos de consumo e farmacêuticos, S.A.), que realiza geralmente três entregas diárias, uma de manhã 

e dois à tarde. A seguir à Proconfar, a Oliveira Leitão&Pena S.A., Farmaçor, DelkAçores e Luís Peixoto 

são os distribuidores grossistas mais frequentes.    
 

  3.1.2. Realização de encomendas 

 As encomendas de MPS podem ser efetuadas por email, por contacto telefónico ou através do 

Sifarma 2000. As ecomendadas realizadas por email são muito pontuais e dizem respeito a determinados 

produtos, os quais não é possível encomendar pelo SI e esta é a forma definida pelo distribuidor grossista 

para o fazer. Por contacto telefónico são solicitados frequentemente produtos, aos distribuidores 

grossistas, quando a sua disponibilidade é limitada e é necessário uma confimação imediata do seu stock 

para dar ao utente ou quando não é possível encomendar através do SI. Através do Sifarma 2000 é 

possível realizar três tipos de encomendas:  

a) Encomendas instantâneas 

 As encomendas instantâneas são efetuadas, geralmente, aquando do atendimento a um utente que 

solicita um medicamento ou produto de saúde, cujo stock não existe ou é insuficiente na farmácia, sendo 

possível visualizar no momento a sua disponibilidade e a hora de receção na farmácia. Este tipo de 
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encomendas podem ser realizadas à Proconfar ou à Oliveira Leitão.  

b) Encomendas diárias 

 As encomendas diárias são geradas tendo em conta o stock mínimo, definido para cada produto 

na sua ficha, de modo a evitar ruturas de stock. Estas encomendas são realizadas, automaticamente, à 

Proconfar, quando o stock mínimo dos produtos é atingido. A nota de encomenda gerada é revista pelo 

Diretor Técnico antes de ser enviada para o fornecedor, na qual poderá ainda alterar a quantidade a pedir 

de um determinado produto e/ou incluir ou excluir produtos. 

c) Encomendas manuais 

 As encomendas manuais são efetuadas, geralmente, para a aquisição de produtos em grandes 

quantidades ou campanhas específicas para a farmácia beneficiar de bonificações ou descontos, o que 

possibilita melhores margens de comercialização. Estas encomendas são também realizadas diretamente 

aos Delegados de Informação Médica, aquando da sua visita à farmácia, após análise do histórico de 

vendas do(s) produto(s), principalmente no que toca a produtos de dermocosmética, entre outros. Este 

tipo de encomendas é realizado apenas pelo Diretor Técnico ou pela Farmacêutica Substituta. 

 Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de realizar várias vezes encomendas por telefone e 

encomendas instantâneas. 
 

  3.1.3. Receção e conferência de encomendas 

 As encomendas quando chegam à farmácia, o farmacêutico ou técnico de farmácia assina o 

comprovativo de receção da encomenda na fatura em triplicado ou eletronicamente através de um 

dispositivo que os distribuidores têm para o efeito. As encomendas são acompanhadas com a fatura 

original e duplicado ou com o guia de remessa, quando os produtos enviados ainda não foram faturados. 

Os medicamentos do frio quando chegam à farmácia são imediatamente consevados no frigorifico, no 

local destinado aos “produtos por introduzir no sistema”, enquanto não são rececionados devidamente.  

 Em primeiro lugar, é necessário perceber que tipo de encomenda estamos perante. No caso de ser 

uma encomenda manual, a sua receção inicia-se no  módulo “Gestão de Encomendas”, no qual devemos 

criar a encomenda manualmente e para isso é necessário identificar o fornecedor e um dos produtos da 

encomenda, enviando o pedido para “o papel”, de modo a que esta fique criada no módulo da “Receção 

de encomendas”. Quando se trata de encomendas diárias ou instantâneas, estas surgem automaticamente 

no módulo da “Receção de encomendas”. Após a seleção da encomenda que se pretende rececionar, é 

necessário introduzir, em primeiro lugar, o número da fatura e o valor monetário da encomenda e, em 

seguida, os produtos faturados por leitura ótica do código de barras ou por introdução do código 

identificador de cada produto, o Código Nacional do Produto (CNP). Durante este processo é imperativo 

conferir o que está descrito na fatura com os produtos realmente enviados; introduzir ou atualizar o PV de 

cada produto, introduzindo sempre a validade mais curta; verificar se os Preços de Venda ao Público 

(PVP) e os Preços de Venda à Farmácia (PVF) mencionados na fatura são os mesmos no SI e atualizá-los 

se necessário e ainda  introduzir os bónus ou descontos aplicados. Em relação aos produtos de venda livre 

é introduzido no SI as margens definidas pelo Diretor Técnico e a partir delas o SI calcula o PVP 

automaticamente. Posteriormente, procede-se à marcação do preço na respetiva embalagem, através de 

uma rotuladora manual, sem esconder nenhuma informação importante. No final da receção é necessário 

conferir se o número de produtos rececionados corresponde ao número de produtos faturados na 
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encomenda e se o valor total apresentado no SI é o mesmo que o valor da fatura. No caso de existirem 

irregularidades na encomenda, como por exemplo, ter faltado algum produto, não ter vindo o número 

total de unidades de um produto, ter sido enviado um produto o qual não tinha sido encomendado ou ter 

vindo um produto não faturado, o responsável que está a realizar estas atividades contacta o fornecedor e 

expõe a situação. O fornecedor ao validar a irregularidade procede à sua regularização, geralmente, 

através do envio de uma nota de crédito ou do produto em falta. 

 Quando são rececionadas encomendas instantâneas, que dizem respeito a produtos previamente 

reservados pelos utentes aquando do atendimento ou quando são reservados pelo telefone, estes sofrem 

um circuito diferente dos restantes produtos rececionados, pois são colocados numa caixa destinada para 

esse fim. Estes produtos são depois organizados em dois locais diferentes: os produtos reservados que já 

estão pagos são colocados numa gaveta destinada a esse fim juntamente com o duplicado do talão de 

fatura, que refere a identificação do utente e comprova que o produto foi efetivamente pago e os produtos 

reservados que ainda não estão pagos são colocados num armário reservado para esse fim. Este sistema de 

reservas de produtos está muito bem organizado e funciona graças ao registo da reserva destes produtos 

num livro de registo criado para esse efeito, onde ficam registadas informações como: o dia da reserva, o  

nome do utente, o nome do produto reservado, o número de embalagens, se foi pago ou não e a rúbrica do 

responsável. Aquando da entrega destes produtos aos utentes, o funcionário coloca a data e assina no 

respetivo local, de modo a regularizar a reserva efetuada. 

 O processo de receção e conferência das encomendas finaliza com a impressão do documento 

comprovativo da entrada no SI da encomenda, que é anexado à fatura em duplicado, sendo arquivados 

separadamente das faturas originais para fins contabilísticos. A receção e conferência de encomendas são 

atividades que requerem muita atenção, rigor e uma rapidez ponderada, de modo a disponibilizar os 

produtos no stock da farmácia e contribuir para a sua boa gestão.  

 Durante o estágio, realizei a receção e conferência de encomendas, praticamente todos os dias, 

de forma completamente autónoma. Perante a deteção de irregularidades nas encomendas contactava com 

os respetivos fornecedores e exponha a situação, de modo a resolvê-las o mais rapidamente possível. 

Estas atividades foram essenciais para ficar a conhecer os diversos produtos disponíveis na farmácia e as 

respetivas campanhas, bem como estabelecer um contacto próximo com os fornecedores.  
 

  3.1.4. Armazenamento e conservação 

 A seguir ao processo de receção e conferência de encomendas, os MPS são armazenados nos 

locais para eles definidos, descritos anteriormente, de uma forma organizada e estratega para facilitar a 

sua dispensa, minimizando o tempo de procura dos mesmos durante o atendimento ao público. O 

armazenamento dos MPS é realizado com base no seu prazo de validade, obedecendo aos princípios FIFO 

(First In, First Out) e FEFO (First Expired, Firsto Out). De acordo com estes princípios, os produtos com 

PV mais curto devem ser os primeiros a serem dispensados, de forma a promover a rotatividade dos 

produtos sem acumular os com PV reduzido. A conservação correta dos MPS é essencial para garantir a 

sua qualidade, eficácia e segurança. Para tal, é importante controlar e monitorizar regularmente as 

condições de temperatura e humidade dos diferentes locais da farmácia, devendo estas ser inferiores a 

25ºC e 60%, respetivamente, à exceção do frigorífico, cuja temperatura deve estar compreendida entre os 

2ºC e os 8ºC. 
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 Ao longo de todo o meu estágio, em especial no início, participei ativamente no armazenamento 

de MPS, bem como na organização do seu espaço. Esta atividade permitiu-me contactar com os diversos 

produtos existentes na farmácia, bem como conhecer a sua organização, localização e rotatividade, 

essenciais para desempenhar com confiança a dispensa destes produtos aquando do atendimento ao 

público. 
 

 3.2. Controlo de prazos de validade  

 O controlo de prazos de validade (PV) é uma tarefa realizada no âmbito das Boas Práticas de 

Farmácia Comunitária, que exige rigor e que é determinante para garantir a qualidade, eficácia e 

segurança dos MPS dispensados aos utentes. NA FM, este controlo inicia-se aquando da receção de 

encomendas, através da atualização e/ou registo no Sifarma 2000 do PV de cada produto rececionado. De 

seguida, o controlo de PV é realizado de dois em dois meses, no qual é emitido pelo Diretor Técnico ou 

pela Farmacêutica Substituta, através do Sifarma 2000, uma listagem de todos os produtos cujo o PV 

expira dentro de três meses. Neste controlo, é conferido o PV e o respetivo stock dos produtos da listagem 

emitida com a realidade, sendo registado nessa listagem eventuais correções que, posteriormente, serão 

efetuadas pelo Diretor Técnico no Sifarma 2000. Todos os produtos com PV a expirar dentro de três 

meses são recolhidos e armazenados num local devidamente assinalado para o efeito, no qual os produtos 

são organizados por mês em que o PV expira. Estes produtos são depois devolvidos aos fornecedores 

respetivos. É da responsabilidade de todos os colaboradores da FM participarem neste controlo. Durante o 

meu estágio participei igualmente neste controlo. 
 

 3.3. Gestão de devoluções 

 A gestão de devoluções é da responsabilidade do farmacêutico e engloba duas etapas distintas: 

em primeiro lugar é necessário realizar a devolução e em segundo lugar é preciso regulalizá-la.  

 A devolução é realizada através do Sifarma 2000, recorrendo-se à opção “Gestão de 

Devoluções”, do módulo das “Encomendas”. São vários os motivos pelos quais se pode realizar uma 

devolução: PV expirado, PV reduzido, produto com propriedades organoléticas alteradas, remarcação de 

PVP, erro no pedido de encomenda, ausência de pedido do produto, embalagem danificada ou incompleta 

e outros motivos (por exemplo, a emissão de circulares de suspensão de comercialização pela 

INFARMED e circulares de recolha emitidas voluntariamente pelo detentor da Autorização de Introdução 

no Mercado). Na nota de devolução criada deverá constar o nome do fornecedor, a identificação dos 

produtos a devolver e o motivo da devolução. Posteriormente, são impressos, carimbados e assinados pelo 

responsável  três exemplares da nota de devolução: o original e o duplicado acompanham o produto a ser 

devolvido ao fornecedor e o triplicado é rubricado pelo representante do fornecedor, ficando este 

guardado na farmácia para que depois se possa proceder à sua regularização. 

 A devolução pode ou não ser aceite pelo fornecedor. No caso de não ser aceite, o produto é 

reenviado para a farmácia, sendo rotulado como quebra e armazenado num local específico. Quando a 

devolução é aceite pelo fornecedor, o que acontece na maioria dos casos, procede-se à sua regularização. 

A regularização da devolução é efetuada também no Sifarma 2000, na opção “Regularização de 

Devoluções”, do módulo das  “Encomendas”.  Esta pode ser feita de duas formas, através da: emissão de 

uma nota de crédito, que é a forma mais comum de regularização de devoluções, cujo motivo foi o PV ter 

expirado ou a troca do produto por um igual, que ocorre principalmente quando o motivo da devolução 
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foi a embalagem estar danificada ou incompleta. Quando a regularização é realizada através da emissão 

de uma nota de crédito, são impressos dois exemplares da mesma, ambas carimbadas e rubricadas pelo 

responsável, sendo o original anexado à nota de devolução e arquivado e o duplicado é enviado ao 

fornecedor.  

 Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de proceder, várias vezes, à gestão de devoluções.  

 

4. DISPENSA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE 

 A dispensa e aconselhamento de MPS é das atividades farmacêuticas com maior visibilidade, 

complexidade e responsabilidade na Farmácia Comunitária. A chave do sucesso está em estabelecer um 

equilíbrio entre a centralização do utente através da promoção da sua saúde, sem descurar a vertente de 

negócio, a sustentabilidade económica, da farmácia.  

 O farmacêutico detém de conhecimentos, competências e valores éticos que o tornam um 

profissional completo e versátil. Como tal, o farmacêutico tem capacidades de fazer muito mais além do 

simples dispensar. Cabe ao farmacêutico, mediante prescrição médica, regime de automedicação ou 

indicação farmacêutica de MNSRM e de outros produtos de saúde, reunir informações sobre o motivo 

que encaminha o utente à farmácia, avaliar cada situação e fornecer ao utente todas as informações de que 

ele necessita para cumprir corretamente a terapêutica (esclarecimento sobre a doença ou condição clínica, 

explicação sobre a indicação terapêutica dos medicamentos e a respetiva posologia, alertar para a 

possibilidade de ocorrerem reações adversas e transmitir/relembrar medidas não farmacológicas úteis para 

complementar o tratamento prescrito). O farmacêutico deve estar atento a situações com necessidade de 

encaminhar o utente a uma consulta médica ou aos serviços de urgência, bem como mostrar-se disponível 

para esclarecer qualquer dúvida dos utentes. O aconselhamento farmacêutico para além de ser 

essencialmente oral, é igualmente importante que algumas informações sejam escritas, como por 

exemplo, escrever a posologia nas embalagens dos medicamentos. O farmacêutico exerce, portanto, um 

papel fundamental na promoção da saúde, do uso racional dos medicamentos e da adesão á terapêutica. 

 Segundo o Estatuto do Medicamento, um medicamento de uso humano é “toda a substância ou 

associação de substâncias apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças 

em seres humanos ou dos seus sintomas ou que possa ser utilizada ou administrada no ser humano com 

vista a estabelecer um diagnóstico médico ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou 

metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”. Os medicamentos são classificados, 

quanto à dispensa ao público, em medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) ou em medicamentos 

não sujeitos a receita médica (MNSRM) [3]. 

 De todas as atividades que desempenhei ao longo do estágio, a dispensa e aconselhamento de 

MPS aos utentes foram, sem dúvida, as atividades mais desafiadoras do estágio! Coloquei em prática os 

conhecimentos adquiridos durante o curso e todos os dias aprendi algo novo. As principais dificuldades 

que senti foi no aconselhamento de MNSRM e no esclarecimento de dúvidas dos utentes sobre MSRM. 

Estabelecer uma boa comunicação e ganhar a confiança dos utentes é fundamental, algo que nem sempre 

foi fácil. Durante uma boa parte do estágio tive muito receio de errar e as dúvidas eram muitas, mas com 

o tempo a confiança no atendimento foi aumentando gradualmente e em muito contribuiu o apoio de 

todos os elementos da equipa da FM, sempre disponíveis para responderem às minhas questões e super 

compreensíveis por todas as minhas interrupções, o que foi determinante na minha evolução profissional 
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e aprendizagem. Um aliado também importante durante o atendimento foi o Sifarma, ao qual recorri 

imensas vezes para consultar a “Informação Científica” dos medicamentos. 
 

 4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

 Os MSRM são todos aqueles que necessitam de uma receita médica para serem dispensados na 

farmácia, desde que sejam prescritos por um profissional de saúde devidamente habilitado e que 

preencham, pelo menos, uma das seguintes condições: “possam constituir um risco para a saúde do 

doente, direta ou indiretamente, mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam 

utilizados sem vigilância médica; possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando 

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

destinam; contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações 

adversas seja indispensável aprofundar ou destinem-se a ser administrados por via parentérica” [3]. Os 

MSRM têm um PVP definido, inscrito na embalagem do medicamento, que é igual para todas as 

farmácias, cuja margem de lucro é baixa e depende do preço de venda do fornecedor. 
 

  4.1.1. Receita médica e validação farmacêutica 

 A receita médica é um documento oficial prescrito pelos médicos, exigido para a dispensa de 

MSRM nas farmácias, cuja interpretação e validação é da responsabilidade de um farmacêutico.   

 Atualmente, coexistem três tipos de receita médica: a receita eletrónica desmaterializada (receita 

sem papel), a receita eletrónica materializada (receita com papel) e a receita manual. Existem dois tipos 

de receita eletrónica materializada: a não renovável, que contém medicamentos que se destinam a 

tratamentos curtos e têm uma validade de 30 dias e, a renovável até três vias, que contém medicamentos 

para um tratamento prolongado e têm uma validade de 6 meses [4-6]. 

 São várias as normas relativas à prescrição e dispensa de MPS que devem ser do conhecimento 

atualizado dos médicos e farmacêuticos. O farmacêutico deverá verificar um conjunto de informações 

obrigatórias para que possa validar a prescrição médica e prosseguir então para a sua dispensa, sendo 

estas: os dados do utente (nome e número de utente; número de beneficiário e regime especial de 

comparticipação, se aplicáveis e entidade financeira responsável); a identificação do médico prescritor 

(vinheta) e a sua respetiva assinatura manuscrita; o local de prescrição (vinheta, carimbo ou inscrição 

manual); a data e a validade da prescrição; a identificação dos medicamentos prescritos e verificar se 

existem mencionados Despachos/Portarias/Diplomas e exceções prescritas pelo médico a aplicar. Todos 

os medicamentos devem ser obrigatoriamente prescritos pela sua Designação Comum Internacional 

(DCI), salvo as exceções previstas na lei (prescrição de marca para a qual não exista genérico e prescrição 

com justificação técnica) e deve ser especificada a dosagem, forma farmacêutica, tamanho e número de 

embalagens e posologia. Na mesma receita médica podem ser prescritas no máximo quatro embalagens 

de medicamentos distintos e no máximo duas embalagens por medicamento, exceto nos casos de 

medicamentos sob a forma de unidose, no qual podem estar prescritas até quatro embalagens do mesmo 

medicamento. Os medicamentos manipulados, os produtos dietéticos, os produtos de protocolo de 

autocontrolo de Diabetes mellitus e os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos devem ser prescritos 

isoladamente e estão sujeitos aos mesmos requisitos que os restantes medicamentos. As receitas manuais 

são cada vez mais menos comuns e apenas podem ser prescritas com justificação médica legal, em caso 

de: falência do sistema informático, inadaptação do prescritor, prescrição ao domicílio ou em outras 
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situações (até um máximo de 40 receitas por mês). Este tipo de receita está sujeito a algumas 

particularidades como, por exemplo, não pode conter rasuras nem diferentes caligrafias [4-6]. 

 Estando validada a prescrição médica, a dispensa dos medicamentos já pode ser realizada e é 

aqui que o papel do farmacêutico faz toda a diferença ao avaliar a prescrição tendo em conta a história 

clínica do utente, procurando detetar contraindicações ou interações medicamentosas e fornecer aos 

utentes todas as informações de que eles necessitam para a toma correta dos medicamentos, 

principalmente se é a primeira vez que o utente vai tomar a medicação. No caso de se tratar de um 

tratamento crónico, é importante compreender se o tratamento está a ser eficaz, se tem causado algum 

efeito indesejado ou se o utente tem alguma dúvida. Após a dispensa, o farmacêutico deverá validá-la ao 

colocar no verso da receita (materializada e manual) a data da dispensa, o carimbo da farmácia e a sua 

assinatura, evitando a sobreposição destes elementos. Deve ainda verificar, entre outras informações, se a 

impressão do talão de fatura no verso destas receitas está de acordo com o que foi prescrito e dispensado, 

se contém o número do utente, se a entidade financeira responsável e as declarações do utentes estão 

corretas e se a receita está assinada pelo utente. Caso contrário, terá de proceder às correções necessárias, 

apenas no verso da receita, justificando-as e assinando-as [4, 5].  

 Ao longo do estágio, tive a oportunidade de contactar com os três tipos de receita médica, 

principalmente com as receitas eletrónicas materializadas, ao qual tinha o cuidado de entregar o guia de 

tratamento ao utente, quando solicitado, e de me certificar que esclarecia todas as suas dúvidas. 

Independemente do tipo de receita que me era apresentada, inspecionava cautelosamente todos os 

elementos que deveriam de constar na receita. Em relação às receitas eletrónicas desmaterializadas, na 

Região Autónoma dos Açores, a implementação oficial deste tipo de receita ainda não aconteceu ao nível 

de toda a região, apesar de já ser obrigatória em Portugal Continental desde 1 de abril de 2016 [7, 8]. 

Estima-se que esse processo de implementação estará concluído e em pleno funcionamento até ao final 

deste ano [8]. Por isso, é ainda muito raro surgir este tipo de receitas nos Açores e durante o meu estágio 

apenas contactei com as mesmas duas vezes, pois diziam respeito a utentes residentes em Portugal 

Continental.  
 

  4.1.2. Entidades de comparticipação 

 A entidade de comparticipação (entidade financeira responsável ou organismo de 

comparticipação) é a responsável pelo pagamento da comparticipação da receita e para ser válida é 

necessário estar impresso no verso da receita o número do utente da entidade correspondente. O sistema 

de saúde português é constituído por vários sistemas coexistentes, sendo estes entidades de 

comparticipação: o Serviço Nacional de Saúde (SNS), o Serviço Regional de Saúde (SRS) dos Açores 

(SRS-Açores) e da Madeira (SRS-Madeira), os subsistemas de saúde (regimes de seguro social de saúde 

especiais para determinadas profissões ou organizações) e os seguros de saúde privados. Em relação aos 

subsistemas de saúde existem os públicos e os privados. A Assistência na Doença aos Servidores Civis do 

Estado (ADSE) é o principal subsistema de saúde público. Os outros subsistemas públicos cobrem grupos 

especiais de funcionários do Estado, como é o caso da ADM (IASFA) para os militares das Forças 

Armadas, o SAD-GNR para os militares da Guarda Nacional Republicana, o SAD-PSP para o pessoal 

técnico-policial da Polícia de Segurança Pública e o SSMJ para alguns grupos profissionais especiais do 

Ministério da Justiça (incluindo guardas prisionais, agentes da Polícia Judiciária, agentes tutelares de 
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menores, etc.). São exemplos de subsistemas de saúde privados os SAMS para os funcionários bancários, 

a PT-ACS para os empregados do grupo Portugal Telecom e os SSCGD para os empregados do grupo 

Caixa Geral de Depósitos. Os seguros de saúde complementam tanto o SNS como os subsistemas de 

saúde, caracterizando-se por serem privados e de adesão normalmente voluntária. O Estado Português é o 

responsável pela comparticipação de alguns medicamentos prescritos aos utentes do SNS e aos da ADSE, 

enquanto que a comparticipação aos utentes beneficiários do SRS é da responsabilidade dos governos 

regionais.  

 A comparticipação dos medicamentos pode ser efetuada através de um regime geral ou de um 

regime especial [4]. O regime geral de comparticipação envolve o pagamento de uma percentagem do 

PVP dos medicamentos pelo Estado e está fixado em quatro escalões: A (90%), B (69%), C (37%) e D 

(15%), de acordo com a sua classificação farmacoterapêutica [9]. Em relação a estes medicamentos o 

utente no momento da dispensa apenas paga a diferença entre o PVP total e o valor da comparticipação. 

No regime especial de comparticipação, esta pode ser realizada em função dos beneficiários (pensionistas 

com baixos rendimentos anuais), representado pela letra “R” ou das patologias/grupos especiais de 

utentes, representado pela letra “O”, devendo o médico prescritor, neste caso, indicar na receita o 

despacho/diploma legal correspondente a essa patologia [4, 10]. Alguns utentes beneficiam de um regime 

complementar de comparticipação. Isto significa que o utente usufrui de uma comparticipação da 

entidade financeira principal (SNS, SRS ou ADSE) e outra do organismo complementar, como é o caso 

do SRS+SAMS, ADSE+SAMS e SRS+PT-ACS. Nestes casos, a receita médica original é enviada para a 

entidade financeira principal e uma cópia da mesma é enviada para o organismo complementar, 

juntamente com a cópia do cartão do mesmo. Os medicamentos manipulados, os produtos destinados ao 

autocontrolo da Diabetes mellitus, os produtos dietéticos com carácter terapêutico e as câmaras 

expansoras têm um regime de comparticipação específico [4, 5].  

 No decorrer do meu estágio tive a oportunidade de dispensar medicamentos prescritos em 

receitas médicas de vários sistemas e subsistemas de saúde, inclusive regimes de complementariedade, 

sendo que nestes casos a atenção dispensada durante o atendimento era redobrada, de modo a evitar a 

ocorrência de erros.  
 

  4.1.3. Conferência de receituário e faturação 

 Cada elemento da equipa da FM é responsável por conferir as receitas médicas dos seus 

atendimentos, de forma a detetar eventuais erros atempadamente e corrigi-los. De seguida, as receitas são 

organizadas de acordo com os organismos de comparticipação e por lotes, que são constituídos por 30 

receitas ordenadas por ordem crescente, excluindo o lote das receitas remanescentes. Após a organização 

do receituário, é emitido através do SI um “Verbete de identificação de lotes”, que deverá ser carimbado e 

anexado ao respetivo lote, e a “Relação resumo de lotes” para cada lote a ser faturado. São também 

impressos, em duplicado, a fatura mensal e as notas de débito/crédito referentes ao mês anterior com vista 

à retificação das respetivas faturas. Todos estes documentos de faturação são acondicionados em volumes 

devidamente identificados, sendo posteriormente enviados às entidades competentes. Os CTT (Correios 

de Portugal) são os responsáveis por ir à farmácia levantar o volume todos os meses até ao dia 3 e enviá-

lo para o Centro de Conferência de Faturas (CCF) dos Açores, que se localiza na Ilha Terceira. A 

Saudaçor S.A. (Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos de Saúde dos Açores) é uma sociedade 
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anónima de capitais exclusivamente públicos, que tem por missão a prestação de serviços de interesse 

económico geral na área da saúde, sendo o seu objeto o planeamento e a gestão do SRS e dos respetivos 

sistemas de informação, infra-estruturas e instalações. A Saudaçor é a entidade administrativa responsável 

pelo CCF dos Açores, o que permite a conferência atempada das faturas, a redução dos erros de 

prescrição, a redução de gastos com medicamentos, a redução dos custos de operação inerentes ao 

processo de conferência de faturas do SRS dos Açores e a agilização e uniformização dos procedimentos 

de conferência. O CCF dos Açores foi criado com o objetivo de gerir a conferência do receituário a nível 

regional para, posterior, pagamento pelo SRS dos Açores, onde as receitas são todas digitalizadas e 

enviadas para o CCF nacional até ao dia 10 do mesmo mês, que se localiza na Maia, no Porto. É neste 

centro que as receitas são corrigidas, sendo que este processo decorre entre o dia 10 e 25. Posteriormente, 

o CCF envia à farmácia o resultado da sua análise, devolvendo todas as receitas que não cumpriram com 

as regras de prescrição e/ou dispensa, o que implica o não pagamento da comparticipação associada. A 

farmácia tem até ao dia 10 do mês seguinte para tentar, sempre que possível, proceder à correção do erro 

e enviar a nota de débito/crédito regularizadora dos erros identificados pelo CCF. O mesmo acontece com 

os restantes organismos de comparticipação. As receitas dos restantes organismos são enviadas para a 

ANF também até ao dia 10 e é esta a entidade intermediária entre as farmácias e os organismos, 

responsável pelo pagamento das comparticipações [10-12]. 

 Durante o meu estágio, explicaram-me ao pormenor todo o procedimento de conferência de 

receituário e a sua respetiva faturação e deram-me ainda a oportunidade de participar em todo este 

procedimento. 

  4.1.4. Medicamentos sujeitos a legislação especial: Estupefacientes e Psicotrópicos   

 Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos atuam diretamente no sistema nervoso central, 

como depressores ou estimulantes. São medicamentos muito benéficos no tratamento de diversas 

patologias (por exemplo, as oncológicas e as psiquátricas) e em várias situações clínicas (por exemplo, no 

alívio da dor e da tosse, devido à sua ação analgésica e antitússica), quando administrados com indicação 

médica [13]. No entanto, são medicamentos sujeitos a uma legislação especial, isto é, a um controlo 

muito rigoroso por apresentarem substâncias com risco de abuso medicamentoso e toxicodependência, 

quando administrados de forma abusiva, conduzindo a dependência física ou psíquica e habituação. Estes 

medicamentos estão associados ao consumo de drogas e a atos ilícitos criminosos. São por estas razões 

que estes medicamentos são sujeitos a receita médica especial e todo o seu circuito na farmácia é 

devidamente controlado, desde a sua receção até ao momento da sua dispensa. O circuito destes 

medicamentos na farmácia é da total responsabilidade do farmacêutico [13, 14]. 

 A receção de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos é efetuada da mesma forma que os 

restantes produtos, mas com a particularidade de ficar registado a sua entrada no SI e de ser enviado ao 

Diretor Técnico, pelo fornecedor, o Anexo VII. São armazenados em local próprio e de acesso restrito, 

separados dos restantes medicamentos. Durante a dispensa destes medicamentos, independentemente do 

tipo de prescrição (manual, materializada ou desmaterializada), o farmacêutico tem de registar no SI 

várias informações que por ele são exigidas: a identificação do utente (nome e morada); a identificação da 

pessoa que está a levantar a medicação, que pode ser o próprio utente ou o seu representante (nome, data 

de nascimento, morada, número e data de validade do cartão de cidadão ou outro cartão identificador) e a 
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identificação do médico prescritor. No final da dispensa de uma receita manual é necessário tirar duas 

cópias: uma fica arquivada na farmácia e a outra é enviada à Direção Regional de Saúde. No caso de se 

dispensar uma receita eletrónica materializada basta tirar apenas uma cópia, dado que esta é enviada 

automaticamente para a Direção Regional de Saúde através do SI. São ainda impressos dois documentos 

de psicotrópicos que são anexados a cada uma das cópias. As receitas originais são enviadas para os 

organismos responsáveis pela sua comparticipação [4, 15].  

 O controlo das prescrições de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos está sujeito a novos 

procedimentos, de acordo com a Direção Regional da Saúde da Região Autónoma dos Açores. As 

farmácias devem enviar à Direção Regional de Saúde, por correio eletrónico: até ao dia 8 do mês seguinte 

àquele a que respeite, fotocópia da receita manual com os medicamentos dispensados contendo uma 

substância classificada como estupefaciente ou psicotrópica compreendidas nas tabelas I e II do Decreto-

Lei nº15/93, não se aplicando às benzodiazepinas; até ao dia 15 do mês seguinte ao termo do trimestre, o 

mapa de balanço de entradas e saídas de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos e até ao dia 31 de 

janeiro do ano seguinte, o mapa de balanço anual do movimento das entradas e saídas dos medicamentos 

classificados de benzodiazepinas, constantes das tabelas III e IV do Decreto-Lei nº15/93 [16, 14]. Todos 

os documentos referentes a estes medicamentos devem ser arquivados na farmácia no período mínimo de 

três anos. 

 Durante o meu estágio, dispensei algumas vezes medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, 

com a supervisão de uma farmacêutica. 

 4.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

 Os MNSRM são todos aqueles que não se enquadram na definição de MSRM e como tal, são 

dispensados sem receita médica [3]. Estes medicamentos podem ser adquiridos não só nas farmácias, 

como também em locais de venda autorizados que cumprem os requisitos legais e regulamentares, sendo 

a responsabilidade da sua dispensa do farmacêutico ou técnico de farmácia. Os MNSRM têm um PVP 

variável, tendo em conta a margem de comercialização aplicada. Estes medicamentos podem ou não 

serem comparticipados pelo SNS, porém o utente para usufruir da mesma necessita de adquiri-los nas 

farmácias, dado que os outros locais de venda não estão autorizados a realizar comparticipações [17]. 

Dentro desta classe de medicamentos existem os MNSRM de dispensa exclusiva em farmácias 

(MNSRM-EF), que se tratam de medicamentos cuja dispensa exige a intervenção do farmacêutico e a 

aplicação de protocolos de dispensa [3]. A dispensa de MNSRM está, geralmente, associada à 

automedicação ou ao aconselhamento farmacêutico. Dada a facilidade de aquisição de MNSRM, muitas 

vezes, os utentes acabam por utilizá-los de uma forma indiscriminada,  inadequada e sem qualquer 

controlo clínico, pois têm a ideia de que estes são inócuos. Isto é um mito que, infelizmente, está 

enraizado na nossa sociedade. Cabe ao farmacêutico mudar esta mentalidade e sensibilizar a população 

que estes medicamentos também apresentam riscos, pois podem desencadear efeitos adversos e/ou 

interações medicamentosas. Portanto, é dever do farmacêutico, aquando da dispensa destes 

medicamentos, avaliar a situação clínica do utente e aconselhá-lo sobre a melhor opção terapêutica, 

promovendo assim a automedicação consciente e o uso racional do medicamento. 

   
 

 Durante o meu estágio, tive a oportunidade de dispensar e prestar aconselhamento sobre vários 

MNSRM para o tratamento de transtornos menores, tais como: alergias, perturbações oculares, 

dermatites, tosse, rinorreia, obstipação, diarreia, dores menores, candidíase oral e micoses. 
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 4.3. Dispensa de outros produtos farmacêuticos 

  4.3.1. Produtos cosméticos e de higiene corporal 

 Os produtos cosméticos e de higiene corporal são definidos como sendo “qualquer substância ou 

mistura destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano (epiderme, 

sistema piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, dentes e mucosas bucais), com a 

finalidade exclusiva de os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou 

de corrigir os odores corporais” [18, 19]. 

 A FM dispõe de uma grande variedade destes produtos, de modo a satisfazer as exigências dos 

utentes, sendo os produtos mais procurados os de cuidado de rosto e corpo e em seguida, os produtos de 

higiene íntima, oral, capilar e corporal. Nos produtos capilares e nos de cuidados fotoprotetores observa-

se uma procura sazonal. Esta é uma área em que os utentes, na sua generalidade, pedem um 

aconselhamento farmacêutico personalizado de acordo com as suas necessidades. 

 Perante a enorme diversidade destes produtos na FM e o facto de estes serem pouco abordados 

ao longo do curso, senti algumas dificuldades em aconselhá-los. De modo a ultrapassar essas dificuldades 

e melhorar o meu aconselhamento farmacêutico, participei em várias formações sobre as principais 

marcas de dermocosmética existentes na FM e procurei ler sobre os restantes produtos. Ao longo do meu 

estágio tive a oportunidade de prestar aconselhamento sobre produtos de dermocosmética em várias 

situações como, por exemplo, para: pele atópica, pele seca, pele desidratada, pele oleosa, dermatite 

alérgica, psoríase, cuidados anti-olheiras e anti-rugas. Como venda cross-selling, por exemplo, para o 

tratamento da candidíase vaginal promovi o aconselhamento de um produto de higiene íntima. 
 

  4.3.2. Suplementos alimentares 

 Entende-se por suplementos alimentares todos “os 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”. Em Portugal, as 

entidades reguladoras deste tipo de produtos são a Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) e 

a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), responsáveis por avaliar as políticas de 

segurança e proceder à fiscalização, respetivamente. A colocação destes produtos no mercado não carece 

de autorização nem lhes são solicitados ensaios de qualidade, eficácia e segurança, ao contrário do que 

acontece com os medicamentos. Os suplementos alimentares são constituídos por vitaminas, minerais, 

aminoácidos, ácidos gordos essenciais, fibras, plantas e extratos de ervas, componentes essenciais para o 

organismo, que estão muitas vezes em falta na dieta. Existem vários tipos de suplementos alimentares, 

com diferentes finalidades: hipercalóricos; protéicos; multivitamínicos e minerais; antioxidantes; 

energéticos e hormonais [20].  

 A FM apresenta uma ampla variedade de suplementos alimentares, sendo estes procurados por 

utentes de diferentes faixas etárias. É importante comunicar aos utentes que estes produtos não substituem 

um regime alimentar variado e equilibrado e que podem interagir com os seus medicamentos e/ou 

competir com a absorção de alguns nutrientes da sua dieta. Durante o meu estágio, foram vários os 

utentes que procuraram o aconselhamento farmacêutico sobre estes produtos para as mais diversas 

finalidades: combater o cansaço físico e mental; fortalecer o sistema imunitário; estimular o apetite; 

combater o stress; fortalecer o sistema cardiovascular, nervoso e muscular e melhorar a função cognitiva. 
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  4.3.3. Produtos dietéticos e produtos para alimentação especial  

 Os produtos dietéticos e produtos para alimentação especial são considerados géneros 

alimentícios com uma composição e processo de fabrico especiais, que se destinam a colmatar as 

necessidades nutricionais específicas de diversas patologias e condições clínicas, como é o caso da 

oncologia, pós-AVC e disfagia, perda de peso e fragilidade no idoso, feridas crónicas, doenças 

hereditárias do metabolismo (por exemplo, a fenilcetonúria), epilepsia e paralisia cerebral [21]. 

 Na FM existem alguns destes produtos da Nutricia Advanced Medical Nutrition: leites, 

espessantes e bebidas nutricionais. Estes produtos são, regra geral, dispensados mediante receita médica.  
 

  4.3.4. Produtos fitoterapêuticos 

 Os produtos fitoterapêuticos são produtos que contém na sua composição ingredientes 

terapêuticos provenientes, exclusivamente, de plantas [22]. Este tipo de produtos tem vindo a ganhar cada 

vez mais adeptos, como tratamento natural eficáz no alívio de alguns sintomas. No entanto, estes produtos 

não são inócuos, daí que o aconselhamento farmacêutico sobre os mesmos seja essencial. 

 Na FM, os produtos fitoterapêuticos mais solicitados destinam-se ao tratamento de transtornos 

menores do sono e ansiedade, distúrbios gastrointestinais e resolução de hematomas. Durante o meu 

estágio, tive a oportunidade de aconselhar sobre alguns destes produtos. 
 

  4.3.5. Produtos homeopáticos 

 Os produtos homeopáticos têm como mecanismo de tratamento o princípio da homeopatia: “cura 

pelo semelhante”. A homeopatia é uma terapêutica que consiste em tratar os doentes por intermédio de 

substâncias em altas diluições, capazes de produzir no homem saudável sintomas semelhantes aos da 

doença a tratar. Os produtos homeopáticos são classificados em: medicamentos homeopáticos e produtos 

farmacêuticos homeopáticos. Ambos são obtidos a partir de matérias-primas homeopáticas, de origem 

vegetal, mineral ou animal [22]. O INFARMED é a entidade responsável por avaliar e autorizar estes 

produtos. O procedimento de autorização no mercado dos produtos farmacêuticos homeopáticos envolve 

um registo simplificado, uma vez que estes não têm indicações terapêuticas e como tal não apresentam 

riscos para o doente, enquanto que os medicamentos homeopáticos são sujeitos a um regime idêntico ao 

dos restantes medicamentos de uso humano, por estes apresentarem indicações terapêuticas ou uma 

apresentação susceptível de causar riscos para o doente [23]. 

 Na FM, a dispensa de produtos homeopáticos é muito rara e os que estão disponíveis são do 

laboratório francês, Boiron
®
, especializado em homeopatia, para o alívio de estados gripais e de 

constipações, da tosse, de estados ansiosos e emotivos, de perturbações ligeiras do sono, da rouquidão e 

cansaço das cordas vocais, de perturbações atribuídas ao crescimento dos primeiros dentes, de feridas, de 

queimaduras ligeiras e de picadas de mosquitos. 

  4.3.6. Produtos de obstetrícia, puericultura e nutrição infantil 

 Na Farmácia Comunitária, os pais e os futuros pais, em especial as mães, podem encontrar vários 

produtos de que necessitam na pré-conceção, na gravidez e no pós-parto, sendo estes chamados de 

produtos de obstetrícia, como é o caso de cremes e óleos anti-estrias, cremes de anti-fadiga das pernas, 

cintas, protetores de mamilo, soutiens de amamentação, entre outros. Além disso e o mais importante, os 

pais encontram nas farmácias uma fonte de ajuda e de aconselhamento qualificado sobre as necessidades 

específicas das diferentes fases, desde a gravidez até à idade infantil da criança. Os produtos de 
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puericultura destinam-se aos bebés e crianças, acompanhando o processo de desenvolvimento infantil. 

Estes produtos têm como funções essenciais promover o relaxamento e o sono (chupetas, óleos de 

massagem...), facilitar o cuidado e a higiene (cremes hidratantes, óleos e géis de banho, champôs, fraldas, 

soro fisiológico, água micelar, toalhitas, escovas de dentes e pastas, cremes para as assaduras...) ou ajudar 

na sucção e alimentação (tetinas, biberões...). Para a alimentação infantil estão disponíveis uma vasta 

gama de produtos, como é o caso de leites (para lactentes, de transição, de crescimento e para 

necessidades específicas), de farinhas e de papas. 

 A FM dispõe de uma grande área reservada apenas à venda destes produtos, que promovem o 

bem-estar da mãe e do bebé. No decorrer do meu estágio tive a oportunidade de dispensar a maioria 

destes produtos. 
 

  4.3.7. Dispositivos médicos 

 Os dispositivos médicos são definidos como “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, 

software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação”, utilizado em seres humanos para 

fins de prevenção, controlo, diagnóstico, tratamento ou atenuação de uma doença, lesão ou deficiência, 

“cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, 

imunológicos ou metabólicos”, distinguindo-se assim dos medicamentos. Tendo em conta a 

vulnerabilidade do corpo humano e os potenciais riscos decorrentes da sua conceção técnica e fabrico, os 

dispositivos médicos são classificados em classe I, II (IIa e IIb) e III, sendo os de classe I os que 

apresentam menor risco e os de classe III maior risco associado [24]. 

 A FM apresenta uma grande variedade de dispositivos médicos, sendo os mais procurados as 

seringas, testes de gravidez, material de penso, compressas, frascos para colheita de urina, termómetros, 

tampões de ouvidos, tiras-teste para determinação da glicemia e material ortopédico. Durante o meu 

estágio, dispensei alguns desses dispositivos médicos, fornecendo ao utente uma explicação sobre a sua 

correta utilização. 
 

  4.3.8. Medicamentos e produtos de uso veternário 

 Os medicamentos veternários são “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 animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-

veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou 

modificar funções fisiológicas”. A Direção Geral de Veterinária (DGV) é a autoridade responsável pelos 

medicamentos e produtos de uso veternário [25]. Os medicamentos veternários, assim como os 

medicamentos de uso humano, podem ser classificados em MSRM e MNSRM, devendo o farmacêutico 

explicar, aquando da sua dispensa, a indicação terapêutica, o modo de administração e cuidados a ter, 

assim como promover a importância da saúde dos animais domésticos, que contactam constantemente 

com o Homem, de modo a contribuir para o bem-estar animal e para uma boa saúde pública. 

 A FM possui um pequeno stock destes produtos, dado que a sua dispensa é rara. Os produtos 

mais procurados são os antiparasitários de uso interno e externo para animais domésticos. No atendimento 

ao público tive a experiência de dispensar medicamentos de uso humano para animais, sempre mediante a 

prescrição de um médico veterinário. Esta é uma área ainda em expansão nas farmácias comunitárias e 

que carece de formação técnico-científica ao longo do curso. 
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  4.3.9. Medicamentos manipulados 

 Segundo a Portaria n.º 594/2004, os medicamentos manipulados correspondem a “qualquer 

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

farmacêutico”, que deve garantir a sua qualidade, eficácia e segurança. Os medicamentos manipulados 

são preparados no laboratório da farmácia comunitária com o objetivo de satisfazer as necessidades 

específicas dos utentes, tendo em conta a sua idade, peso, sexo, patologia, alergias e intolerâncias, as 

quais não conseguem ser satisfeitas com os medicamentos industrializados. São, portanto, medicamentos 

personalizados no que toca à dose, associação de fármacos e/ou excipientes, forma farmacêutica e 

quantidade preparada. As fórmulas magistrais são preparadas de acordo com a prescrição médica para um 

utente em particular, enquanto que os preparados oficinais não exigem receita médica e são preparados 

segundo as indicações da Farmacopeia Portuguesa ou do Formulário Galénico Português [26, 27]. O 

farmacêutico responsável deve ter bem presente a legislação que regula esta área e ter conhecimento da 

lista de substâncias cuja utilização na preparação de medicamentos manipulados não é permitida, assim 

como a lista de medicamentos manipulados que são comparticipados pelo SNS e pela ADSE [28, 29]. 

 O laboratório da FM está devidamente equipado para a preparação, acondicionamento e controlo 

de medicamentos manipulados, de acordo com a Deliberação n.º1500/2004 [30], respeitando todos os 

requisitos legais de higiene e segurança. Nos armários apropriados encontram-se todas as matérias-primas 

e os materiais necessários, assim como o arquivo de toda a legislação, das fichas técnicas do Formulário 

Galénico Português, das fichas de preparação, dos boletins de análise e fichas de segurança das matérias-

primas, que são armazenadas por um período minimo de 3 anos [2]. A encomenda das matérias-primas e 

do material de acondicionamento é realizada a fornecedores específicos, de acordo com as normas 

reguladoras [31]. É realizado o registo da receção das matérias-primas e o controlo dos seus prazos de 

validade. A preparação de medicamentos manipulados não ocorrre imediatamente após o seu pedido pelo 

utente no balcão ou por outra farmácia por contacto telefónico. Em primeiro lugar, é preenchida 

uma”Requisição de Medicamento Manipulado”, elaborada para registar o pedido para a sua preparação. 

Nessa requisição, deve ser preenchido o nome do utente/farmácia, o contacto telefónico, o nome do 

médico (no caso do medicamento manipulado ter sido por ele prescrito), a patologia, o nome do 

medicamento manipulado, a quantidade a preparar, a data da requisição e a data/hora prevista para a 

dispensa do mesmo. Em segundo lugar, procede-se à preparação do medicamento manipulado 

requisitado. 

 Durante o meu estágio na FM tive a oportunidade de preparar, de forma autónoma, mas com 

supervisão, diversos medicamentos manipulados, não só para os utentes da FM como, também, para 

outras farmácias, estando a lista desses medicamentos referida no Anexo III, assim como a sua indicação 

terapêutica. Preparei os medicamentos manipulados sempre segundo as boas práticas de preparação de 

medicamentos manipulados em farmácia de oficina, garantindo a qualidade e segurança das matérias-

primas, do material de preparação, do material de acondicionamento utilizados e do produto acabado. No 

final da preparação, procedia à execução do ensaio de controlo de qualidade, aprovando ou rejeitando o 

medicamento preparado e colava no acondicionamento primário o respetivo rótulo com todas as 

informações exigidas pela legislação e as etiquetas de advertências sempre que necessário (por exemplo, 

“Manter fora do alcance das crianças”, “Uso externo”, “Agitar antes de usar”) [26]. Na FM, as fichas de 
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preparação são elaboradas informaticamente pela Dra. Mariana, responsável por esta área da farmácia. Os 

Anexos IV-XII dizem respeito apenas ao exemplar da ficha de preparação de cada medicamento 

manipulado que preparei, dado que preparei várias unidades de cada um deles. Nesta área, elaborei uma 

Tabela de registo da atribuição de número interno de lote para os medicamentos manipulados preparados 

(Anexo XIII), de forma a organizar o registo do número de lotes e assim facilitar aquando da sua 

atribuição para a preparação de um novo medicamento manipulado. Esta área da manipulação de 

medicamentos é algo que pessoalmente me fascina. A preparação destes medicamentos permitiu-me 

colocar em prática os conhecimentos adquiridos nas aulas de Tecnologia Farmacêutica e adquirir novos 

conhecimentos em relação à aplicação terapêutica de determinadas substâncias ativas. Esta é uma área 

que tem um elevado potencial para crescer na Região Autónoma dos Açores, visto que são poucas as 

farmácias que preparam este tipo de medicamentos. 

 

5. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS E CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS 

 Os serviços farmacêuticos são serviços de grande valor acrescentado, que uma Farmácia 

Comunitária pode e deve disponibilizar aos seus utentes, promovendo a sua fidelização, mas acima de 

tudo contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida.  Os serviços farmacêuticos e cuidados de 

saúde são prestados, na FM, no Gabinete de Boas Práticas, criado para o efeito, que se encontra 

guarnecido de material e equipamento necessários aos mesmos, permitindo um atendimento mais 

personalizado, reservado e de qualidade aos utentes. Este gabinete é também utilizado em situações em 

que o utente solicita falar em privado com um farmacêutico, proporcionando assim uma conversa 

confidencial sem interrupções e sem a possibilidade de ser ouvida por terceiros. 

 A divulgação dos serviços farmacêuticos e cuidados de saúde prestados pela FM é realizada 

através da página online de Facebook e também na própria farmácia na área de atendimento ao público e 

no Gabinete de Boas Práticas, através da exposição de um folheto informativo. Através dos serviços 

prestados pretende-se promover a saúde e o bem-estar do utente, bem como prevenir o aparecimento de 

doenças. Estes serviços envolvem, basicamente, a determinação dos parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos, o que permite a medição de indicadores para avaliação do estado de saúde do doente. Os 

aparelhos de determinação utilizados são periodicamente validados e calibrados [2].   

 A FM tem por hábito promover programas de educação para a saúde, como é o caso de visitas às 

escolas e a instituições para promover um determinado tema (por exemplo, os cuidados a ter com o sol) e 

da realização de rastreios gratuitos para a comunidade. No dia 6 de julho, realizou-se um Rastreio de 

Avaliação Nutricional na FM, organizado pela IniciativePlus e com o apoio do laboratório Ratiopharm.  

 Durante o meu estágio realizei inúmeras vezes a determinação dos parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos solicitados pelos utentes. Quando os valores obtidos eram muito discrepantes em relação aos 

valores de referência, aconselhava sempre o utente a dirigir-se ao médico ou aos serviços de urgência. 
 

 5.1. Medição da pressão arterial e frequência cardíaca 

 A medição da pressão arterial e frequência cardíaca é, sem dúvida, o serviço farmacêutico mais 

requisitado pelos utentes da FM, principalmente de manhã, quer para a monitorização regular da 

terapêutica farmacológica quer por situações pontuais de mal-estar.  

 Ao longo do meu estágio realizei frequentemente a medição da pressão arterial e frequência 

cardíaca com recurso a um tensiómetro de braço digital, PIC Solution
®
. Para realizar esta medição os 
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colaboradores da FM têm por hábito colocar no braço do utente uma faixa higiénica descartável 

(dispositivo médico de classe I), sobre a qual se coloca a braçadeira do tensiómetro. Durante o meu 

estágio tive a preocupação de também realizar esta boa prática da FM. Aliado à medição tive sempre o 

cuidado de alertar o utente para a importância do cumprimento rigoroso da medicação anti-hipertensiva, 

do controlo regular destes parâmetros fisiológicos e da adoção de um estilo de vida saudável (alimentação 

variada, equilibrada e pobre em sal e gorduras, prática de atividade física, cessação tabágica, reduzir o 

consumo de bebidas alcoólicas e o stress), aspetos estes fundamentais na prevenção das doenças 

cardiovasculares. A medição destes parâmetros permite ao farmacêutico avaliar se a terapêutica instituída 

está ou não a ser eficáz ou se o doente está efetivamente a aderir à terapêutica e a um estilo de vida 

saudável. 
 

 5.2. Determinação da glicemia 

 A determinação da glicemia é o segundo serviço farmacêutico mais requisitado na FM. Quem o 

requisita são, geralmente, utentes diabéticos que pretendem monitorizar os seus níveis de glucose no 

sangue, de modo a controlar a eficácia da terapêutica e das medidas não farmacológicas adotadas.  

 Durante o meu estágio tive a oportunidade de realizar várias vezes a medição deste parâmetro 

bioquímico, utilizando para o efeito o aparelho ACCU-CHECK
®
, alertando o utente das consequências 

negativas do mau controlo da Diabetes. 
 

 5.3. Determinação do colesterol total e triglicéridos 

 No decorrer do meu estágio verifiquei que a determinação do colesterol total e triglicéridos é o 

serviço farmacêutico menos requisitado da FM. Porém, esporadicamente efetuei a medição destes 

parâmetros bioquímicos através do aparelho multiCareIn
®
, existindo um para a deterrminação do 

colesterol e outro para os triglicéridos. Sempre que os valores se encontravam acima dos recomendados 

tinha o cuidado de incentivar o utente a adotar um estilo de vida saúdável, alertava-o para a necessidade 

de vigilância e da importância do cumprimento da terapêutica, de modo a prevenir o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares. 
 

 5.4. Consultas de Nutrição 

 A FM disponibiliza aos seus utentes consultas de nutrição uma vez por semana, à quinta-feira, 

das 14h às 19h, pela nutricionista Dra. Andrea Simas. Estas consultas destinam-se a crianças, adultos, 

desportistas, grávidas e idosos com problemas de obesidade, baixo peso, diabetes, colesterol, hipertensão, 

distúrbios alimentares, entre outros. São consultas de aconselhamento, reeducação e acompanhamento 

alimentar, cujos objetivos passam por tratar e prevenir doenças relacionadas com a alimentação, alcançar 

o peso desejável, aumentar o bem-estar e a auto-estima, permitindo assim melhorar a saúde física e 

mental. Quando necessário nestas consultas são recomendados produtos complementares à dieta que se 

encontram disponíveis para dispensação na farmácia. 
 

 5.5. Realização de eletrocardiogramas 

 Os utentes podem realizar, por marcação, eletrocardiogramas na FM, uma vez por semana, ao 

sábado das 10h às 13h, sendo estes efetuados por uma Técnica Superior de Cardiopneumologia, a Dra. 

Stephanie Medeiros. O eletrocardiograma é um exame que regista a variação dos potenciais elétricos 

gerados pela atividade elétrica do coração, através de um eletrocardiógrafo. Este exame é muito útil na 
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deteção de arritmias cardíacas e no diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. 
 

 5.6. Administração de vacinas  

 Aquando da Campanha de Vacinação Anual contra a gripe vem à FM uma enfermeira, em dias 

calendarizados, para a administração das vacinas contra o vírus da gripe, o vírus influenza. A vacinação 

contra a gripe reduz a mortalidade e morbilidade associada a esta doença infeciosa, permitindo ganhos em 

saúde muito significativos. Este serviço destina-se a todos os utentes com prescrição médica da vacina 

contra a gripe, não incluída no Plano Nacional de Vacinação. A necessidade deste serviço surgiu do 

aumento da procura pelos utentes devido ao elevado tempo de espera nas Unidades de Saúde.  
 

 5.7. VALORMED e Campanha de Reciclagem de Radiografias 

 A VALORMED é uma sociedade portuguesa sem fins lucrativos, fundada em 1999, com a 

responsabilidade social da gestão adequada dos resíduos (recolha e tratamento) de embalagens vazias e 

medicamentos fora de uso, tando de origem humana como veternária. Esta sociedade é formada por 

vários intervenientes da cadeia do medicamento: a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica 

(APIFARMA), a ANF e a Associação de Grossistas de Produtos Químicos e Farmacêuticos 

(GROQUIFAR). O grande objetivo da VALORMED é proteger e preservar o meio ambiente, reduzindo o 

impacto que estes resíduos têm sobre ele quando colocados no lixo normal.  

 A FM é uma das muitas farmácias que colabora com a VALORMED e que dispõe dos seus 

contentores, onde podem ser depositados medicamentos fora de prazo ou que já não são utilizados, bem 

como os respetivos materiais utilizados no seu acondicionamento (cartonagens vazias, folhetos 

informativos, frascos, blisters, bisnagas, ampolas...) e acessórios utilizados para facilitar a administração 

dos medicamentos (colheres, copos, seringas doseadoras, conta-gotas, cânulas...). Agulhas, seringas, 

termómetros, gaze e material cirúrgico, produtos químicos e aparelhos eletrónicos não devem ser 

depositados nestes contentores, de modo a evitar situações que podem colocar em risco a saúde das 

pessoas que manuseiam e tratam estes resíduos. 

Quando estes contentores estão cheios (não 

devendo ultrapassar os 9kg) são entregues aos 

distribuidores de medicamentos da Proconfar 

que, posteriormente, os enviam para um Centro 

de Triagem, onde os resíduos são separados e 

classificados. Deste modo, todo o papel, 

plástico e vidro é reciclado, enquanto que os 

resíduos dos medicamentos são sujeitos a 

incineração adequada e segura para o meio 

ambiente. Todo este circuito de gestão destes 

resíduos encontra-se referido na Figura 1 [32]. 

 A Campanha de Reciclagem de Radigrafias teve início em 1996 e deste então tem sido 

realizada anualmente. Esta campanha é desenvolvida pela Assistência Médica Internacional (AMI), uma 

organização portuguesa sem fins lucrativos que tem como única missão ajudar o ser humano em qualquer 

parte do mundo, em parceria com a ANF. Esta campanha consiste em recolher as radiografias que as 

pessoas têm em casa com mais de 5 anos ou já sem valor de diagnóstico, sendo estas colocadas em sacos 

Figura 1 - Gestão de resíduos promovida pela VALORMED. 
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apropriados para esse fim. A reciclagem das radiografias permite evitar que estas sejam colocadas no lixo 

comum e extrair delas a prata, que é um contaminante ambiental, reduzindo-se assim a sua extração da 

sua fonte natural. Desta forma, são evitadas consequências nefastas para o meio ambiente. A prata 

extraída é comercializada e o lucro obtido reverte para as missões humanitárias que estão a decorrer em 

diferentes locais do mundo [33]. A data em que irá ocorrer a 22ª Campanha de Reciclagem de 

Radiografias ainda não foi anunciada, mas irá decorrer ainda este ano. A FM tem por hábito participar 

todos os anos nas Campanhas de Reciclagem de Radiografias. 

 

6. FARMACOVIGILÂNCIA  

 A Farmacovigilância consiste na avaliação da segurança dos medicamentos na sua fase de 

comercialização, sob condições de utilização na prática clínica. Tem como principais objetivos: a deteção 

precoce e a notificação de Reações Adversas aos Medicamentos (RAM), sobretudo as mais graves, 

embora já estejam descritas, mas também as não descritas independentemente da sua gravidade e o 

aumento da frequência das RAM graves e não graves; a adoção de medidas preventivas de RAM e a 

avaliação dos benefícios/riscos e as suas implicações para a Saúde Pública [34]. Os farmacêuticos têm o 

dever de colaborar com o INFARMED na identificação, quantificação, avaliação e prevenção dos riscos 

associados ao uso de medicamentos, notificando as RAM reportadas pelos utentes através do 

preenchimento de um formulário online específico para o efeito [1].  

 

7. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 O farmacêutico é um promotor de saúde, cuja formação continuada é um dever profissional para 

se manter incessantemente atualizado, o que lhe permite também a revalidação da sua carteira 

profissional, devendo por isso ser um profissional pró-ativo e autodidata.  

 Ao longo do meu estágio na FM tive a oportunidade e o privilégio de participar em várias 

formações presenciais e online, estando estas descritas no Anexo XIV. Nos Anexos XV-XVIII estão 

mencionados os certificados de participação referentes às formações promovidas pela LIERAC
®
, 

PHYTO
®

, DelkAçores e PHARMA MASTERS, respetivamente. Todas as formações em que participei 

foram muito esclarecedoras e enriquecedoras, pois permitiram, sem dúvida alguma, melhorar o meu 

aconselhamento farmacêutico aos utentes da FM. 
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Figura 2 - Os “5 certos” para o correto uso dos 
medicamentos. 

PARTE 2 – Temas desenvolvidos ao longo do estágio 
 

1 – Intervenção Farmacêutica na correta administração de fármacos pela via inalatória 

 
1. Contextualização do tema e objetivos 

 Os medicamentos são substâncias que 

contribuem significativamente para a redução da 

morbilidade e da mortalidade associadas às doenças, 

proporcionando uma melhoria no estado de saúde e, 

consequentemente, um aumento na qualidade de vida 

individual [35]. Mas para isso é necessário que estes 

sejam corretamente utilizados! Para o uso correto e 

responsável do medicamento devemos garantir os “5 

certos”, que estão referidos na Figura 2 [36]. 

 De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 50% dos cidadãos em todo o mundo 

não tomam corretamente os medicamentos, aumentando deste modo a morbilidade e mortalidade 

associadas às doenças e ainda o desperdício de milhões de euros por ano em cuidados de saúde [36]. A 

maioria dos utentes toma a medicação em casa sem a monitorização de nenhum profissional de saúde e 

sem o apoio de um familiar/cuidador. Os principais erros cometidos com a medicação pelos utentes ou 

cuidadores em casa são, essencialmente, relacionados com a dosagem e com a administração dos 

medicamentos, nomeadamente, com a via, técnica e frequência de administração, bem como com a 

conservação dos mesmos [37, 38]. Os grupos mais afetados com este tipo de erros são as crianças e os 

idosos [37-39]. A incorreta utilização dos medicamentos pode resultar no agravamento do estado clínico 

do doente devido à ineficácia e insegurança da terapêutica, na utilização adicional de medicamentos, em 

reações adversas, em hospitalizações e nos casos mais graves pode mesmo ser fatal [35, 38]. As principais 

causas associadas à incorreta utilização dos medicamentos pelos utentes em casa são o esquecimento; a 

insuficiente e ineficaz comunicação entre os profissionais de saúde e os utentes; a iliteracia dos mais 

idosos; a baixa recetividade de alguns utentes às explicações dadas pelos profissionais de saúde e ainda a 

deficiente compreensão da doença e/ou das instruções sobre a correta administração dos medicamentos 

por falta de atenção, baixa escolaridade, inexperiência ou desconhecimento [37, 40]. 

 No decorrer do meu estágio na FM fui me apercebendo de que muitos dos utentes não sabem ou 

têm muitas dificuldades em utilizar de forma correta os medicamentos pelas diferentes vias de 

administração existentes [41], nomeadamente pela via inalatória, visto que a técnica de administração 

envolvida por esta via é das mais exigentes e complexas quando comparadas com as outras vias de 

administração, como é o caso da via oral. Por isso, decidi desenvolver um “Guia Prático de 

Aconselhamento Farmacêutico sobre a correta Técnica Inalatória” (Anexo XXVI) para dar aos doentes 

asmáticos ou com Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) aquando da dispensa de dispositivos 

inalatórios. 

 

2. Doenças Respiratórias Crónicas mais comuns  

 Em Portugal, as doenças respiratórias representam a terceira principal causa de morbilidade e 

 

1 
Intervenção Farmacêutica na correta administração de fármacos pela via 

inalatória  
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mortalidade, em particular as Doenças Respiratórias Crónicas (DRC), a seguir às doenças 

cardiovasculares e aos tumores malignos [42]. A Asma e a DPOC são as DRC mais comuns no mundo, 

afetando cerca de 300 e 384 milhões de pessoas, respetivamente. Ambas estão associadas à redução do 

fluxo respiratório, caracterizando-se por apresentarem períodos de agudização (exarcebações) 

intercalados com períodos de manutenção, com impacto bastante significativo na qualidade de vida dos 

doentes [43-45]. 

 A Asma é uma doença inflamatória crónica, que afeta essencialmente os brônquios, no qual se 

verifica obstrução brônquica reversível das vias respiratórias, associada à hiperrreatividade brônquica e ao 

broncospasmo. Isto significa que ocorre o estreitamento dos brônquios, responsável pela entrada e saída 

de ar com mais dificuldade, devido à contração do músculo liso envolvente aos brônquios, ao aumento da 

espessura da sua parede, à vasodilatação e do edema resultantes da inflamação da mucosa e da 

hipersecreção de muco. A inflamação é caracterizada por um número elevado de eosinófilos, de linfócitos 

CD4 e de IgE [46, 47, 44]. A prevalência da Asma na população portuguesa é cerca de 10%, sendo 

diagnosticada principalmente na infância e na adolescência, e por ano, a nível mundial, é responsável por 

346 000 mortes [42, 44]. Os alergénios, as infeções virais, o frio, os aditivos alimentares, alguns 

fármacos, histórico de alergias, o stress e a história familiar de atopias são os principais fatores 

desencadeadores desta doença. A sintomatologia típica desta doença consiste em dispneia, sibilância 

(pieira), tosse, opressão torácica e cansaço, especialmente de manhã e à noite. A intensidade e frequência 

dos sintomas é muito variável de doente para doente [43, 46, 48, 49]. 

 A DPOC é uma doença inflamatória crónica, progressiva e irreversível, mas que pode ser 

evitada e tratada. Caracteriza-se pela hipersecreção de muco, que associada à disfunção mucociliar 

dificulta a saída da expetoração produzida e por uma obstrução brônquica persistente (designada de 

bronquite crónica), que se manifesta geralmente a partir dos 40 anos. O enfisema pulmonar é uma 

complicação muito frequente da bronquite crónica, que resulta da rutura dos alvéolos pulmonares por 

ação das colagenases e elastases produzidas pelos neutrófilos e pelos agentes oxidantes derivados do 

oxgénio no trato respiratório inferior, conduzindo à destruição progressiva do tecido conjuntivo 

pulmonar. O processo inflamatório é mediado, essencialmente, por neutrófilos e macrófagos [42, 45, 48, 

49]. Em Portugal, a DPOC é a segunda principal causa de morte por doença respiratória, cuja prevalência 

é cerca de 14,2% [48]. A nível mundial, anualmente, é responsável por 3 milhões de mortes [45], estando 

a DPOC associada a uma maior morbilidade e mortalidade do que a Asma. A dispneia, tosse, 

expetoração, sibilância e infeções respiratórias são os sintomas mais comuns desta doença e a sua 

principal causa é a exposição a partículas ou gases nocivos, nomeadamente, o fumo do tabaco [45, 48, 

49].  

 A ocorrência de exarcebações e a associação de comorbilidades contribuem para a gravidade das 

DRC e condicionam o seu prognóstico. Apesar da Asma e DPOC possuirem algumas diferenças a nível 

da fisiopatologia e prognósticos distintos, têm características comuns, como é o caso do tratamento [49]. 

O tratamento tem como principais objetivos controlar os sintomas respiratórios e reduzir a frequência e 

gravidade das exarcebações, melhorando desta forma o estado de saúde, através de [43, 50-52]: 

 tratamento farmacológico com antiasmáticos e broncodilatadores (agonistas adrenérgicos 

β2; antagonistas colinérgicos; anti-inflamatórios – glucocorticosteróides e antagonistas 
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dos leucotrienos; xantinas e antiasmáticos de ação profilática), por via oral e/ou inalatória, 

que promovem o relaxamento da musculatura lisa das vias respiratórias e suprimem a 

inflamação adjacente a estas vias (Anexo XX, Anexo XXI);  

 tratamento de fatores de risco modificáveis (por exemplo: obesidade, stress, tabaco, 

incorreta utilização dos inaladores...); 

 adoção de medidas não farmacológicas (por exemplo: deixar de fumar, praticar exercício 

físico adequado, evitar o contacto com alergénios...). 

 O pilar do tratamento farmacológico destas doenças é, sem dúvida, a inaloterapia, que consiste 

na utilização de dispositivos inalatórios que conduzem o fármaco, na forma de pó, solução ou aerossol 

(suspensão fina de partículas sólidas ou líquidas num gás), diretamente para o interior dos brônquios, 

onde irá execer o seu efeito farmacológico. O seu sucesso depende, fundamentalmente, da sua correta 

utilização [44, 45]. 

 

3. Administração de fármacos por Via Inalatória 

 A via inalatória permite a administração de fármacos no sistema respiratório por inalação, que 

consiste na aspiração de ar com substâncias inaláveis pela boca. Por esta via, os fármacos podem exercer 

um efeito sistémico ou local. O efeito sistémico é obtido quando o fármaco é absorvido ao nível dos 

álveolos pulmonares, atingindo rapidamente a circulação sistêmica, devido à grande área de superfície de 

absorção, à intensa vascularização pulmonar e à fina espessura das membranas alveolares (por exemplo, a 

anestesia inalatória). O efeito local resulta da ação do fármaco nas vias respiratórias inferiores (traqueia, 

brônquios, bronquíolos e álveolos pulmonares), como é o caso dos fármacos utilizados no tratamento de 

doenças respiratórias [53-55]. Esta via permite a administração de fármacos na forma gasosa (vapores), 

líquida (soluções e suspensões) ou sólida (pós) [53]. A eficácia terapêutica da via inalatória está 

dependente, essencialmente, de uma correta técnica de inalação, mas também da capacidade ventilatória 

do doente (ou seja, a capacidade de coordenação dos movimentos respiratórios com a utilização dos 

dispositivos inalatórios), da gravidade da doença respiratória e da deposição do fármaco inalado nos 

pulmões [54,56].  

 A deposição do fármaco inalado nos pulmões deve ser suficiente para atingir os objetivos 

terapêuticos. Esta deposição é influenciada, por sua vez, pelo tamanho da partícula (diâmetro 

aerodinâmico), pelo tipo de inalador utilizado e pela própria técnica de inalação. As partículas de fármaco 

de diferentes tamanhos depositam-se naturalmente em locais distintos das vias respiratórias, através de 

diferentes mecanismos de deposição: interceção, impactação, sedimentação gravitacional e difusão 

Browniana. A interceção ocorre quando as partículas de fármaco, com diâmetro aerodinâmico superior a 

10μm, colidem e se depositam nas vias respiratórias superiores (principalmente na orofaringe), onde são 

rapidamente removidas por ação da deglutição, tosse ou processo mucociliar, não atingindo o local de 

ação. A impactação resulta da deposição de partículas, com diâmetro aerodinâmico entre 5-10μm, na 

região traqueobrônquica e nas zonas próximas das bifurcações brônquicas, que ocorre posteriormente ao 

mecanismo de deposição referido anteriormente. Na sedimentação gravitacional, as partículas de fármaco, 

com diâmetro aerodinâmico entre 1-5μm, depositam-se por ação da gravidade, alcançando as vias 

respiratórias onde a velocidade da corrente de ar é baixa, ou seja, nos bronquíolos e nos alvéolos. A 

difusão Browniana é o principal mecanismo de deposição de partículas com diâmetro aerodinâmico 



                                                           Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Mântua  

27 
 

inferior a 1μm, de acordo com a direção da corrente de ar nas vias respiratórias, isto é, dos locais de maior 

concentração para os locais de menor concentração. Estas partículas podem atingir os alvéolos 

pulmonares ou são exaladas (a sua maioria) devido ao tempo que demoram a depositarem-se nas vias 

respiratórias inferiores [56-59]. Desta forma, os dispositivos utilizados pela via inalatória que são capazes 

de libertar partículas cujo diâmetro areodinâmico esteja compreendido ente 1 a 5µm são considerados os 

mais eficazes em termos de resposta terapêutica, por ocorrer uma maior deposição pulmonar do fármaco 

[57]. As células imunes existentes no sistema respiratório podem também intervir na eliminação de uma 

parte do fármaco antes de ele exercer a sua ação farmacológica [55].  
 

 3.1. Inaloterapia  
 A via inalatória é, sem dúvida, a via preferencialmente usada para a administração de fármacos 

nas DRC, uma vez que através dela o fármaco deposita-se diretamente nos pulmões, o que permite uma 

maior biodisponibilidade no local de ação e um início de ação mais rápido (2 a 3 minutos), maximizando 

assim os efeitos terapêuticos. Isto é possível graças à elevada superfície de absorção dos pulmões; à 

elevada permeabilidade, devido à reduzida espessura das membranas alveolares; à elevada irrigação 

sanguínea e à reduzida atividade enzimática a nível pulmonar. A via inalatória permite, ainda, a utilização 

de doses mais baixas e a associação de fármacos, bem como a ocorrência de menos efeitos adversos 

sistêmicos. Através desta via evita-se o efeito dos sucos digestivos, as interações com os alimentos e o 

efeito de primeira passagem hepático, ao contrário do que acontece com a administração de fármacos por 

via oral [47, 58, 60]. No entanto, esta via também apresenta algumas desvantagens, como por exemplo: a 

deposição orofaríngea de fármaco que pode provocar efeitos adversos locais (como rouquidão e 

candidíase oral); a dificuldade por parte dos doentes em utilizar corretamente os dispositivos inalatórios e 

as perturbações existentes na absorção dos fármacos devido à camada de muco produzida, que exerce 

uma barreira física [58]. 

 A administração de medicamentos pela via inalatória pode ser realizada recorrendo a 

dispositivos inalatórios simples (inaladores ou “bombinhas”, como são vulgarmente conhecidos) ou 

complexos (nebulizadores).   

 Atualmente, existe uma grande variedade de inaladores para o tratamento da Asma e DPOC 

(Anexo XXII). Os inaladores são dispositivos pequenos, discretos, portáteis, seguros e eficazes e, por isso 

são os dispositivos inalatórios mais utilizados. Cada um deles apresenta particularidades na execução da 

sua Técnica Inalatória (TI), que devem ser rigorosamente cumpridas para que a ação do fármaco seja 

realmente eficáz [61]. Os inaladores são classificados em [47, 56, 58, 59, 62]:  

 Inaladores Pressurizados de Dose Calibrada (pMDI - pressurized Metered Dose 

Inhalers) – são dispositivos inalatórios multidose, que contêm o fármaco em suspensão ou dissolvido em 

solução e um gás propolente (atualmente o mais utilizado é o hidrofluoroalcano que é mais seguro e 

origina um aerossol mais quente, enquanto que a utilização do clorofluorocarboneto caiu em desuso, pois 

é responsável pela destruição da camada de ozono e origina um aerossol frio, causando desconforto nos 

doentes) num cartucho pressurizado, que liberta uma dose pré-definida e constante de fármaco, sob a 

forma de uma “nuvem”, na qual as partículas de fármaco se movem com grande velocidade. Este tipo de 

inalador necessita de ser agitado previamente para que a solução fique homogénea e penetre na câmara 

doseadora, onde permanece até ser disparada e inalada. Os pMDIs são baratos e permitem uma inalação 
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rápida. As principais desvantagens destes inaladores são: a elevada deposição de fármaco na cavidade 

oral e na orofaringe, que está na origem dos efeitos adversos locais, devido à elevada velocidade das 

partículas do aerossol, conduzindo a uma baixa deposição pulmonar do fármaco; curta duração do 

aerossol; a exigência de coordenação entre a ativação do dispositivo e a inalação (coordenação mão-

pulmão) e a necessidade de um agente propelente. A ativação dos pMDIs não depende da capacidade 

inspiratória do doente, por isso são os mais utilizados em situações de emergência (crises agudas). O 

pMDI pode ser utilizado em associação com uma Câmara Expansora (CE). As CEs são dispositivos 

auxiliares que foram desenvolvidos para otimizar a deposição pulmonar de fármaco e reduzir a sua 

deposição na cavidade oral e na orofaringe, melhorando desta forma a eficácia dos pMDI. Isto acontece, 

porque as CEs aumentam a distância entre o inalador e a boca, que deve ser de, pelo menos, 10 

centímetos, diminuindo a velocidade das partículas e a sua dimensão (visto que as partículas maiores 

ficam depositadas na câmara e não na orofaringe), o que irá diminuir a sensação desagradável produzida 

pelo fármaco, o impacto e a deposição na orofaringe e assim melhorar a deposição pulmonar do fármaco. 

A utilização das CEs torna-se pertinente para os doentes que não conseguem coordenar a ativação do 

pMDI e a inalação, para os que apresentam fluxos inspiratórios baixos e/ou para os que têm dificuldades 

em suster a respiração por uns segundos no final da inalação (lactentes, crianças e idosos). Os principais 

inconvenientes das CEs é que são pouco práticas de transportar, são dispendiosas e requerem mais 

cuidados de manutenção e limpeza do que os inaladores. Existe uma grande variedade de CEs no 

mercado, adaptadas a todos os grupos etários, que diferem quanto à forma, volume (150 a 750ml), 

comprimento e presença ou não de válvulas. As CEs podem ser universais (ou seja, aceitam qualquer 

pMDI), com máscara facial ou com peça bucal, ou podem ser dependentes do fármaco e neste caso só 

podem ser usadas com os produtos do respetivo fabricante (Anexo XXIII). As CEs são uma excelente 

alternativa à utilização dos nebulizadores. 

 Inaladores Pressurizados de Dose Calibrada ativados pela respiração (BA-MDI - 

Breath-Actuated Metered Dose Inhalers) – são dispositivos inalatórios inovadores que foram 

desenvolvidos a partir dos pMDIs para melhorar a deposição de fármaco dentro dos pulmões nos doentes 

com dificuldades em coordenar a ativação do pMDI e a inalação. Neste tipo de inaladores o fármaco só é 

libertado quando o doente inala através do dispositivo, ativando uma mola que é responsável pela 

libertação da dose constante de fármaco. A utilização destes inaladores requer a capacidade de o doente 

conseguir gerar um fluxo inspiratório suficiente para desencadear a ativação do dispositivo. O único BA-

MDI disponível no mercado é o Autohaler
®
. 

 Inaladores de Pó Seco (DPI - Dry Powder Inhalers) – são dispositivos inalatórios que 

contêm o fármaco em pó, cuja libertação é ativada pela inspiração forçada do doente, permitindo uma 

melhor deposição do fármaco diretamente no trato respiratório inferior quando comparada com os 

pMDIs. Assim sendo, este tipo de inaladores não exige a coordenação entre a ativação do dispositivo e a 

inalação. No entanto, a dose de fármaco libertada e que chega aos pulmões não é constante, uma vez que 

a velocidade do aerossol, a sua duração e o tamanho das partículas libertadas estão dependentes do fluxo 

inspiratório do doente, que pode variar facilmente ao longo do dia e em diferentes situações. Este tipo de 

inaladores são mais sensíveis à humidade e são menos práticos do que os pMDIs, principalmente os de 

unidose, visto que cada dose necessita de ser carregada antes de cada utilização. A deposição de fármaco 
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na cavidade oral e na orofainge é geralmente mais baixa em relação aos pMDIs. Os DPIs exigem uma 

inalação rápida e vigorosa e não necessitam nem de um agente propelente nem de uma câmara expansora. 

Existem dois tipos de DPI: em unidose, que requer o carregamento no dispositivo de uma cápsula 

contendo o fármaco em pó (Aerolizer
®
, Handihaler

®
, Breezhaler

®
, Rotahaler

®
) ou em multidose, no qual 

o dispositivo contém várias doses do fármaco prontas a serem inaladas após a sua ativação (Diskus
®
, 

Elipta
®
, Turbohaler

®
, Novolizer

®
, Genuair

®
, Spiromax

®
).  

 Inaladores de Nuvem Suave (SMI - Soft Mist Inhalers) – são dispositivos inalatórios 

multidose, recentes e inovadores, que foram desenvolvidos com o objetivo de melhorar a deposição 

pulmonar de fármaco em relação aos pMDIs e DPIs e reduzir a sua deposição na cavidade oral e na 

orofaringe, minimizando dessa forma os efeitos adversos locais. O fármaco encontra-se num cartucho, 

que deve ser previamente introduzido no dispositivo inalatório. O fármaco é libertado devido a um 

sistema mecânico formado por múltiplos canais de filtro muito estreitos e uma mola, que ao ser acionada 

gera uma “nuvem” lenta e de longa duração (cerca de 1,5 segundos, enquanto que nos pMDIs a duração 

do aerossol é <1 segundo), na qual as partículas de fármaco libertadas são altamente finas e se movem 

mais lentamente do que em relação à “nuvem” gerada pelos pMDIs, o que permite seguir a curvatura 

natural das vias aéreas superiores, penetrando mais profundamente na árvore brônquica e resultando 

numa menor deposição orofaríngea. Assim, os doentes têm tempo suficiente para inspirar o fármaco. Os 

SMIs não requer um gás propelente para a libertação do fármaco e não estão dependentes do fluxo 

inspiratório do doente (pois requerem menor débito inspiratório) nem exigem a coordenação entre a 

ativação do dispositivo e a inalação, dada a baixa velocidade do aerossol gerado pelo dispositivo. O único 

SMI disponível no mercado é o Respimat
®
, que é o que permite uma maior deposição pulmonar de 

fármaco e menor deposição orofaríngea quando comparado com os outros tipos de inaladores. 

 O inalador ideal é aquele que produz um aerossol a baixa velocidade, com uma duração superior 

a 1 segundo e no qual a maioria das partículas geradas apresentam um diâmetro aerodinâmico entre 1 a 5 

µm. Além disso, o inalador ideal deve ser de fácil utilização pelos doentes com baixo débito inspiratório e 

com mínima coordenação mão-pulmão. A TI deve ser o mais simples possível, de forma a minimizar a 

ocorrência de erros e deverá responder a todas as necessidades médicas e do doente (doses precisas e 

consistentes, associação de fármacos, deposição pulmonar ótima, fácil manuseamento e coordenação). A 

utilização de inaladores requer um certo nível de habilidade física, manipulação, destreza, força de mão, 

capacidade pulmonar e/ou coordenação mão-pulmão para garantir o seu uso correto, fatores estes que  

têm de ser considerados aquando da prescrição médica, para que o inalador prescrito seja adequado às 

necessidades e capacidades do doente [63]. 

 Apesar das diferenças existentes entre os vários tipos de inaladores, anteriormente referidos, há 

indicações que são aplicáveis a todos eles [47, 61]: 

 o inalador é para o uso exclusivo de cada doente; 

 antes da realização da inalação o doente deve expirar lenta e profundamente; 

 após a inalação o doente deverá suster a respiração durante 10 segundos (se for um 

adulto) ou durante 5 segundos (se for uma criança), para que as partículas de fármaco 

tenham tempo de chegar o mais profundo possível da árvore brônquica, minimizando 

assim a quantidade de fármaco exalado; 
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 só deve ser inalada uma dose de cada vez, mas se for necessário uma segunda dose o 

doente deve esperar pelo menos 1 minuto para realizar novamente outra inalação; 

 após a utilização do inalador, principalmente no caso dos glucocorticosteróides, deve ser 

feita a lavagem da boca e escovagem dos dentes, para evitar a deposição de partículas na 

cavidade oral e na orofaringe e os consequentes efeitos adversos locais. No caso de se 

utilizar CE com máscara facial nas crianças, a face deve ser igualmente lavada; 

 os inaladores podem representar um perigo para a saúde se não forem limpos e 

desinfetados corretamente. Por isso, a sua manutenção e higienização, assim como das 

CEs, é fundamental para minimizar a ocorrência de infeções e contribuir para a sua 

eficiência. Antes e após o manuseamento destes dispositivos deve-se lavar bem as mãos. 

O bucal dos inaladores deve ser limpo com um lenço de papel após cada utilização e uma 

limpeza mais profunda deve ser realizada semanalmente. As CEs devem ser limpas 

semanalmente; 

 o inalador deve ser guardado num local seco e mantido fora do alcance das crianças; 

 nunca se deve utilizar inaladores danificados ou após o prazo de validade ter expirado; 

 os inaladores não devem ser eliminados no lixo doméstico, mas sim entregues na 

farmácia para serem tratados como resíduos farmacológicos. 

 Os nebulizadores são dispositivos inalatórios mais complexos do que os inaladores e foram os 

primeiros a serem desenvolvidos. São dispositivos eletrónicos usados não só para a administração de 

fármacos, como também para a humidificação e fluidificação das secreções existentes nas vias 

respiratórias, sob a forma de vapores constantes a partir de soluções aquosas, através de uma máscara 

facial ou bucal que se encontra ligado ao dispositivo. Os nebulizadores têm como principais vantagens 

permitirem uma fácil administração de fármacos, desde que haja a colaboração mínima do doente; não 

necessitam de agentes propulsores; não exigem a coordenação entre a ativação do dispositivo e a inalação 

e não dependem do fluxo respiratório do doente. Portanto, os nebulizadores são adequados para aqueles 

doentes que não conseguem utilizar os inaladores pelas mais variadas razões (lactantes, crianças, idosos e 

doentes hospitalizados). Contudo, são dispositivos que apresentam algumas desvantagens: são mais 

dispendiosos, pouco portáteis, a inalação é mais prolongada (entre 5 a 10 minutos) e a sua manutenção e 

higienização é mais complexa quando comparados com os inaladores; necessitam de uma fonte de 

energia (elétrica ou bateria); requerem doses mais elevadas de fármaco, visto que grande parte do fármaco 

fica retida no nebulizador ou perde-se para o ambiente e nem todos os fármacos são passíveis de serem 

nebulizados dadas as suas características físico-químicas. Os nebulizadores podem ser usados quer a nível 

doméstico quer a nível hospitalar. Existem três tipos de nebulizadores [57, 59]: 

 Nebulizadores de jato ou pneumáticos – são dispositivos convencionais que funcionam com 

uma bomba de ar ou oxigénio com acionamento elétrico acoplado a um micronebulizador. Quando a 

bomba é ligada, o ar ou oxigénio passa em alta velocidade pelos orifícios do micronebulizador, 

produzindo a dispersão da solução aquosa contida neste em micro gotículas, gerando assim um aerossol. 

 Nebulizadores ultrassónicos – são dispositivos mais recentes, dispendiosos, silenciosos e 

portáteis em relação aos nebulizadores convencionais. Os nebulizadores ultrassónicos funcionam através 

da vibração de um cristal (efeito piezoelétrico), transformando a energia elétrica em vibrações mecânicas 
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que são transmitidas à superfície da solução aquosa, quebrando a sua tensão superficial, o que gera micro 

gotículas que são libertadas sob a forma de um aerossol. Isto permite gerar aerossóis de uma forma mais 

rápida que os nebulizadores convencionais. A principal desvantagem destes nebulizadores em relação aos 

convencionais é a restrição dos fármacos a administrar, uma vez que os glucocorticosteróides não podem 

ser administrados por este tipo de nebulizador nem substâncias termolábeis (por exemplo, proteínas), 

porque neste nebulizador ocorre um aumento gradual da temperatura da solução aquosa (entre 10-15ºC), 

o que pode provocar a quebra ou a desnaturação das substâncias ativas. São dispositivos ineficientes 

também na nebulização de suspensões e soluções mais viscosas. 

 Nebulizadores em malha – são dispositivos modernos que foram desenvolvidos a partir dos 

nebulizadores ultrassónicos com o objetivo de melhorar algumas das suas limitações. São dispositivos 

que contêm uma estrutura em malha, que necessita da vibração de um cristal piezoelétrico (tal como nos 

nebulizadores ultrassónicos) por corrente elétrica, produzindo um aerossol, de uma forma mais rápida do 

que os outros nebulizadores. A principal vantagem em relação aos nebulizadores ultrassónicos é que estes 

não sofrem hiperaquecimento. Desta forma, através deste nebulizador podem ser administrados fármacos 

termolábeis e também suspensões (por exemplo, antibióticos). 
  

 3.2. A problemática do uso dos dispositivos inalatórios 

 A inaloterapia é a modalidade terapêutica mais efetiva no tratamento das DRC. No entanto, 

verifica-se que uma percentagem considerável de doentes abandonam ou cumprem incorretamente os 

tratamentos. A não adesão ao tratamento e a incorreta utilização dos dispositivos inalatórios constituem, 

sem dúvida, as principais causas do insucesso da terapêutica, originando um pobre controlo clínico destas 

doenças, o que consequentemente aumenta o número de visitas aos serviços de urgência e de 

hospitalizações e ainda o aumento dos custos associados aos cuidados de saúde [63-69]. A baixa adesão à 

inaloterapia está relacionado com o baixo grau de escolaridade e com o desconhecimento e/ou à 

dificuldade de utilização dos diferentes dispositivos inalatórios, que apresentam particularidades na 

execução da sua TI [63, 69]. Mais do que 50% dos doentes com DRC, principalmente crianças e idosos, 

utilizam incorretamente os dispositivos inalatórios, ou seja, cometem erros na TI, o que reduz 

significativamente a eficácia da terapêutica, devido à baixa concentração de fármaco que chega às vias 

respiratórias inferiores, o que por sua vez contribui para a não adesão ao tratamento. A inexistência de 

explicação sobre a correta TI pelos profissionais de saúde; a falta de treino prévio e contínuo da TI (pois 

quanto mais tempo o doente utiliza o inalador, sem reeducação, mais erros acaba cometendo ao longo do 

tempo); doentes que vivem sozinhos e/ou que não têm apoio de familares/cuidadores e a presença de duas 

ou mais comorbilidades (estas podem prejudicar a aprendizagem da TI e e a sua correta execução) são as 

principais razões inerentes aos erros cometidos com os dispositivos inalatórios [63, 64, 66-69]. 

 Os erros mais frequentemente realizados na TI dos diferentes dispositivos inalatórios estão 

detalhadamente referidos no Anexo XXIV. Os principais erros cometidos (>90%) são: aquando da 

preparação dos dispositivos inalatórios; a ausência de expiração prévia à inalação (o volume de ar 

existente nos pulmões no início da inspiração interfere na deposição pulmonar do fármaco); a expiração 

realizada para o inalador; a ausência de apneia no final da inalação, o que promove a exalação da maior 

parte do fármaco inalado e a velocidade inadequada da inalação (por exemplo, no pMDI quanto mais 

rápida for a inalação maior será a deposição de fármaco na orofaringe e menor será a sua deposição nos 
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pulmões) [47, 52, 63, 65, 66, 70]. O tipo de inalador que está associado a uma maior taxa de erros 

cometidos é o pMDI (mesmo associado à CE), porque este requer a coordenação motora entre a ativação 

do inalador e a inalação, e a seguir é o DPI [64-66]. Verifica-se, também, que a maioria dos doentes não 

se preocupa nem realiza a correta higienização e conservação dos dispositivos inalatórios [47, 64-66]. 
 

4. Papel do Farmacêutico na educação dos doentes com DRC 

 O Farmacêutico Comunitário, enquanto profissional de saúde, exerce um papel crucial na 

promoção da saúde pública, apresentando uma posição privilegiada de proximidade e confiança com os 

utentes, que aliado à sua extensa formação técnico-científica e aos seus conhecimentos sobre as DRC, 

desempenha um papel preponderante nas vida destes doentes, podendo intervir a vários níveis, 

nomeadamente, na sua educação e reeducação, na promoção da adesão à terapêutica e no seu 

acompanhamento (Figura 3). A intervenção farmacêutica a estes níveis tem um impacto muito positivo 

no controlo destas doenças. A reeducação regular dos doentes com DRC é essencial, uma vez que ao 

longo do tempo estes tendem a esquecer a correta TI, começam a introduzir erros na sua execução ou 

podem mesmo abandonar a terapêutica, comprometendo a eficácia do tratamento. São vários os estudos 

que mostram que a reeducação melhora significativamente a utilização dos dispositivos inalatórios e que, 

para além da instrução verbal, é igualmente importante demonstrar a correta TI e fornecer informação 

escrita. Portanto, o segredo para o sucesso da terapêutica nestas doenças é o treino e a revisão periódica 

da correta TI [47, 65, 66, 68, 69].  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Assim sendo, o farmacêutico fornece ao doente todas as ferramentas de que ele necessita para 

conseguir controlar a sua doença, minimizando a probabilidade de ocorrência de exarcebações e o número 

de idas aos serviços de urgência, melhorando desta forma a sua qualidade de vida. 

 

Reeducação 

 

 

Educação 

 

Adesão à 

Terapêutica 

 

 

Acompanhamento 

Figura 3 –  Intervenção farmacêutica no contexto das DRC. 

Legenda: TI – Técnica Inalatória, DPOC – Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica. 
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-  Aconselhamento sobre medidas não farmacológicas 

- Promoção da importância da vacinação (mais relevante nos doentes com DPOC) 

- Esclarecimento de dúvidas sobre a doença e a terapêutica instituída 
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- Incentivo à cessação tabágica 
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5. Intervenção na farmácia comunitária  

 No âmbito deste tema e tendo em conta as dificuldades dos utentes aquando da administração de 

fármacos pela via inalatória, por intermédio de dispositivos inalatórios, decidi desenvolver um “Guia 

Prático de Aconselhamento Farmacêutico sobre a correta Técnica Inalatória” (Anexo XXVI), referente a 

cada tipo de inalador, para formação interna da equipa de colaboradores da FM e acima de tudo para dar 

aos doentes asmáticos ou com DPOC aquando da dispensa deste tipo de dispositivos. Nesse guia, 

exemplico como se realiza corretamente a TI, que é fundamental para a eficácia do tratamento, algumas 

indicações importantes sobre a mesma e ainda chamo à atenção para a importância da manutenção e 

higienização dos dispositivos inalatórios. Com a realização deste trabalho prático pretendo não só 

informar e esclarecer todas as dúvidas dos utentes sobre esta temática, como também sensibilizar e incutir 

aos utentes a importância da correta utilização dos medicamentos e os cuidados que devem ter ao 

administrá-los pela via inalatória, alertando-os ainda para as consequências da sua incorreta utilização. O 

objetivo primordial é, então, minimizar os erros cometidos durante a administração de medicamentos pela 

via inalatória e chamar a atenção dos doentes para a importância do papel do farmacêutico no seu 

acompanhamento. 

 Durante o atendimento ao balcão numa farmácia comunitária não é fácil promover o 

acompanhamento dos utentes pelas mais variadas razões. Por isso, torna-se necessário que o farmacêutico 

seja pró-ativo e adote estratégias simples, objetivas, apelativas e pertinentes, de modo a conseguir 

satisfazer as necessidades dos utentes e melhorar a adesão à terapêutica. No momento da dispensa de 

dispositivos inalatórios a minha abordagem ao utente teve como base o diagrama de aconselhamento 

farmacêutico sobre a utilização destes dispositivos, de acordo com a ANF, referido no Anexo XXV [47]. 

Começava por perguntar ao utente se era a primeira vez que iria utilizar o dispositivo e caso a resposta 

fosse positiva tinha o cuidado de explicar e demonstrar ao utente a TI respetiva, assim como procurava 

elucidá-lo sobre a importância de realizar corretamente a mesma. No final do atendimento entregava o 

“Guia Prático de Aconselhamento Farmacêutico sobre a correta Técnica Inalatória” (Anexo XXVI), 

referente ao tipo de inalador que o utente iria começar a utilizar, para consulta caso surgisse dúvidas em 

casa. Este guia ilustrativo constitui uma ferramenta personalizada que aumenta a eficácia da educação 

sobre os dispositivos inalatórios, aumentando a adesão à terapêutica e diminuindo a necessidade de uma 

revisão frequente por um profissional de saúde. No caso de não ser a primeira vez, tentei estabelecer uma 

conversa com o utente de forma a perceber se o utente realizava corretamente a TI e se tinha alguma 

dúvida por esclarecer. Aproveitava a situação para rever novamente a TI com o utente, fornecendo o 

“Guia Prático de Aconselhamento Farmacêutico sobre a correta Técnica Inalatória” respetivo, isto porque 

a reeducação é fundamental para minimizar os erros do presente e prevenir os do futuro. Este trabalho 

prático que desenvolvi passou a integrar as Boas Práticas realizadas pela FM. Pelo feedback que tive de 

toda a equipa e também dos próprios doentes senti realmente que este trabalho foi uma mais-valia para 

todos. 
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2 – Polimedicação e Adesão à Terapêutica: da realidade à intervenção farmacêutica 
 

1. Contextualização do tema e objetivos 

 A polimedicação e a pobre adesão à terapêutica são realidades cada vez mais presentes no 

quotidiano de uma farmácia comunitária quer pela dispensa de vários medicamentos para o mesmo utente 

quer pelas suas dúvidas e inseguranças, como resultado da presença de inúmeras comorbilidades 

associadas às várias patologias diagnosticadas. Esta realidade está bem presente na FM e ao longo do meu 

estágio, aquando do atendimento ao público, constatei que a grande parte dos utentes habituais são 

doentes polimedicados, com dificuldades em gerir a sua medicação, com receios e mitos em relação a 

alguns medicamentos e, por vezes, com falta de motivação em continuar com o tratamento por não 

verificarem melhorias no seu estado de saúde. Desta forma, acabam por cometerem erros na toma da 

medicação, comprometendo assim a efetividade da terapêutica instituída. São doentes que carecem de um 

acompanhamento terapêutico adequado.  

 No dia-a-dia da FM, ao nível do atendimento, não é humanamente possível assegurar o 

seguimento farmacoterapêutico (SF) da população de doentes polimedicados, dada à elevada quantidade 

diária de utentes e à escassez de tempo. Na grande maioria das vezes, a dispensa dos medicamentos a 

estes doentes é realizada sem ser feita uma análise pormenorizada da terapêutica instituída ou até mesmo 

dos hábitos que o doente apresenta em relação à mesma. Perante esta problemática, já identificada pelo 

Diretor Técnico e pelas Farmacêuticas integrantes da equipa, encontrei aqui uma oportunidade de 

intervenção farmacêutica, de modo a melhorar a qualidade de vida destes doentes. Perante tudo isto, 

decidi realizar um pequeno estudo sobre os doentes polimedicados frequentadores da FM, por intermédio 

de um questionário, para avaliar o seu grau de conhecimento sobre as suas patologias e plano 

farmacoterapêutico, bem como avaliar a sua adesão à terapêutica. Foi também alvo do estudo avaliar a 

viabilidade da implementação de dois novos serviços farmacêuticos na FM: a Consulta Farmacêutica e a 

Preparação Individualizada da Medicação (PIM), com o objetivo de promover o uso racional dos 

medicamentos, ajudando os doentes a gerir melhor o seu estado de saúde e os seus medicamentos. Tendo 

em conta os resultados obtidos através dos questionários achei pertinente criar alguns “Documentos de 

Saúde Organizacionais” para distribuir aos doentes polimedicados, de modo a ajudá-los de uma forma 

imediata e simples a gerir o seu “mundo” de medicamentos e patologias através do seu registo. 

 

2. Polimedicação 

 São várias as definições de polimedicação (polifarmácia ou polifarmacoterapia) que podemos 

encontrar na literatura, dado que ainda não houve o consenso acerca da mesma. No entanto, a maioria dos 

autores define este conceito como a toma simultânea de vários medicamentos (prescritos e não prescritos) 

diferentes pelo mesmo doente, de forma crónica, por um período superior a 3 meses [71, 72]. A 

polimedicação pode ser classificada em: minor, que envolve a toma de dois a quatro medicamentos ou em 

major, que implica a administração de cinco ou mais medicamentos. Outra classificação também muito 

usada é aquela que divide a polimedicação em ligeira (toma de dois ou três medicamentos), moderada 

(toma de quatro ou cinco medicamentos) ou grave (toma de mais do cinco medicamentos) [72].  

 A polimedicação é um conceito associado, habitualmente, a uma conotação negativa, devido à 

utilização inapropriada de medicamentos, causando graves consequências na saúde dos doentes. Por outro 
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lado, esta pode ser necessária, benéfica e apropriada através da utilização racional dos medicamentos, 

com base em evidências científicas no tratamento de multimorbilidades, em que se justifica o tratamento 

com vários medicamentos, aumentando a qualidade e esperança média de vida dos doentes. Isto, porque 

em determinadas situações clínicas o benefício supera os riscos associados [72, 73].  

 A polimedicação afeta tanto homens como mulheres, sendo mais prevalente nas mulheres e pode 

ser identificada em indivíduos de diferentes faixas etárias, sendo mais prevalente e preocupante no seio da 

população idosa [71-76]. Segundo os dados obtidos do Inquérito Nacional de Saúde, de 2014, Portugal é 

um dos países com um maior consumo de medicamentos per capita e que apresenta um maior número de 

idosos polimedicados, o que implica um elevado encargo económco para o Sistema Nacional de Saúde 

[77, 78]. A prevalência da polimedicação em Portugal é ainda desconhecida, devido à escassez de estudos 

nesta área. No entanto, na literatura podemos encontrar alguns estudos locais. Num desses estudos, a 

prevalência na população adulta da polimedicação minor foi de 27,4% e major de 9,5% e, na população 

idosa foi de 39,6% e 37,1%, respetivamente [74]. A prevalência da polimedicação a nível internacional é 

muito variável de país para país, tendo em conta as características sócio-demográficas e económicas de 

cada um.  

 São vários os fatores que estão associados à polimedicação: idade, sexo feminino, 

multimorbilidade, regimes terapêuticos complexos, múltiplos prescritores e farmácias, automedicação, 

terapêuticas não medicamentosas (produtos naturais e de ervanária), institucionalização e fatores 

socioeconómicos [76, 79].  
 

 2.1. A Polimedicação nos Idosos 

 A prevalência da polimedicação aumenta consideravelmente com a idade, sendo os idosos o 

grupo etário mais suscetível e que requer especial atenção [71, 72, 76]. Em Portugal, nas últimas décadas, 

a proporção da população idosa tem vindo a crescer devido ao aumento da esperança média de vida e a 

tendência futura é continuar a aumentar [77].  

 O envelhecimento da população é um processo dinâmico, progressivo e irreversível, que se 

caracteriza por modificações complexas a nível morfológico, psicológico, funcional e bioquímico, 

comprometendo as funções dos órgãos vitais. Este processo é variável de pessoa para pessoa e é 

influenciado pela hereditariedade e pelos fatores ambientais (estilo de vida). Com o avançar da idade, 

também se observa a diminuição da acuidade visual (que impede a leitura das receitas médicas, do 

Folheto Informativo e das embalagens dos medicamentos), auditiva (que afeta a compreensão de 

instruções verbais), motora (que causa desequilíbrios e dificuldades na locomoção) e cognitiva (que 

origina problemas de memória, de concentração e de compreensão, conduzindo a dificuldades em 

assimilar novas informações). Todas estas alterações interferem na perceção correta da informação acerca 

da terapêutica e em muito contribui para os erros de medicação. Nesta faixa etária, decorrente do processo 

de envelhecimento fisiológico e/ou patológico, ocorrem alterações a nível hepático, renal, cardíaco e 

vascular, o que consequentemente origina alterações na farmacocinética (absorção, distribuição, 

metabolismo e excreção) e farmacodinâmica dos fármacos, aumentando drasticamente a probabilidade de 

Problemas Relacionados com Medicamentos (PRM), mencionados no tópico seguinte.  

 O envelhecimento está, portanto, associado ao aumento da prevalência de patologias crónico-

degenerativas, às alterações do processo de senescência, ao aumento do consumo de medicamentos e a  
 

uma maior vulnerabilidade às consequências negativas da polimedicação [72, 79-81].  
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 2.2. Consequências negativas da polimedicação 

 A polimedicação pode ser responsável por várias consequências graves e imprevisíveis para o 

estado de saúde dos doentes, sendo estas mais dramáticas nos idosos dadas as alterações que decorrem do 

envelhecimento, tornando-os mais vulneráveis aos medicamentos. O impacto destas consequências será 

tanto maior quanto maior o número de alterações realizadas ao plano farmacoterapêutico, o número de 

medicamentos administrados, o tempo de utilização e a dose prescrita [72, 81]. 

 As principais consequências negativas da polimedicação (vulgarmente conhecidas como PRM) 

são: as RAM; a prescrição de medicamentos potencialmente inapropriados e/ou desnecessários; as 

interações fármaco-fármaco, fármaco-alimento ou fármaco-patologia; a duplicação de classe 

farmacológica (que pode causar toxicidade devido à toma de doses excessivas); a não adesão à 

terapêutica, dada a complexidade dos regimes instituídos; confusão entre os medicamentos de marca e os 

genéricos (o que pode conduzir a situações de duplicação da terapêutica e a toma de medicamentos 

errados); aumento do número de hospitalizações e na sua sequência a prescrição de medicamentos 

adicionais [72, 76, 78, 79, 81]. Uma das estratégias que pode ser adotada para minimizar todas estas 

consequências é o SF do doente, no qual o farmacêutico assume um papel preponderante. Estas 

consequências podem se manifestar na forma de sinais e sintomas, que incluem: fadiga, sonolência, 

obstipação, diarréia, incontinência urinária, perda de apetite, quedas, depressão, ansiedade, irritabilidade, 

tonturas, diminuição da libido, diminuição da capacidade cognitiva, erupções cutâneas ou mesmo 

alucinações [82]. Perante estes sinais e sintomas é crucial realizar um diagnóstico diferencial, uma vez 

que estes podem estar associados a problemas com a terapêutica, a alguma patologia já diagnosticada ou a 

uma nova patologia.  

 A polimedicação inapropriada, bem como o facto de cerca de 50% dos medicamentos serem 

prescritos, dispensados ou vendidos de forma inapropriada e cerca de 50% dos doentes não tomarem 

corretamente os medicamentos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, aumenta a morbilidade 

e o risco de mortalidade dos doentes e acarreta ainda gastos económicos consideráveis tanto para o SNS 

como para o próprio doente ou familiar/cuidador [36, 72, 76, 78, 81].  

 A polimedicação é, neste momento, considerado um problema de saúde pública, dadas as suas 

consequências e continuará a sê-lo se no futuro nada for feito. O estudo europeu SIMPATHY 

(Stimulating Innovation Management of Polypharmacy and Adherence in The Elderly), reconhecido pela 

Organização Mundial de Saúde, teve como “objetivo estudar o impacto da polimedicação e da adesão à 

terapêutica na saúde da população mais idosa” e “concluiu que é urgente criar um Plano Nacional de 

Revisão da Polimedicação na população idosa em Portugal, onde «não há qualquer política para lidar com 

o problema», que se «irá agravar».” Os investigadores deste estudo referem que “cerca de 40% das 

pessoas que toma cinco ou mais medicamentos, não o faz de forma apropriada, e cerca de 50% das 

hospitalizações que acontecem devido a medicação excessiva seriam evitáveis se existisse um plano de 

revisão da polimedicação” [83].  Cabe ao farmacêutico intervir na resolução desta problemática junto dos 

restantes profissionais de saúde, dos utentes e familiares/cuidadores. 

 

3. Adesão à terapêutica 

 A adesão de um doente à terapêutica é definida como o grau de conformidade entre as 

recomendações dadas pelos profissionais de saúde e a aceitação, comportamento e  intervenção ativa e 



                                                           Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Mântua  

37 
 

voluntária do doente relativamente ao cumprimento da terapêutica instituída, na realização de alterações 

necessárias ao seu estilo de vida para o tornar mais saudável, na comparência das consultas médicas e 

realização de exames [72, 84]. O cumprimento rigoroso do regime terapêutico estabelecido é 

determinante para garantir a sua eficácia, sendo por isso de grande importância a adesão do doente ao 

mesmo. A identificação dos doentes não aderentes à terapêutica é essencial que ocorra o mais 

rapidamente possível, apesar de não ser uma tarefa simples, para que o fator responsável pela não adesão 

seja detetado e possam ser postos em prática os esforços necessários para a sua minimização ou 

eliminação. São os doentes crónicos, os polimedicados e os idosos que menos aderem à terapêutica. A 

principal razão inerente é a existência de um regime terapêutico muito complexo, com um elevado 

número de medicamentos diários, o que dificulta a sua gestão e o controlo das patologias por parte destes 

doentes. A não adesão à terapêutica é considerada a principal consequência da polimedicação e tem sido 

relacionada com diversos fatores, que se encontram referidos na Figura 4 [72, 76, 85]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 A não adesão à terapêutica é regra geral não intencional, mas que conduz a consequências 

graves, principalmente, para o doente, pois agrava o seu estado de saúde, reduzindo assim a sua qualidade 

de vida, mas também para o SNS através do aumento do impacto sócioeconómico associado aos cuidados 

de saúde adicionais (maior número de hospitalizações e prescrição de medicamentos). Assim, verifica-se 

um aumento na morbilidade e mortalidade dos doentes não aderentes à terapêutica [72, 76, 84].  
 

 3.1. Estratégias que potenciam uma melhor adesão à terapêutica 

 O facto de ainda se verificar uma pobre adesão à terapêutica, principalmente, por parte dos 

doentes crónicos, dos polimedicados e dos idosos, mostra que as intervenções relacionadas com a 

promoção da adesão à terapêutica não estão implementadas na prática de forma consistente e isso é algo 

que tem de mudar [84]. São várias as estratégias que podem ser adotadas para melhorar 

significativamente a adesão à terapêutica, muitas delas muito simples, mas que no final fazem toda a  

Figura 4 – Fatores que influenciam negativamente a adesão à terapêutica. 

 

 

Desconfiança do doente em relação aos profissionais de saúde; má comunicação 

e/ou falta de acompanhamento e orientação pelos profissionais de saúde 

Fatores ligados à relação 

do doente com os 

profissionais de saúde 

Limitações funcionais, cognitivas e motoras; esquecimento; falta de 

motivação; ansiedade e receios em relação aos medicamentos; má aceitação 

e/ou compreensão da(s) sua(s) patologia(s); desconhecimento acerca das 

patologias e do plano farmacoterapêutico; dificuldades de deglutição; ideias 

suicidas; automedicação; descrença no tratamento; incuprimento de um estilo 

de vida saudável 

 
Fatores ligados ao 

doente 

Regimes terapêuticos complexos (polimedicação); tratamentos crónicos ou de 

longa duração; reações adversas; interações fármaco-fármaco, fármaco-

alimento, fármaco-patologia; custo elevado da terapêutica 

 

Fatores associados ao 

tratamento 

Multimorbilidade (presença de várias patologias); doenças crónicas; doenças do 

foro psicológico ou psiquiátrico 

Fatores associados ao 

estado de saúde 

Envelhecimento, baixo nível de escolaridade; falta de estabilidade e apoio 

familiar; crenças culturais; isolamento social; residir sozinho; baixo rendimento; 

desemprego 

 

Fatores demográficos, 

sociais e económicos 

diferença. Segue-se, em seguida, uma lista de algumas dessas estratégias [71-73]: 
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 prescrição do menor número possível de medicamentos e evitar alterações constantes no 

regime terapêutico; 

 apresentar a opção do medicamento mais acessível economicamente; 

 adequar as formas farmacêuticas às capacidades de deglutição do doente; 

 realizar o SF do doente e sensibilizá-lo para a adoção de medidas não farmacológicas; 

 promover a adesão ao serviço de Preparação Individualizada da Medicação, de modo a 

facilitar o cumprimento do horário das tomas; 

 adotar sistemas de lembrança do horário das tomas (alarmes, fichas informativas 

personalizadas, solicitar a ajuda de um familiar..); 

 recomendar o uso de caixas para organizar a medicação diária, a de stock e a de SOS; 

 aconselhar os doentes analfabetos ou com algum tipo de problema de memória, visão, 

audição, motora ou outra a solicitarem a colaboração de um familiar ou cuidador para a 

administração da medicação; 

 educar o doente e os seus  familiares/cuidadores sobre as suas patologias, os objetivos do 

tratamento, os riscos (efeitos adversos) e benefícios da medicação, a indicação terapêutica 

dos medicamentos e a sua posologia; 

 instrução verbal e escrita (nas embalagens dos medicamentos ou em documentos próprios) 

sobre a indicação terapêutica, posologia e modo de administração dos medicamentos; 

 esclarecer todas as dúvidas dos utentes sobre as suas patologias e regime terapêutico. 

 Todos os profissionais de saúde têm um papel de extrema importância na promoção da adesão à 

terapêutica, uma vez que é da sua responsabilidade sensibilizar o doente para as consequências que 

advém do incumprimento da terapêutica instituída, bem como educá-lo e acompanhá-lo. 

 

4. Papel do Farmacêutico na gestão integrada dos medicamentos e na otimização da 

adesão à terapêutica 

O Farmacêutico Comunitário, enquanto profissional de saúde e especialista do medicamento, 

mediante a sua posição privilegiada junto dos utentes, desempenha um papel preponderante na gestão 

integrada dos medicamentos e na otimização da adesão à terapêutica, ou seja, na promoção da saúde e do 

uso correto e racional dos medicamentos, garantindo a sua qualidade, eficácia e segurança. Desta forma, o 

farmacêutico está também a contribuir para a redução dos gastos associados aos cuidados de saúde. 

Ao farmacêutico, aquando do atendimento ao público, compete-lhe proporcionar ao doente, sob 

a forma de informação oral e escrita, todos os conhecimentos necessários relativos à(s) patologia(s), 

indicação terapêutica e posologia (dose, via de administração, frequência e duração) dos medicamentos, 

conselhos e normas de administração dos medicamentos, cuidados especiais a ter, informação sobre o que 

fazer em caso de esquecimento de uma toma, informação sobre os possíveis efeitos adversos e como atuar 

no caso de eles ocorrerem. Por outro lado, deve sensibilizar o doente para a importância da adoção de 

medidas não farmacológicas, de um estilo de vida saudável e ainda a importância da adesão ao regime 

terapêutico, de forma a minimizar a taxa de insucesso do mesmo e assim contribui para a sua efetividade. 

Para além de todas estas informações, o farmacêutico deve igualmente avaliar a existência de interações 

medicamentosas e/ou alimentares. É muito importante que estas informações sejam transmitidas de uma 

forma objetiva, clara e simples, de modo a assegurar a compreensão das mesmas pelos utentes e 
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familiares/cuidadores. É neste contexto, que o papel do farmacêutico se mostra realmente diferenciado e 

valorizado. Os doentes crónicos, os polimedicados e os idosos devem ser alvo de uma atenção especial 

por parte dos farmacêuticos, dado que estes são os grupos mais vulneráveis a PRM e mais suscetíveis a 

uma pobre adesão à terapêutica. 

 A polimedicação e a pobre adesão à terapêutica não têm de constituir problemas de saúde 

pública. Para combater estes dois grandes problemas, os farmacêuticos detém de um vasto conhecimento, 

instrumentos, estratégias e fontes de informação fildedignas. Cabe aos farmacêuticos e aos restantes 

profissionais de saúde combatê-los junto dos utentes, sendo que estes e os seus familiares/cuidadores têm 

também um papel importante na sua resolução. Para tal, é fundamental o farmacêutico estabelecer com o 

utente uma relação de confiança e transmiti-lo motivação e segurança, fatores que irão contribuir para 

melhorar a adesão à terapêutica. É igualmente necessário o farmacêutico estabelecer uma melhor 

comunicação com as equipas médicas através de contactos telefónicos mais frequentes, de troca de 

informação escrita ou até mesmo através de reuniões sobre as dúvidas decorrentes da análise das 

prescrições médicas e do plano farmacoterapêutico de um utente em particular. 

Em suma, o farmacêutico exerce um impacto extremamente positivo na racionalização da 

polimedicação, prevenindo sempre que possível a iatrogenia, e na promoção e otimização da adesão à 

terapêutica [73, 86]. 

 

5. Intervenção na farmácia comunitária 

 5.1. Estudo sobre a Polimedicação e a Adesão à Terapêutica na Farmácia Mântua  

  5.1.1. Objetivos 

 No âmbito deste tema decidi realizar um questionário simples, rápido e objetivo aos utentes 

polimedicados frequentadores da FM, com os seguintes objetivos: caracterizar a amostra quanto às 

características sócio-demográficas (sexo, idade, grau de escolaridade, estado civil e agregado familiar); 

determinar o seu grau de conhecimento acerca das suas patologias e do seu plano farmacoterapêutico 

(número de medicamentos prescritos e/ou de automedicação, indicação terapêutica, posologia e modo de 

administração); avaliar a adesão à terapêutica desses doentes e as principais razões do incumprimento da 

terapêutica e analisar a viabilidade da implementação de dois novos serviços farmacêuticos na FM (a 

Consulta Farmacêutica e a PIM).  
 

  5.1.2. Metodologia 

 Amostra e Recolha de dados 

 O presente estudo tratou-se de um estudo observacional, analítico, transversal e de base 

populacional, realizado na FM. Os dados foram recolhidos durante o período de 28 de junho e 14 de 

julho, através da aplicação de um questionário, por entrevista, que se encontra referido no Anexo XXVII. 

A realização deste estudo obedeceu a critérios de inclusão que abrangeram utentes com pelo menos uma 

patologia diagnosticada e, cumulativamente, com uma terapêutica de cinco ou mais medicamentos, 

instituída hà pelo menos três meses. Este estudo respeitou os princípios éticos dos participantes, 

garantindo a sua confidencialidade e anonimato, assim como a utilização dos dados obtidos apenas para 

fins estatísticos. Neste estudo, participaram apenas utentes que obedeceram aos critérios de inclusão 

determinados, sendo que no total obtive uma amostra de 50 questionários. 
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  5.1.3. Análise e discussão dos resultados 

  Os dados recolhidos com a realização do questionário foram analisados em Excel, estando estes 

representados no Anexo XXVIII.  

 A maioria dos utentes questionados eram do sexo feminino, 66% (Tabela 1, Anexo XXVIII), tal 

como se tem verificado noutros estudos já efetuados [77, 78]. A maior parte do utentes que responderam 

ao questionário tinham mais de 65 anos, o que efetivamente vem comprovar que a polimedicação é uma 

problemática marcadamente da população idosa. A faixa etária mais predominante foi a dos 70 – 79 anos 

(34%) (Tabela 1, Anexo XXVIII). De todos os utentes questionados 22% tinham idade igual ou inferior 

a 59 anos de idade, o que significa que a polimedicação não é apenas uma realidade entre os mais idosos, 

verificando-se a mesma cada vez mais nos adultos jovens devido ao aumento da prevalência das doenças 

crónicas nessa faixa etária [77, 78]. O grau de escolaridade da amostra total reflete que a grande maioria 

dos utentes questionados (66%) têm um baixo nível académico, o 4º ano de escolaridade (Tabela 1, 

Anexo XXVIII). Ainda no âmbito da análise das características sócio-demográficas, importa mencionar 

que 32% dos utentes questionados vivem sozinhos (Tabela 1, Anexo XXVIII), necessitando estes de 

uma atenção especial em relação à promoção da adesão e gestão da sua terapêutica. 

 No questionário realizado procurei avaliar apenas o grau de polimedicação major dos utentes 

questionados, pois é ela que acarreta maiores riscos e preocupações no estado de saúde destes utentes e 

encargos económicos bastante consideráveis para o Estado. À pergunta “Quantos medicamentos 

diferentes toma por dia?” (Gráfico 1, Anexo XXVIII), a maioria respondeu que toma 10 ou mais 

medicamentos (34%), o que realmente é preocupante e imperativo uma intervenção farmacêutica ao nível 

do SF destes utentes, de forma a avaliar a existência de PRM (interações medicamentosas, RAM e 

medicamentos inapropriados e/ou desnecessários). Em relação ao grau de conhecimento dos utentes sobre 

as suas patologias diagnosticadas (Gráfico 2, Anexo XXVIII), observa-se um desconhecimento bastante 

considerável sobre o assunto, isto porque apenas 12% dos utentes sabe realmente identificá-las 

corretamente. A esmagadora maioria dos utentes apenas consegue identificar corretamente algumas de 

entre todas as patologias que apresentam e 20% dos utentes não sabe sequer identificar de forma correta 

nenhuma das suas patologias. Das patologias corretamente identificadas pelos utentes, as que foram mais 

vezes referidas foram: a Hipertensão Arterial, a Hipercolesterolemia, a Diabetes e a Depressão Crónica 

(Tabela 2, Anexo XXVIII). Mais do que 50% dos utentes questionados conhece a indicação terapêutica 

de todos os medicamentos que toma, no entanto a preocupação maior recai sobre os 14% dos utentes que 

não conhece a indicação terapêutica dos seus medicamentos (Gráfico 3, Anexo XXVIII). Aquando da 

avaliação do conhecimento dos utentes sobre a posologia e o modo de administração dos seus 

medicamentos, a maioria respondeu positivamente à questão. No entanto, foi notório alguma hesitação na 

resposta dada pela maioria dos utentes, o que me faz questionar acerca da veracidade da mesma (Gráfico 

4, Anexo XXVIII). O Gráfico 5, Anexo XXVIII, retrata o nível de adesão à terapêutica dos utentes 

questionados e revela que 84% dos utentes comete falhas na toma dos seus medicamentos, sendo que 

46% afirma cometer falhas às vezes e 38% refere que as comete muitas vezes. Estes resultados são muito 

alarmantes e têm como principal consequência o comprometimento da efetividade da terapêutica 

instituída. Segundo os utentes questionados, as principais razões que estão na origem do incumprimento 

da terapêutica (Gráfico 6, Anexo XXVIII) são: dificuldades em associar os medicamentos à respetiva 
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posologia (22,31%), o que me leva a concluir que realmente a maioria dos utentes não sabe exatamente 

como deve tomar os seus medicamentos, tendo em conta a análise dos resultados do Gráfico 4; 

esquecimento (20,66%), que pode dever-se à deterioração das funções cognitivas por influência de fatores 

fisiológicos (por exemplo, o envelhecimento), emocionais ou clínicos ou devido ao efeito adverso de 

algum medicamento; incumprimento do horário das tomas (18,18%), essencialmente devido ao seu 

esquecimento e dificuldades em gerir toda a medicação (12,40%), resposta dada principalmente pelos 

utentes que tomam mais do que 8 medicamentos diferentes por dia. Alguns utentes referiram que têm 

dificuldades em deglutir os medicamentos (8,27%) e admitem que deixam de tomar um determinado 

medicamento por sentirem ausência de efeito terapêutico (5,78%) ou por apresentarem sintomas 

indesejados aquando da sua toma (3,31%). Após a leitura do Folheto Informativo de um medicamento 

4,13% dos utentes refere que fica com receio em continuar a toma do mesmo. As dificuldades 

económicas para adquirir os medicamentos foi também outro motivo do incumprimento da terapêutica 

referido pelos utentes questionados (4,96%). Esta questão sobre as principais razões que estão na origem 

do incumprimento da terapêutica foi essencial para identificar possíveis áreas de atuação e assim 

desenvolver estratégias com vista a combater a pobre adesão à terapêutica por parte destes utentes. O 

Gráfico 7, Anexo XXVIII, ilustra as respostas dadas pelos utentes questionados (em percentagem, %) a 

quatro perguntas com resposta positiva ou negativa. A maioria dos utentes questionados não conhece o 

seu plano farmacoterapêutico de memória (58%) nem tem qualquer registo escrito do mesmo (74%), o 

que na minha opinião contribui e muito para a toma incorreta dos medicamentos. Em relação à existência 

de dúvidas sobre a indicação terapêutica, posologia e modo de administração dos medicamentos, 52% dos 

utentes afirma ter dúvidas e 88% preocupa-se com a possibilidade de existirem interações 

medicamentosas e/ou alimentares no seu plano farmacoterapêutico, o que vem consolidar a ideia de que 

estes utentes necessitam verdadeiramente de acompanhamento terapêutico. Um dos objetivos do 

questionário era avaliar o interesse e a recetividade dos utentes polimedicados à implementação de dois 

novos serviços farmacêuticos na FM: a Consulta Farmacêutica (Gráfico 8, Anexo XXVIII) e a PIM 

(Gráfico 11, Anexo XXVIII). A grande maioria dos utentes questionados, 74% e 54%, demonstrou 

interesse na implementação destes serviços, respetivamente. A amostra do estudo foi também questionada 

se estaria disposta a pagar por esses serviços farmacêuticos (Gráfico 9 e 12, Anexo XXVIII) e quanto 

pagaria pelos mesmos (Gráfico 10 e 13, Anexo XXVIII), ao qual a maioria respondeu positivamente 

(81% e 70,37%, respetivamente) e que estaria disposta a pagar cinco euros por cada serviço. Por outro 

lado, 19% e 29,63% responderam que não estariam dispostos a pagar por esses serviços devido aos seus 

baixos rendimentos económicos. Estes resultados revelam, sem dúvida, o interesse dos utentes 

polimedicados na implementação do serviço de Consulta Farmacêutica e da PIM.  
 

 5.2. Implementação futura de novos serviços farmacêuticos 

 No decorrer do meu estágio e no âmbito deste trabalho senti pertinente e necessário propor a 

implementação de dois novos serviços farmacêuticos à Direção Técnica da FM: a Consulta Farmacêutica 

e a PIM. 

        5.2.1. Consulta Farmacêutica  

 Com as competências técnico-científicas que detém o farmacêutico, especialista do 

medicamento, há muito que se pode fazer no contexto da Consulta Farmacêutica, sendo este um serviço 
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farmacêutico extremamente versátil e personalizado, que seria realizado por agendamento prévio.  

 A realização da Consulta Farmacêutica destinar-se-ia, numa primeira fase, aos doentes 

polimedicados (em especial, os idosos) com o objetivo de analisar com pormenor e tempo todo o seu 

plano farmacoterapêutico, de modo a identificar as suas necessidades e dificuldades na gestão da sua 

terapêutica, bem como detetar PRM para preveni-los e resolver os resultados negativos associados à 

medicação. Realizar, portanto, um verdadeiro SF destes doentes, de acordo com Método de Dáder, o que 

implica estudar e acompanhar, de forma contínua, sistemática, integrada e documentada, o perfil 

farmacoterapêutico, as patologias e as preocupações de saúde do doente [85, 87]. Estas consultas iriam, 

deste modo, minimizar as consequências negativas da polimedicação e seriam uma oportunidade para 

promover o uso responsável do medicamento e a adesão à terapêutica, bem como sensibilizar os utentes 

para a adoção de medidas não farmacológicas. Todas as intervenções farmacêuticas realizadas através 

deste serviço terão repercussões altamente benéficas na melhoria do estado de saúde do utente, 

melhorando a sua qualidade de vida, através de um maior controlo das doenças crónicas e do aumento da 

efetividade e segurança dos medicamentos. Numa fase posterior, este serviço também poderá ser 

destinado a utentes com problemas de saúde descompensados (por exemplo, no caso de um doente 

diabético descontrolado) ou com problemas de saúde menores possíveis de serem aliviados ou até mesmo 

tratados na farmácia sem o utente necessitar de recorrer às Unidades de Saúde ou ao Serviço de Urgência 

(por exemplo, obstipação, diarreia, micoses, acne...). No âmbito deste serviço poderão ainda ser 

realizadas Consultas Farmacêuticas temáticas como, por exemplo, “Programa de Cessação Tabágica”, 

“Aconselhamento ao viajante”, “Aconselhamento Dermocosméstico”, “Aconselhamento Capilar”, 

“Consulta do doente asmático ou com DPOC”.  
 

        5.2.2. Preparação Individualizada da Medicação 

 A PIM é um serviço farmacêutico que surge da necessidade de combater a pobre adesão à 

terapêutica e de promover a toma correta dos medicamentos. Este serviço enquadra-se nos cuidados de 

saúde primários prestados à população, sendo hoje utilizado em vários países europeus e inclusive já em 

várias farmácias portuguesas [87]. A realização deste serviço destinar-se-ia a todos os utentes 

polimedicados e aos idosos com dificuldades na gestão da sua terapêutica, com regimes terapêuticos 

complexos ou apenas com dificuldades de adesão à terapêutica. Este serviço irá ajudar o doente a tomar o 

medicamento certo, na dose certa, no dia e hora certos, minimizando assim os erros cometidos na 

administração dos medicamentos. Este serviço vai ainda permitir uma melhor adesão à terapêutica e 

facilidade nas tomas, garantindo uma maior efetividade e segurança dos medicamentos, assim como 

reduzir o seu desperdício.  

 A PIM só será realmente eficáz se previamente for realizada uma Consulta Farmacêutica, na qual 

será recolhida a informação pessoal e clínica relevante do utente, os dados referentes ao seu regime 

terapêutico e a sua análise pormenorizada, de forma a identificar PRM e procurar resolvê-los e ainda será 

efetuado a recolha de todos os seus medicamentos prescritos e os não prescritos, vitaminais, suplementos 

alimentares e produtos fitoterapêuticos. Após esta primeira intervenção farmacêutica poderá se proceder à 

calendarização da PIM e os respetivos dias de entrega da medicação preparada ao utente. Para a PIM é 

necessário proceder à etiquetagem dos blisters comerciais que não estão adaptados para este serviço. 

Nessa etiqueta devem constar as seguintes informações: o nome do medicamento por Denominação 
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Comum Internacional, a dosagem, o lote e o PV, para efeitos de identificação e rastreabilidade. A PIM 

envolve a utilização de dispositivos apropriados para facilitar a correta administração de formas 

medicamentosas sólidas, sendo que pode ser realizada recorrendo a dois métodos diferentes, mas com os 

mesmos objetivos: sistema de dose unitária ou sistema de reembalagem sob a forma de blister. No 

sistema de dose unitária, os medicamentos são agrupados por toma em pequenos sacos de plástico 

transparentes e descartáveis, com o respetivo rótulo com o dia, organizados numa caixa com divisórias 

correspondentes à hora de consumo (jejum, pequeno-almoço, almoço, jantar, deitar). No sistema de 

reembalagem sob a forma de blister a medicação é agrupada também de acordo com as tomas, sendo 

todas as tomas embaladas num único blister, com recurso a uma máquina própria para este fim. Este 

blister é uma embalagem descartável e totalmente selada, que permite a sua fácil abertura e utilização 

simples e prática. Estes sistemas garantem a segurança, estabilidade e eficácia dos medicamentos [87].  

 Assim, a PIM permite não só melhorar a qualidade de vida do doente, como também auxiliar os 

seus familiares/cuidadores. 
 

 5.3. “Documentos de Saúde Organizacionais” 

 Como intervenção farmacêutica simples, prática e imediata resolvi criar alguns “Documentos de 

Saúde Organizacionais” para distribuir aos doentes polimedicados, de modo a ajudá-los a gerir o seu 

“mundo” de medicamentos e patologias através do seu registo. Deste modo, criei o: 

 “Cartão de Saúde do Doente Polimedicado”, para o registo das alergias, intolerâncias, 

patologias diagnosticadas e a lista de medicamentos do plano farmacoterapêutico do utente. 

O intuito deste cartão é andar, sempre possível, com o utente, pois muitas vezes estas 

informações são necessárias para o farmacêutico ou para a sua equipa médica (Anexo 

XXIX);  

 “Plano Farmacoterapêutico do Doente Polimedicado”, para o registo de como o utente 

deve tomar todos os medicamentos do seu regime terapêutico. Ao desenvolver este plano 

preocupei-me em fazê-lo de forma ilustrativa para que pudesse ser percetível também pelos 

utentes analfabetos. O objetivo será o utente ter este plano junto da caixa dos seus 

medicamentos para facilitar a sua toma correta (Anexo XXX); 

 “Agendamento de consultas e exames do Doente Polimedicado”, para o registo das 

consultas e exames dos doentes polimedicados, dado que estes são geralmente seguidos por 

uma vasta equipa médica e desta forma, minimiza-se os esquecimentos dos mesmos. Este 

documento deve estar num sítio bem visível para recordar o utente destes eventos (por 

exemplo, afixado na porta do frigorifico) (Anexo XXXI). 
  

 Em suma, a realização do questionário aos utentes polimedicados foi essencial para perceber as 

principais dificuldades e necessidades destes utentes, os quais revelaram um desconhecimento 

considerável, a nível geral, sobre as suas patologias e o seu plano farmacoterapêutico. O desenvolvimento 

deste trabalho foi importante para despertar a equipa técnica para esta realidade e para a necessidade de 

algo ser feito, de modo a contribuir para a melhoria da qualidade de vida destes utentes. Daí a minha 

sugestão em implementar na FM a Consulta Farmacêutica e a PIM, serviços estes que farão toda a 

diferença na correta gestão terapêutica dos doentes polimedicados. Perante os resultados obtidos, a 

Direção Técnica reconheceu a importância destes serviços e no futuro estes serão devidamente 
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implementados. Em relação aos “Documentos de Saúde Organizacionais” criados, o feedback dos utentes 

foi muito positivo, o que me deixou muito satisfeita e com vontade de fazer mais e melhor. A equipa 

técnica da FM reconheceu o meu trabalho e senti que este, tal como os outros trabalhos realizados, foi 

uma mais valia para a farmácia. 
  

 

3 – Outros trabalhos realizados 

 

 O funcionamento e a organização das atividades realizadas em back-office na farmácia 

comunitária sempre despertou o meu interesse. Após uma análise dos métodos de funcionamento e de 

organização praticados na FM apercebi-me de que poderia intervir em alguns aspetos, melhorando-os. 

 

1. Check Saúde 

 No início do meu estágio, quando comecei a determinar os parâmetros fisiológicos e 

bioquímicos no “Gabinete de Boas Práticas” deparei-me com o pedido constante dos utentes para registar 

os valores determinados. Uma vez que a FM não tinha cartões de registo personalizados para o efeito 

decidi então criá-los, tendo em conta as necessidades dos utentes. Desta forma, criei no total quatro 

cartões de registo diferentes: um para o registo da pressão arterial e frequência cardíaca, outro para o 

registo do colesterol total e dos triglicéridos, outro apenas para o registo da glicemia (em jejum e pós-

prandial) e ainda outro cartão para o registo de todos esses parâmetros (Anexo XXXII). Em paralelo, 

achei pertinente também criar uma Tabela personalizada sobre os valores de referência dos diferentes 

parâmetros fisiológicos e bioquímicos (pressão arterial, fatores de risco cardiovascular, glicemia, 

colesterol - total, LDL e HDL, triglicéridos e peso) e que ao mesmo tempo fosse apelativa para os utentes, 

através da utilização de cores (verde, amarelo, laranja e vermelho) para os chamar a atenção de uma 

forma rápida e mais percetível do significado dos valores obtidos dos parâmetros avaliados e as suas 

consequências para a saúde (Anexo XXXIII) [89-92].      

           

2. Sistema de escoamento de stock de produtos com prazo de validade reduzido 

 O controlo rigoroso dos PV é fundamental para minimizar o número de devoluções e, 

consequentemente, reduzir a perda financeira para a Farmácia, principalmente, dos produtos que não são 

aceites pelos fornecedores. 

 Logo no meu primeiro mês de estágio participei no controlo dos PV e constatei que a quantidade 

de produtos retirados e armazenados no local destinado a esse fim, para posterior devolução, era bastante 

significativa. Isto acontecia, porque esses produtos acabavam por ficarem esquecidos, em back-office, 

aquando do atendimento. Perante este cenário decidi intervir de forma a incrementar a comunicação e o 

conhecimento do stock destes produtos entre os elementos da equipa, com o objetivo primordial de 

promover o seu escoamento, minimizando assim o número de produtos para devolução. Para tal, criei 

uma Tabela para registar todos os produtos com PV reduzido (Anexo XXXIV), com base na listagem de 

controlo de validades, para colocar no front-office, facilitando a consulta e o conhecimento destes 

produtos a quem está a realizar o atendimento. Após o preencimento desta Tabela, criei “sistemas de 

alerta” no campo das “Observações da venda”, na ficha de produto, no Sifarma 2000, para cada produto 

da Tabela para chamar a atenção a quem está a dispensar para o seu prazo de validade (Anexo XXXV). 

 

3 

 

Outros trabalhos realizados 

 



                                                           Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Mântua  

45 
 

A dispensa destes produtos é pertinente para situações de toma a curto prazo, o que requer o dobro da 

atenção por parte dos farmacêuticos e dos Técnicos de Farmácia que devem garantir que a sua 

administração total ocorre antes do prazo de validade expirar, algo que deve ser explicado com cuidado 

ao utente. Após a sua venda, o “sistema de alerta” é facilmente removido. 

 Assim, através da implementação deste sistema de escoamento é possível melhorar a gestão 

financeira da Farmácia, com base na comunicação e simplicidade, aumentando deste modo a 

rentabilidade e o número de vendas, racionalizando investimentos, tendo em conta os príncipios do tão 

reconhecido sistema KAIZEN [93]. Senti que a implementação deste novo sistema de escoamento foi 

muito útil tanto para a equipa como para a própria Farmácia. Segundo o feedback que me foi dado pela 

equipa da FM, este sistema permitiu-lhes ter um conhecimento mais presente destes produtos e promover 

mais facilmente o seu escoamento aquando do atendimento. Isto realmente foi notório pelo número de 

produtos com prazo de validade reduzido, registados na Tabela, que foram dispensados. 

 

3. Guia de Consulta Rápida dos Laboratórios Genéricos 

 A entrada de medicamentos genéricos no mercado, devido ao seu baixo custo em comparação 

com os medicamentos de marca, contribuiu para aumentar exponencialmente a sua procura e dispensa. 

Atualmente, são vários os laboratórios que produzem medicamentos genéricos. Infelizmente, a grande 

maioria das pessoas que toma estes medicamentos não sabe qual o laboratório que toma. No entanto, a 

maioria consegue reconhecer fisicamente o exterior da embalagem. Aquando do atendimento não é fácil 

identificar o laboratório do medicamento através da cor, muitas vezes descrita pelo utente, como por 

exemplo “a caixinha é branca e vermelha”. Ora, são vários os laboratórios que para o mesmo príncipio 

ativo apresentam as mesmas cores de embalagem. Durante o meu estágio, apercebi-me que perdia imenso 

tempo a tentar descobrir que laboratório efetivamente a pessoa tomava, assim como os colaboradores da 

FM, quer através da consulta do histórico de vendas do utente (caso existisse) quer através de idas 

constantes ao back-office. 

 Perante esta realidade atual e constante nos atendimentos diários da FM, resolvi elaborar um 

“Guia de Consulta Rápida dos Laboratórios Genéricos” (Anexo XXXVI). Este guia está organizado 

como se fosse uma agenda telefónica, no qual os laboratórios dos medicamentos genéricos disponíveis na 

FM estão por ordem alfabética, de forma a facilitar a pesquisa pelo profissional de saúde. Cada 

laboratório está representado pelo seu logotipo e pela ilustração do “layout” das suas embalagens, assim 

como as diferentes cores que podem apresentar, tendo em conta o príncipio ativo e a dosagem. Este guia é 

uma ferramenta de auxílio à promoção da agilização e eficácia do atendimento farmacêutico, assim como, 

facilitar o pedido do utente, uma vez que a ilustração das embalagens dos diferentes laboratórios permite 

um reconhecimento rápido e intuitivo. Desta forma, o tempo perdido na identificação do laboratório do 

medicamento genérico pode ser utilizado de uma forma mais produtiva para o utente, como por exemplo, 

através de um aconselhamento farmacêutico personalizado, esclarecimento de dúvidas, promoção de um 

estilo de vida saudável e ainda a realização de cross-seling. Este trabalho foi muito bem aceite pelos 

utentes e atrevo-me a dizer que foi um sucesso, uma vez que a maioria dos utentes conseguia através do 

guia desenvolvido identificar o laboratório do medicamento a dispensar. Por parte da equipa senti que 

este trabalho foi uma mais valia para o dia-a-dia da FM. 
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CONCLUSÃO 

 O estágio curricular em Farmácia Comunitária foi fundamental para conhecer a realidade diária 

profissional desta área farmacêutica, para consolidar os conhecimentos técnico-científicos adquiridos ao 

longo do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas e acima de tudo para adquirir novos 

conhecimentos e competências essenciais para o futuro profissional.  

 Ao longo destes quatro meses de estágio aprendi imenso e tomei consciência do impacto que o 

farmacêutico tem na comunidade e da necessidade de este execer a sua atividade com responsabilidade, 

organização, qualidade, segurança e ética. A meu ver trata-se de uma profissão que no seu dia-a-dia é 

muito exigente e desafiante, mas que é extremamente gratificante no que toca à promoção da saúde e 

prevenção da doença, contribuindo desta forma para a própria sustentabilidade do SNS. A aprendizagem 

sobre o sistema informático, as regras inerentes ao receituário e burocracias, o conhecimento sobre os 

MPS a dispensar/aconselhar e a comunicação com o utente, ou seja, o atendimento ao público foi, sem 

dúvida, a atividade do meu estágio mais desafiante, dada à minha natural inexperiência, o que acima de 

tudo me motiva para saber mais e mais a cada dia que passa, de modo a sentir-me à vontade no 

aconselhamento e para esclarecer qualquer dúvida dos utentes.  

 Em relação aos trabalhos que desenvolvi ao longo do meu estágio, a escolha dos mesmos 

resultou da minha perceção acerca das necessidades dos utentes e da própria farmácia. A correta 

utilização dos medicamentos pelas diferentes vias de administração, em especial a via inalaória, pela 

complexidade da técnica inerente, é um hábito essencial a implementar na nossa sociedade, com vista a 

melhorar a eficácia da terapêutica. A polimedicação é um problema de saúde pública, cuja principal 

consequência é a não adesão à terapêutica, daí a necessidade de criar estratégias para os superar como, 

por exemplo, através da implementação da Consulta Farmacêutica e do serviço de Preparação 

Individualizada da Medicação. Ajudar estes doentes a gerir todo o seu “mundo” de patologias e 

medicamentos é fundamental e os “Documentos de Saúde Organizacionais” que criei foram pensados 

para isso mesmo. Os outros trabalhos desenvolvidos tiveram como foco melhorar alguns aspetos do 

funcionamento e organização da farmácia. Com a realização destes trabalhos práticos espero ter 

contribuído com algo positivo tanto para os utentes como para a farmácia.  

 Em suma, posso dizer que o balanço final do meu estágio na Farmácia Mântua foi extremamente 

positivo, pois foi uma experiência muito enriquecedora e sinto que todos os objetivos do estágio foram 

plenamente alcançados. No futuro, com certeza espera-me novos desafios, os quais estou ansiosa para os 

poder abraçar.  
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ANEXOS 

Anexo I - Cronograma das atividades realizadas ao longo do meu estágio na Farmácia Mântua 

ATIVIDADES REALIZADAS 

MESES 

Março Abril Maio Junho Julho 

Gestão e receção de encomendas      

Armazenamento      

Controlo de prazos de validade      

Gestão de devoluções      

Organização e reposição de stock dos 

lineares expostos ao público (front-office) 
     

Preparação de encomendas para as 

Farmácias “parceiras” 
     

Medição de parâmetros bioquímicos e 

tensão arterial 
     

Atendimento ao público      

Organização e conferência de receituário      

Preparação de medicamentos manipulados      

Formações      

Tema 1 – Intervenção Farmacêutica na 

correta administração de medicamentos 

pela via inalatória 

     

Tema 2 – Polimedicação      

Tema 3 – Outros trabalhos desenvolvidos      
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Anexo II – Fotografias do espaço exterior e interior da Farmácia Mântua  
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Anexo III – Lista de Medicamentos Manipulados preparados ao longo do estágio e a sua respetiva 

indicação terapêutica 
 

Medicamento Manipulado Indicação Terapêutica 

Creme Dermovate
®
 + Decubal

®
 

Tratamento tópico de doenças inflamatórias cutâneas (como 

a psoríase), dada a sua ação anti-inflamatória e emoliente.   

Creme Quadriderme 
Tratamento tópico de várias dermatoses causadas por 

bactérias ou fungos. 

Papéis medicamentosos de 

Nitrofurantoína 25mg 

A nitrofurantoína é um antibiótico que danifica o DNA e os 

ribossomas das bactérias sensíveis, sendo utilizado no 

tratamento de infeções urinárias de origem bacteriana. 

 Estes papéis medicamentosos destinam-se especialmente 

para a população pediátrica, sendo a dosagem ajustada de 

acordo com o peso da criança. 

Papéis medicamentosos de 

Nitrofurantoína 30mg 

Pó Composto 

Este pó contém ácido bórico, ácido salicílico, talco e mentol. 

É usado no tratamento de infeções fúngicas nos pés, calos, 

verrugas e atua também com um anti-transpirante. 

Pomada de Enxofre a 6% 

Tratamento da escabiose, devido à sua ação escabicida. 

É o tratamento de eleição para qualquer idade, em especial 

para mulheres grávidas, a amamentar e crianças com idade 

inferior a dois meses. 

- Aplicação tópica após o banho. 

Solução Alcoólica de Ácido Bórico à 

Saturação 

O ácido bórico tem atividade bacteriostática e fungistática e 

por isso está indicada para o tratamento tópico de otites 

externas. Em determinadas situações esta solução também 

pode ser utilizada em otites médias crónicas e em pós-

operatório. 

- Administração por via auricular. 

Solução aquosa de Iodo a 2% 

Desinfeção de feridas e escoriações, de mucosas e da pele 

antes de cirurgias, devido à sua ação microbicida contra 

bactérias, fungos, leveduras, vírus, quistos, esporos e 

protozoários. 

Anti-sético de uso externo.  

Solução aquosa de Iodo a 5% ou 

Solução de Lugol 

Tratamento pré-operatório do hipertiroidismo e do 

hipertiroidismo neonatal. 

- Uso interno: administração de pequenos volumes, 

prescritos pelo médico, por via oral após diluição. 

Esta solução também pode ser utilizada para uso externo. 

Solução de Minoxidil a 5% 

O minoxidil é um agente vasodilatador periférico, usado por 

via oral como agente anti-hipertensor. Esta substância é 

também utilizada em formulações destinadas à aplicação no 

couro cabeludo, no qual estimula o crescimento capilar. Esta 

solução está indicada para o tratamento da alopécia 

androgénica no homem, da alopécia areata no homem e na 

mulher e como adjuvante no transplante de cabelo. 

Suspensão oral de Trimetoprim a 1% 

Tratamento e profilaxia de infeções comuns do trato 

gastrointestinal, respiratório e urinário, devido à sua ação 

antibacteriana. Destina-se, especialmente, para uso 

pediátrico e para os doentes com dificuldades de deglutição. 

- Uso interno: administração por via oral. 
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Anexo IV – Ficha de Preparação da Solução aquosa de Iodo a 2% 
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Anexo V – Ficha de Preparação de Pó Composto 
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Anexo VI – Ficha de Preparação da Solução Alcoólica de Ácido Bórico à Saturação (70%) 
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Anexo VII – Ficha de Preparação de Solução aquosa de Iodo a 5% 
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Anexo VIII – Ficha de Preparação de Pomada de Enxofre a 6% 
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Anexo IX – Ficha de Preparação de Creme Quadriderme  
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Anexo X – Ficha de Preparação de Solução de Minoxidil a 5% 
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Anexo XI – Ficha de Preparação de Papéis Medicamentosos de Nitrofurantoína 25mg 
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Anexo XII – Ficha de Preparação de Suspensão Oral de Trimetoprim a 1% 
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Anexo XIII – Registo da atribuição de número interno de lote para os medicamentos manipulados 

preparados 

  



                                                           Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Mântua  

67 
 

Anexo XIV – Formações realizadas ao longo do estágio 

 

Marca/ Entidade 

Organizadora 
Dia Duração Resumo da Formação 

BIODERMA
®
 11 de abril 6h 

- Apresentação da marca: missão, visão e valores. 

- Apresentação teórica sobre os diferentes tipos de 

pele e os seus principais problemas e necessidades. 

- Apresentação de todos os produtos das diferentes 

gamas da marca: características, função dos 

ingredientes ativos, indicação e modo de utilização. 

- Apresentação dos novos produtos lançados. 

- Experimentação de alguns produtos da marca. 

Vichy
®
 4 de maio 4h 

La Roche Posay
®
 4 de maio 5h 

LIERAC
®

 11 de maio 4h 

- Apresentação da marca: missão, visão e valores. 

- Apresentação teórica sobre os diferentes 

mecanismos de envelhecimento da pele e dos 

cuidados específicos do rosto e corpo. 

- Apresentação de todos os produtos das diferentes 

gamas da marca: características, função dos 

ingredientes ativos, indicação e modo de utilização. 

- Apresentação dos novos produtos lançados. 

- Experimentação dos produtos da marca. 

PHYTO
®
 12 de maio 4h 

- Apresentação da marca: missão, visão e valores. 

- Apresentação teórica do couro cabeludo, das 

propriedades do cabelo e dos cuidados capilares. 

- Apresentação de todos os produtos das diferentes 

gamas da marca: características, função dos 

ingredientes ativos, indicação e modo de utilização. 

- Esclarecimento de mitos sobre o couro cabeludo e 

o cabelo. 

- Experimentação dos produtos da marca. 

AIRVolution 7 de junho 2h 

Formação avançada em Dispositivos Inalatórios e 

DPOC: 

- Diagnóstico e recomendações 

- Terapêutica farmacológica 

- Dispositivos inalatórios e respetiva utilização 

ACOFARMA
®
 e 

Secção Regional do 

Porto da Ordem dos 

Farmacêuticos 

17 de 

junho 
7h 

III Encontro Luso-Hispano de Medicamentos 

Manipulados: 

- Manipulação Farmacêutica; 

- Lipossomas; 

- One-Pot: Cosmética numa única fase; 

- Gestão de matérias-primas para manipulados; 

- Medicamentos Manipulados em Dermatologia; 

- Perspetiva da manipulação em contexto 

hospitalar; 

- SUSY System: veículo para preparação de 

soluções e suspensões orais; 

- Cosméticos personalizados. 
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Ben-u-ron
®
 e Operação 

Nariz Vermelho  
6 de julho 2h 

- Aprendizagem de ferramentas que permitem criar 

equipas de trabalho mais cooperantes e 

participativas e uma constante melhoria no 

atendimento e aconselhamento aos doentes que 

procuram a farmácia. 

- Comemoração dos 50 anos da marca Ben-u-ron
®
. 

DelkAçores 15 de julho 4h30 Comunicação Efetiva no Atendimento ao Cliente 

PHARMA MASTERS 22 de julho 5h 

Curso Online para Farmacêuticos:  

- Doença Venosa Crónica dos membros inferiores; 

- Doença Hemorroidária. 

SERVIER 
23 a 27 de 

julho 
5h 

Curso Online para Farmacêuticos:  

- Venda Associada + Comunicação ao Utente, no 

contexo da Doença Venosa Crónica e na Doença 

Hemorroidária. 
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Anexo XV – Certificado de participação na formação promovida pela LIERAC
®
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Anexo XVI – Certificado de participação na formação promovida pela PHYTO
®
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Anexo XVII – Certificado de participação na formação promovida pela DelkAçores 
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Anexo XVIII – Certificado de conclusão do curso online promovido pela PHARMA MASTERS 
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Anexo XIX – As diferenças existentes entre a Asma e a DPOC. Adaptado de [49]. 
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Anexo XX – Terapêutica farmacológica adotada na Asma e na Doença Pulmonar Obstrutiva 

Crónica, tendo em conta a sua gravidade. Adaptado de [50]. 

ASMA 

Gravidade 
Fase de Manutenção                            

(Terapêutica preventiva a longo prazo) 

Fase de Agudização                 

(Terapêutica para alívio rápido) 

Intermitente 
Antiasmático de ação profilática                 

(Ácido cromoglícico e Cetotifeno) 

 Agonista adrenérgico β2 de curta 

ação (1ª linha): 
• Salbutamol 

• Terbutalina  
 

 Antagonista colinérgico: 

• Brometo de Ipratrópio 

Persistente 

Ligeira 

 Glucocorticosteróide (inalado) em dose 

baixa (1ª linha): 
• Beclometasona, Budesonido ou 

Fluticasona  
 

 Antagonista dos leucotrienos: 

• Montelucaste ou Zafirlucaste 

Persistente 

Moderada 

 Glucocorticosteróide (inalado) em dose 

baixa + Agonista adrenérgico β2 de longa 

ação (1ª linha): 
• Beclometasona + Formoterol 

• Beclometasona + Salmeterol 

• Budesonido + Formoterol 
• Budesonido + Salmeterol 

• Fluticasona + Formoterol 
• Fluticasona + Salmeterol 
 

 Glucocorticosteróide (inalado) em dose 

média/alta: 

• Beclometasona, Budesonido ou 
Fluticasona  

 

 Glucocorticosteróide (inalado) em dose 

baixa + Antagonista dos leucotrienos: 

• Beclometasona + Montelucaste 
• Beclometasona + Zafirlucaste 

• Budesonido + Montelucaste 

• Budesonido + Zafirlucaste 
• Fluticasona + Montelucaste 

• Fluticasona + Zafirlucaste 
 

 Glucocorticosteróide (inalado) em dose baixa 

+ Xantina de libertação prolongada: 
• Beclometasona + Teofilina 

• Budesonido + Teofilina 
• Fluticasona + Teofilina 

Persistente 

Grave/Muito 

Grave 

 Glucocorticosteróide (inalado) em dose 

média/alta + Agonista adrenérgico β2 de 
longa ação: 

• Beclometasona + Formoterol 
• Beclometasona + Salmeterol 

• Budesonido + Formoterol 

• Budesonido + Salmeterol 
• Fluticasona + Formoterol 

• Fluticasona + Salmeterol 
 

 Antagonistas dos leucotrienos: 

• Montelucaste ou Zafirlucaste 
 

 Xantina de libertação prolongada  
• Teofilina 
 

 Glucocorticosteróides em dose baixa (oral) 
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DPOC 

Gravidade 
Fase de Manutenção                            

(Terapêutica preventiva a longo prazo) 

Fase de Agudização 

(Terapêutica para alívio rápido) 

Ligeira 
Antiasmático de ação profilática                 

(Ácido cromoglícico e Cetotifeno) 
 Agonista adrenérgico β2 de curta 

ação (1ª linha): 
• Salbutamol 

• Terbutalina 
OU 

 Antagonista colinérgico: 

• Brometo de Ipratrópio 
Moderada 

 Antagonista colinérgico de ação longa: 

• Brometo de Tiotrópio 

 
OU / + 

 
 Agonista adrenérgico β2 de ação longa: 

• Formoterol 

• Indacaterol 
• Salmeterol 

 
+ + 

 

 Xantina de libertação prolongada 
• Teofilina 

Grave/Muito 

Grave 

 Antagonista colinérgico: 

• Brometo de Ipratrópio 

+ 
 Agonista adrenérgico β2 de curta 

ação (1ª linha): 

• Salbutamol 
• Terbutalina 

+ + 
 Glucocorticosteróide (inalado): 

• Beclometasona 

• Budesonido 
• Fluticasona 

OU 

 Glucocorticosteróide (inalado) + 
Agonista adrenérgico β2 de ação 

longa: 
• Beclometasona + Formoterol 

• Budesonido + Indacaterol 

• Fluticasona + Salmeterol 
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Anexo XXI – Ação terapêutica, reações adversas, contra-indicações e precauções dos grupos 

farmacoterapêuticos utilizados no tratamento da Asma e DPOC 

Grupo 

Farmaco-

terapêutico 

Ação Terapêutica Reações adversas 
Contra-indicações e 

Precauções 

G
lu

co
co

rt
ic

o
st

er
ó
id

es
 

Controlo rápido dos sintomas e 

prevenção da deterioração da 

função pulmonar: 

 Ação anti-inflamatória ao 

nível da mucosa brônquica 

por inibição da formação, 

libertação e atividade dos 

mediadores da inflamação, 

contribuindo para a redução 

do edema e da secreção de 

muco nas vias respiratórias; 

 Indiretamente exercem 

também uma ação 

broncodilatadora através do 

aumento da sensibilidade 

dos recetores β2 aos 

simpaticomiméticos. 

Faringite, disfonia, 

candidíase oral, 

aumento ligeiro do 

risco de glaucoma e 

cataratas, aumento do 

risco de infeções (ex: 

pneumonia) devido à 

sua ação 

imunossupressora. 

Estão contra-indicados em 

doentes com 

hipersensibilidade ou que 

tenham algum doença 

infeciosa.  

A suspensão aumenta o risco 

de exarcebações e não deve 

ser realizada de forma 

abrupta, mas sim 

gradualmente. 

O tratamento prolongado e 

com doses elevadas aumenta 

a probabilidade de 

desenvolvimento de 

osteoporose e supressão 

suprarrenal. 

A
n

ta
g
o
n

is
ta

s 
d

o
s 

le
u

co
tr

ie
n

o
s Inibem a síntese dos leucotrienos, 

que exercem um papel 

fundamental nos processos 

inflamatórios e alérgicos das 

DRC. 

Não têm ação broncodilatadora. 

Infeções do trato 

respiratório superior, 

febre, artralgias, 

mialgias, 

perturbações 

gastrointestinais, 

cefaleias, astenia, 

sonolência, insónia, 

irritabilidade, secura 

da boca, reações 

cutâneas, angiodema. 

Estão contra-indicados em 

doentes com 

hipersensibilidade. 

A
g
o
n

is
ta

s 
a
d

re
n

ér
g
ic

o
s 

β
2
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

(c
u

rt
a
 e

 d
e 

lo
n

g
a
 a

çã
o
) 

Atuam nos recetores adrenérgicos 

β2, causando o relaxamento do 

músculo liso brônquico.  

Não exercem uma ação anti-

inflamatória clinicamente 

relevante nem modificam a 

hiperrreatividade brônquica. 

Tremor, agitação, 

nervosismo, 

palpitações, cefaleias, 

urticária, taquicardia, 

e arritmias. 

Estão contra-indicados em 

doentes com 

hipersensibilidade, doença 

cardiovascular, hipertensão, 

hipertiroidismo, 

hipocaliemia, diabetes, 

gravidez e aleitamento. 

O uso regular pode conduzir 

a taquifilaxia (tolerância 

aguda aos fármacos). 

A suspensão não deve ser 

realizada de forma abrupta, 

pois pode originar 

broncospasmo. 

A
n

ta
g
o
n

is
ta

s 

co
li

n
ér

g
ic

o
s 

Atuam nos recetores muscarínicos 

M3, bloqueando a ação da 

acetilcolina. Desta forma, 

impedem a contração do músculo 

liso brônquico, exercendo assim 

uma ação broncodilatadora das 

vias respiratórias. 

Secura da boca, 

gastroenterite, 

retenção urinária, 

infeções do trato 

urinário inferior, 

cefaleias, obstipação 

Estão contra-indicados em 

doentes com 

hipersensibilidade. Deve ser 

usado com precaução em 

glaucoma de ângulo 

fechado. 
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X
a
n

ti
n

a
s 

Ação broncodilatadora devido ao 

seu efeito relaxante sobre o 

músculo liso brônquico. Além 

disso, inibem a libertação de 

mediadores inflamatórios dos 

mastócitos; melhoram a contração 

do diafragma; diminuem a fadiga 

dos músculos respiratórios e 

estimulam o centro respiratório. 

Taquicardia, 

palpitações, arritmias, 

tremor, insónias, 

irritabilidade, 

cefaleias, naúseas, 

vómitos, diarreia, 

hemorragia, dispesia 

Estão contra-indicados em 

doentes com 

hipersensibilidade, enfarte 

agudo do miocárdio, doença 

cardíaca grave, hipertensão, 

hipertiroidismo, 

hipocaliemia, úlcera 

peptídica, insuficiência 

hepática, insuficiência renal, 

epilepsia, idosos,  gravidez e 

aleitamento. 

A
n

ti
a
sm

á
ti

co
 d

e 

a
çã

o
 p

ro
fi

lá
ti

ca
 

Previnem a libertação celular de 

mediadores envolvidos nas 

respostas alérgicas ou 

inflamatórias, exercendo assim 

uma ação anti-inflamatória. 

Broncospasmo, tosse, 

irritação da garganta, 

congestão nasal, 

prurido, espirros, 

naúseas, vómitos, 

vefaleias, vertigens e 

tonturas 

Estão contra-indicados em 

doentes com 

hipersensibilidade.  

A suspensão não deve ser 

realizada de forma abrupta. 
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Anexo XXII – Os principais inaladores disponíveis em Portugal para a Asma e DPOC  
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Anexo XXIII – Câmaras Expansoras disponíveis em Portugal. Adaptado de [62]. 

 

Nome comercial Características Imagem ilustrativa 

ACE
®
 

- Pode ser utilizada em circuitos ventilatórios, ligada 

a um tubo endotraqueal ou de traqueostomia, saco de 

ressuscitação e em terapias de rotina. 
 

- Disponível em três tamanhos: 

       Lactente e criança – com máscara facial 

       Adulto – com peça bucal 
 

- Com válvula. 

 

Able Spacer
®
 

- Universal: aceita todos os inaladores pressurizados. 
 

- Com válvula dupla de baixa resistência. 
 

- Com sinal sonoro que ajuda o doente a utilizar 

corretamente a câmara, evitando uma inspiração 

muito rápida. 
 

- Disponível em três tamanhos:  

       Lactente e criança – com máscara facial 

       Adulto – com peça bucal 

 

 

 

 

 

Aerochamber 

Plus
®
                  

(cor laranja) 

- Lactente: 0 aos 18 meses 
 

- Universal: aceita todos os inaladores pressurizados. 
 

- Com máscara de silicone. 
 

- Sistema de válvulas unidirecionais de baixa 

resistência. 

 

 

 

 

Aerochamber 

Plus
®                   

    

(cor amarela) 

- Criança: 1 aos 5 anos 
 

- Universal: aceita todos os inaladores pressurizados. 
 

- Com máscara de silicone. 
 

- Sistema de válvulas unidirecionais de baixa 

resistência. 

 

 

 

 

Aerochamber 

Plus
®                             

    

(cor azul) 

- A partir dos 5 anos 
 

- Universal: aceita todos os inaladores pressurizados. 
 

- Com máscara de silicone. 
 

- Sistema de válvulas unidirecionais de baixa 

resistência. 

 

 

 

 

AeroPEP Plus
®
           

(cor verde) 

- Criança ou adulto 
 

- Universal: aceita todos os inaladores pressurizados. 
 

- Com regulador de Pressão de Expiração Positiva 

(PEP). 
 

- Sistema de válvulas unidirecionais. 
 

- Com peça bucal. 
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Babyhaler
®

 

- Lactente e criança (<5 anos) 
 

- Só pode ser utilizada com os produtos do próprio 

fabricante – GCK (salbutamol, salmeterol e 

fluticasona). 
 

- Com máscara de silicone. 
 

- Sistema de válvulas unidirecionais de baixa 

resistência. 

 

 

 

 

Nebuhaler
®
 

- Adulto 
 

- Só pode ser utilizada com os produtos do próprio 

fabricante – AstraZeneca (Budesonida). 
 

- Com válvula unidirecional. 

 

 

 

 

Volumatic
®
 

- Adulto 
 

- Só pode ser utilizada com os produtos do próprio 

fabricante – GCK (salbutamol, salmeterol e 

fluticasona). 
 

- Com válvula unidirecional. 

 

 

 

 

Vortex
®
 

- Universal: aceita todos os inaladores pressurizados. 
 

- Com válvula unidirecional. 
 

- Câmara metálica que evita a criação de eletricidade 

estática. 
 

- Disponível em três tamanhos: 

       Lactente e criança – com máscara facial 

       Adulto – com peça bucal 
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Anexo XXIV – Os erros mais frequentemente cometidos com os dispositivos inalatórios 

Erros comuns 

 Não expirar antes de iniciar a inalação; 

 Não retirar a tampa de proteção do bucal do inalador; 

 Usar o inalador vazio; 

 Realizar a inalação por via nasal; 

 Ausência de apneia no final da inalação; 

 Realizar duas inalações num intervalo de tempo inferior a 30 segundos; 

 Não lavar a boca após inalação com glucocorticosteróides; 

 Má manutenção e falta de higienização dos dispositivos inalatórios. 
 

Nebulizador pMDI pMDI+CE DPI SMI 

 

Não agitar o inalador 3 a 5 vezes 

(reduz a quantidade de fármaco 

libertado ± 30%) 

Força inspiratória 

insuficiente para 

realizar a inalação 

do pó 

Rodar com a tampa 

aberta, provocando a 

libertação 

inadvertida da dose 

  

Não encaixar bem 

o pMDI à CE, 

originando fugas 

do fármaco 

Agitar após a 

preparação da 

dose 
 

Lábios mal 

adaptados ao 

bucal ou à 

máscara do 

nebulizador 

Não selar bem os 

lábios no bucal 

do inalador 

Não selar bem os 

lábios no bucal da 

CE 

Não selar bem os lábios no bucal do 

inalador 

 
Expirar para o 

inalador 

Máscara mal 

adpatada à face ou 

mal selecionada 

para o tamanho da 

criança 

Expirar para o inalador 

Realizar a 

inalação de forma 

prolongada (80% 

do fármaco é 

inalado nos 

primeiros 5 

minutos, por isso 

a nebulização não 

deve exceder os 

10minutos) 

Realizar a inalação de forma muito 

rápida 

Realizar a 

inalação de forma 

pouco vigorosa e 

lenta 

Realizar a inalação 

de forma muito 

rápida 

Não segurar o 

inalador na 

vertical 

Não segurar a CE 

na horinzontal e o 

inalador na 

vertical 

  

 

Atraso entre a ativação do pMDI e a 

inalação (não deve ser superior a 2 

segundos) 

  

 Parar a inalação (deglutir ou reter o fármaco na boca) 

 
Pressionar várias vezes o cartucho, 

libertando várias doses 

Repetir as doses 

(no caso dos 

inaladores DPI 

multidose) 
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Anexo XXV - Diagrama de aconselhamento farmacêutico sobre a utilização de dispositivos 

inalatórios. Adaptado de [46]. 

 

 

 

  

 

Perguntar se é a 1ª vez que o utente utiliza o dispositivo inalatório 

R: SIM R: 

NÃO 

1) Explicar a importânica que tem 

para a eficácia terapêutica seguir 

corretamente a TI; 

2) Demonstrar a TI ao utente; 

3) Pedir ao utente para simular a 

execução da TI; 

4) Dar ao utente o “Guia prático de 

Aconselhamento Farmacêutico 

sobre a correta TI”. 

 

Rever a técnica de inalação do 

dispositivo com o utente 

Finalizar a dispensa 

 

Perguntar se é a 1ª vez que o utente utiliza o dispositivo inalatório 

R: SIM R: NÃO 

Perguntar ao utente se tem alguma 

dúvida sobre o procedimento 

R: SIM R: NÃO 

Esclarecer o 

utente da melhor 

forma e se 

necessário repetir 

a demonstração 

da TI 

Finalizar a 

dispensa 

Rever a TI do dispositivo a 

dispensar com o utente 

Finalizar a dispensa 
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Anexo XXVI – Guia Prático de Aconselhamento Farmacêutico sobre a correta Técnica Inalatória 
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Anexo XXVII – Questionário realizado aos utentes da FM 
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Anexo XXVIII – Resultados do questionário realizado aos utentes da FM 

 

Tabela 1 - Caracterização sócio-demográfica da amostra. 

Questão 
Resposta                

(expressa em %) 

Sexo 

Feminino 66 

Masculino 34 

Idade 

≤ 59 22 

60 – 69 26 

70 – 79 34 

80 – 89 14 

≥ 90 4 

Grau de escolaridade 

Sem escolaridade 6 

4º ano 66 

6º ano 8 

9º ano 14 

12º ano 0 

Curso profissional 0 

Curso superior 6 

Estado Civil 

Solteiro(a) 0 

Casado(a) 50 

Divorciado(a) 12 

Viúvo(a) 38 

Vive sozinho(a)? 

Sim 32 

Não 68 
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Tabela 2 – As principais respostas dadas à Questão 2.1.. 

Questão 2.1. Se “Sim”, refira quais. 

As principais patologias referidas foram: 

Hipertensão Arterial  

Hipercolesterolemia (“colesterol elevado”) 

Diabetes 

Depressão Crónica 

Insuficiência venosa  

Hipotiroidismo  

Fibromialgia 

Doença Oncológica  

Artroses  

Colite nervosa  

Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 

Osteoporose 

Doença Bipolar 

Tremor essencial 

Insuficiência renal 

Esteatose hepática ("fígado gordo") 

Asma 

Psoríase 

 

 

 

Gráfico 1 – Representa o grau de polimedicação 

dos utentes questionados. 
Gráfico 2 – Reflete o nível de conhecimento dos 

utentes questionados sobre o seu diagnóstico clínico. 

0 10 20 30 40 

5 

6 

7 

8 

9 

≥ 10 

18% 

20% 

10% 

10% 

8% 

34% 

% utentes 

N
ú

m
er

o
 d

e
 m

ed
ic

am
en

to
s 

1. Quantos medicamentos 
diferentes toma por dia? 

20% 

68% 

12% 

2. Consegue identificar as suas 
patologias diagnosticadas? 

Não 

Sim, mas apenas 
algumas 

Sim, todas 

As mais referidas 

As menos referidas 
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14% 

28% 

58% 

0 
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70 

Não Sim, mas 
apenas de 

alguns 

Sim, de 
todos 

%
 u

te
n

te
s 

3. Conhece a indicação 
terapêutica dos medicamentos 

que toma? 

Gráfico 3 – Revela o nível de conhecimento dos 

utentes questionados sobre a sua medicação. 

14% 

36% 

50% 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Não Sim, mas 
apenas de 

alguns 

Sim, de 
todos 

%
 u

te
n

te
s 

4. Conhece a posologia e o modo 
de administração dos 

medicamentos que toma? 

Gráfico 4 – Mostra o conhecimento e a capacidade 

dos utentes questionados em administrarem 

corretamente a sua medicação. 

16% 

46% 

38% 

5. Comete falhas na toma dos seus 
medicamentos? 

Não 

Sim, às vezes 

Sim, muitas 
vezes 

Gráfico 5 – Retrata o nível de adesão à terapêutica 

dos utentes questionados. 

Gráfico 6 – Refere as diferentes razões que estão na origem do incumprimento da terapêutica. 
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42% 

26% 

52% 

88% 

58% 

74% 

48% 

12% 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

1 2 3 4 

Series1 

Series2 

Sim 

Não 

Gráfico 7 – Ilustra as respostas dadas pelos utentes questionados (em percentagem, %) 

a perguntas com resposta positiva ou negativa. 

       Questão 6. Conhece todo o seu plano farmacoterapêutico de memória? 

       Questão 7. Tem o registo escrito de todo o seu plano farmacoterapêutico? 

        Questão 8. Sente dúvidas em relação à indicação terapêutica, à posologia e ao  

             modo de administração dos seus medicamentos? 

       Questão 9. Preocupa-se com a possibilidade de existirem interações  

              medicamentosas e/ou alimentares no seu plano farmacoterapêutico? 

 Questão 6        Questão 7        Questão 8         Questão 9 

74% 

26% 

10. Gostaria de ter apoio farmacêutico para 
ajudá-lo(a) a organizar e a gerir toda a sua 

medicação, assim como usufruir de um 
aconselhamento personalizado através de uma 

Consulta Farmacêutica? 

Sim 

Não 

81% 

19% 

10.1. Se "Sim", estaria disposto(a) a 
pagar por esse serviço farmacêutico? 

Sim 

Não 

16,67% 

66,67% 

6,66% 
10% 

10.1.1. Se "Sim", quanto? 

2 € 

5 € 

10 € 

Outro valor: 25€ 

Gráfico 8, 9 e 10 – Demonstra o interesse dos utentes questionados em usufruir de uma Consulta 

Farmacêutica. 
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54% 
22% 

24% 

11. Teria interesse em usufruir, futuramente, 
de um serviço de preparação individual da 

sua medicação semanal nesta farmácia? 

Sim 

Talvez 

Não 

70,37% 

29,63% 

11.1. Se "Sim", estaria disposto(a) a 
pagar por esse serviço farmacêutico? 

Sim 

Não 

31,58% 

52,63% 

15,79% 

11.1.1. Se "Sim", quanto? 

2 € 

5 € 

Outro valor: 3€ 

Gráfico 11, 12 e 13 – Demonstra o interesse dos utentes questionados em usufruir do serviço de 

preparação individual da medicação semanal. 
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Anexo XXIX – Cartão de Saúde do Doente Polimedicado (frente e verso) 
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 Anexo XXX – Plano Farmacoterapêutico do Doente Polimedicado 
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Anexo XXXI – Agendamento de consultas e exames do Doente Polimedicado 
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Anexo XXXII – Check Saúde: cartões de registo personalizados (frente e verso) 
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Anexo XXXIII – Check Saúde: tabela personalizada com os valores de referência dos parâmetros 

fisiológicos e bioquímicos 

 

(Frente) 
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(Verso) 
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Anexo XXXIV – Tabela de registo de produtos com prazo de validade reduzido 
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Anexo XXXV – Exemplo de um alerta, no Sifarma 2000, para um medicamento com prazo de 

validade reduzido 
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Anexo XXXVI – Guia de Consulta Rápida dos Laboratórios Genéricos  
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Resumo 

 O culminar do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas envolve a realização, no segundo 

semestre do último ano, de um estágio curricular com a duração de 6 meses. Este estágio curricular tem 

como objetivo garantir uma formação prática adequada à realidade da profissão farmacêutica em 

diferentes áreas e uma aprendizagem das competências técnicas e exigências deontológicas e éticas da 

mesma, promovendo ainda o contacto com outros profissionais de saúde e com os utentes. Optei por 

realizar o meu estágio fracionado: dois meses em farmácia hospitalar e os restantes quatro meses em 

farmácia comunitária. 

 Este relatório de estágio aborda o funcionamento dos Serviços Farmacêuticos do Hospital Divino 

Espírito Santo de Ponta Delgada, onde realizei o meu estágio hospitalar, no período de 17 de janeiro a 17 

de março de 2017. Ao longo deste relatório descrevo ainda todas as atividades em que participei 

ativamente em cada uma das diferentes áreas de trabalho dos Serviços Farmacêuticos, através das quais 

pude conhecer a realidade profissional de um Farmacêutico Hospitalar.  

 Foi-me proposto, pelas minhas orientadoras, desenvolver um trabalho de pesquisa ao longo do 

meu estágio sobre as Doenças Inflamatórias Intestinais: a Colite Ulcerosa e a Doença de Crohn. Neste 

trabalho, abordo, numa primeira parte, a epidemiologia, fisiopatologia, características clínicas, 

diagnóstico, tratamento farmacológico e não farmacológico destas doenças; na segunda parte, apresento 

um pequeno trabalho estatístico que realizei com base nos dados recolhidos dos processos clínicos 

eletrónicos dos doentes seguidos no Hospital e, finalmente, apresento um caso clínico de uma doente com 

Doença de Crohn que está a ser acompanhada no Hospital. 
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO 

1.  INTRODUÇÃO 

 Iniciei o meu estágio curricular nos Serviços Farmacêuticos (SF) do Hospital do Divino Espírito 

Santo de Ponta Delgada (HDESPD) no dia 17 de janeiro e terminei a 17 de março de 2017, com uma 

duração de dois meses. O meu horário foi sempre o mesmo ao longo de todo o estágio: das 8h30 às 

16h30, de segunda a sexta. O meu primeiro dia de estágio foi marcado por uma breve visita guiada aos SF 

pela Diretora dos serviços, a Dra. Ana Cristina Castanha, durante a qual me apresentou as diferentes áreas 

de trabalho e a todos os colaboradores. Deu-me ainda a conhecer as orientadoras do meu estágio, a Dra. 

Andrea Borges e a Dra. Isabel Soares. Nos meus primeiros dois dias de estágio a Dra. Ana Cristina 

Castanha deu-me a conhecer a documentação de apoio aos SF, nomeadamente o Manual de Integração do 

HDESPD, o Manual de Integração dos SF e ainda os procedimentos padronizados, sujeitos a revisões 

periódicas, que orientam as diferentes áreas de trabalho nos SF. Através da leitura destes manuais e 

procedimentos fiquei a saber, de uma forma geral, como o Hospital está organizado, a sua missão e os 

seus valores, bem como a organização dos SF, as suas políticas, as suas principais funções e o que se faz 

em cada uma das suas áreas de trabalho. Ao passar em cada uma das diferentes áreas, comecei sempre por 

ler os procedimentos de trabalho e as diversas normas, regulamentos e decretos-lei que regulam e 

orientam as atividades realizadas. 

 No entanto, esta não foi a minha primeira experiência nos SF do HDESPD, uma vez que já tinha 

tido a oportunidade de colaborar com os mesmos através de um estágio de verão, em 2013, durante 1 mês, 

depois de concluir o meu 1º ano de Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, através do Programa 

Estagiar U do Governo dos Açores, o que desde logo despertou em mim o interesse por esta área 

farmacêutica.  

 O meu plano de integração nos SF do HDESPD encontra-se referido no Anexo I, o qual 

esquematiza a organização do tempo do meu estágio pelas diferentes áreas de trabalho. Este plano é uma 

adaptação do plano elaborado pelas minhas orientadoras, que me foi entregue logo no início do estágio, 

para me dar a conhecer as atividades em que iria participar em cada uma das áreas de trabalho dos SF. 

 É tradição nos SF, durante o estágio, realizar um trabalho de pesquisa sobre um tema proposto 

pelos orientadores e aprovado pela Diretora dos serviços. O tema a que me foi proposto foi sobre as 

Doenças Inflamatórias Intestinais: a Colite Ulcerosa e a Doença de Crohn. Dada a estrutura do trabalho, 

em formato powerpoint, e por ser muito extenso, integro-o como Anexo ao relatório (Anexo II). 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO  

 2.1. Hospital do Divino Espirito Santo de Ponta Delgada  

 O início da atividade do Hospital remonta ao final do século XVI, num antigo convento situado 

no centro da cidade de Ponta Delgada. O Hospital foi dirigido, inicialmente, pela Irmandade da Santa 

Casa da Misericórdia até 1975. A gestão do Hospital foi transferida para a competência do Governo da 

Região Autónoma dos Açores (RAA) em 1976. Entretanto, foi construído um novo Hospital, dado que 

era desaconselhável a recuperação das instalações existentes. A transferência definitiva para as novas 

instalações ocorreu 1999, estando o Hospital ainda hoje localizado na Avenida D. Manuel I, freguesia de 

São Sebastião, concelho de Ponta Delgada. A 1 de Janeiro de 2007 o Hospital passou a entidade pública 
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empresarial (E.P.E.), cujo regime jurídico se encontra regulado no Decreto-lei 558/99 [1], adaptado à 

RAA pelo Decreto Legislativo Regional 7/2008/A [2]. 

 O HDESPD, E.P.E. foi acreditado pela primeira vez em 2007 pela entidade Health Quality 

Service. Posteriormente, o Hospital sofreu reacreditação pela entidade Caspe Healthcare Knowlegde 

Systeme (CHKS), um dos organismos internacionais mais prestigiados no domínio da acreditação de 

organizações de saúde. O processo de reacreditação garante a segurança dos processos que decorrem 

dentro do Hospital, sendo estes certificados com qualidade e procedimentos padronizados [3,4]. 

 O HDESPD, E.P.E. está organizado em dois grandes blocos, o Sul e o Norte, e tem cinco pisos. 

O Hospital apresenta serviços de internamento médicos e cirúrgicos e a atividade assistencial de 

ambulatório, que engloba a consulta externa, Hospitais de Dia, exames complementares de diagnóstico e 

terapêutica, cirurgia e reabilitação. Está integrado no Sistema Regional de Saúde, cujos serviços visam a 

prestação de cuidados de saúde secundários, diferenciados e com qualidade, não só aos utentes da Ilha de 

São Miguel, mas também aos utentes de todas as outras ilhas em determinadas valências. 

 É da responsabilidade do HDESPD, E.P.E. como unidade de prestação de cuidados de saúde 

secundários, efetuar o diagnóstico, tratamento e a reabilitação do doente, numa rede articulada com os 

cuidados de saúde primários (centros de saúde), com os Hospitais da Região (Hospital de Santo Espírito 

da Ilha Terceira e Hospital da Horta) e com os Hospitais centrais do Serviço Nacional de Saúde.   

 Os SF integram-se no Hospital como parte dos serviços de apoio clínico. 
 

 2.2. Serviços farmacêuticos do HDESPD, E.P.E.  

 Os SF constituem o pilar dos cuidados de saúde dispensados em contexto hospitalar, ou seja, 

desempenham um papel inquestionável e essencial na vida diária de qualquer Hospital, assegurando a 

terapêutica aos doentes, garantindo para o efeito a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos [5]. 

 Segundo o Artigo 2º do Capítulo I do Decreto-Lei n.º44 204, os SF são dotados de autonomia 

técnica e científica, sujeitos à orientação geral do Conselho de Administração do Hospital. Tal como 

disposto no artigo 10º do Capítulo II do mesmo documento, a Direção dos SF é, obrigatoriamente, 

assegurada por um Farmacêutico Hospitalar (FH) [6]. Compete aos SF, essencialmente, a gestão dos 

medicamentos e todas as vertentes com eles relacionados. De acordo com o Manual de Farmácia 

Hospitalar, são funções destes serviços, entre muitas outras: “a seleção e aquisição de medicamentos, 

produtos farmacêuticos e dispositivos médicos; o aprovisionamento, armazenamento e distribuição dos 

medicamentos e outros produtos de saúde; a preparação de medicamentos estéreis e não estéreis; a 

manipulação de formas farmacêuticas; a reembalagem de medicamentos; a análise de matérias-primas e 

produtos acabados; a participação em Comissões Técnicas Hospitalares; a Farmácia Clínica, 

Farmacocinética, Farmacovigilância e Cuidados Farmacêuticos; a colaboração na elaboração de 

protocolos terapêuticos; a participação em Ensaios Clínicos (EC); a informação de medicamentos e outros 

produtos farmacêuticos e o desenvolvimento de ações de formação” [5].  
 

 

  2.2.1. Localização e horário de funcionamento  

 Os SF do HDESPD, E.P.E. localizam-se no Piso 2, no corredor Norte-Poente, próximos dos 

elevadores, simplificando o acesso aos colaboradores e apresentam-se ao nível do solo com acessos 

diretos para o exterior, o que facilita a receção de encomendas.  
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 Os SF funcionam todos os dias úteis das 8h00 às 20h, sem interrupação para almoço. Durante o 

fim-de-semana e feriados disponibilizam os seus serviços por 24h em regime de prevenção, assim como 

nos dias úteis das 20h às 8h00 do dia seguinte, por um FH. Aos fins-de-semana e feriados o FH tem de 

marcar presença física nos SF durante algumas horas. Os colaboradores são distribuídos por diferentes 

horários, alternados semanalmente, de forma a assegurar a disponibilidade diária em horário alargado, o 

cumprimento das exigências das diferentes áreas de serviço e as especificações contratuais. 
 

 

  2.2.2. Recursos humanos 

 A Direção dos SF do HDESPD, E.P.E., como já referi, é da responsabilidade da Dra. Ana 

Cristina Castanha. Os recursos humanos dos SF são constituídos por uma equipa multidisciplinar de, 

aproximadamente, cinquenta colaboradores: Farmacêuticos, Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 

(TDT), Técnicos Superiores de Gestão e Economia, Assistentes Técnicos (AT) e Assistentes 

Operacionais (AO). Para além desta equipa, os SF também integram jovens do Programa Recuperar, do 

Programa Estagiar T e do Programa de Ocupação de Tempos Livres, promovidos pelo Governo dos 

Açores. Os SF estão organizados em diversas áreas de trabalho e cada uma delas tem um ou mais 

farmacêuticos responsáveis. Nem todos os farmacêuticos estão afetos a uma área de trabalho específica, 

sendo que a maioria transita entre as diferentes áreas de trabalho de acordo com um sistema de 

rotatividade, segundo o horário que lhes é atribuído mensalmente. 
 

  2.2.3. Organização do espaço físico  

 Os SF do HDESPD, E.P.E. estão organizados em diversas áreas de trabalho, estando estas 

referidas no Anexo III, através de um organograma.  

 

  2.2.4. Sistema informático  

 Os SF do HDESPD, E.P.E. utilizam como sistema de informação hospitalar o programa 

informático da Glintt Health Care System, assim como todos os outros serviços do Hospital, o que 

permite realizar a gestão farmacêutica do medicamento. A Glintt (Global Intelligent Technologies) é 

considerada uma das maiores empresas tecnológicas portuguesas a atuar em diferentes continentes, 

marcando o setor da Saúde [7]. É através deste Sistema Informático (SI), constituído por vários módulos, 

que se realizam a maioria das operações de gestão, validação das prescrições, dispensa de medicamentos, 

entre muitas outras funcionalidades disponíveis, tendo como objetivos a uniformização, otimização e 

eficiência dos processos referentes ao circuito do medicamento, facilitando a comunicação entre os 

profissionais de saúde.  

 Os FH possuem ainda acesso ao processo clínico eletrónico dos doentes através de uma extensão 

do SI da Glintt, que permite, em caso de dúvida relativamente a uma prescrição médica, consultar a 

história clínica do doente. 

 

3. GESTÃO DOS MEDICAMENTOS, PRODUTOS FARMACÊUTICOS E 

DISPOSITIVOS MÉDICOS 

 Uma boa e correta gestão de stocks é a base do funcionamento e um desafio diário para os SF de 

qualquer Hospital e o HDESPD, E.P.E. não é exceção. Esta gestão deve ser um processo eficiente cujo 

objetivo é satisfazer as necessidades terapêuticas dos doentes, de forma a evitar a rutura ou o excesso de 

stock, pois ambas as situações acarretam consequências negativas, pelo que devem ser evitadas a todo o 
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custo. A gestão de stocks corresponde a uma área dos SF muito complexa e de extrema importância, que 

contempla várias fases: inicia-se com a seleção e aquisição dos medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos, passando pela sua receção, armazenamento e distribuição, terminando na sua 

administração nos doentes [5]. 
 

 3.1. Seleção e aquisição 

 A seleção e aquisição é da responsabilidade do FH, que garante aos doentes produtos de 

qualidade e, sempre que possível, ao mais baixo custo. A seleção deve ter por base o Formulário Nacional 

de Medicamentos (FNM), as necessidades terapêuticas dos doentes do Hospital e critérios 

farmacoeconómicos [5]. O FNM está disponível online no site da Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos de Saúde (INFARMED), que lista todos os medicamentos e produtos farmacêuticos que podem 

ser adquiridos e utilizados em ambiente hospitalar, sendo este atualizado regularmente pela Comissão 

Nacional de Farmácia e Terapêutica (CNFT) [8]. Porém, os medicamentos não constantes do FNM 

deverão ser sujeitos a uma autorização prévia da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) do 

HDESPD, E.P.E., para que possam ser utilizados no Hospital.  

 A aquisição é efetuada pelo SI da Glintt através do Catálogo Online de Aprovisionamento 

Público sa Saúde [9], no qual os produtos a adquirir são selecionados de acordo com o seu valor 

económico, condições de estabilidade e de conservação e se estão adaptados à dose unitária. Caso os 

produtos a adquirir não estejam neste Catálogo, são obtidos por Ajuste Direto, ou seja, diretamente ao 

fornecedor/laboratório sem que tenha havido um concurso prévio, apenas para aquisições pequenas ou em 

casos de urgência. Para aquisições maiores é necessário recorrer a concusos públicos promovidos pela 

Saudaçor S.A., nos quais os laboratórios farmacêuticos apresentam as suas propostas. A Saudaçor S.A. 

(Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos de Saúde dos Açores) é uma sociedade anónima de 

capitais exclusivamente públicos, que tem por missão a prestação de serviços de interesse económico 

geral na área da saúde, sendo o seu objeto o planeamento e a gestão do Sistema Regional de Saúde e dos 

respetivos sistemas de informação, infra-estruturas e instalações. As aquisições por Ajuste Direto ou por 

Concurso Público fazem parte dos chamados Contratos Públicos. Quando os produtos que se pretende 

adquirir não têm Autorização de Introdução no Mercado (AIM) em Portugal procede-se à sua importação 

através de um pedido de Autorização de Utilização Especial (AUE) ao INFARMED, previamente 

autorizado pela CFT, por Ajuste Direto. Em situações de rutura de stock e/ou em situações de urgência, 

que não são colmatadas pelos fornecedores/laboratórios, são solicitados empréstimos a outros hospitais da 

RAA e, em caso de impossibilidade, a hospitais de Portugal Continental.  

 Cada produto possui um código interno e o controlo das quantidades existentes nos SF é 

verificado através da ficha do produto do SI e/ou através da ficha de prateleira do produto, que permite 

registar os seus movimentos de entrada e saída. A ficha do produto eletrónica contém informações sobre o 

ponto de encomenda, a análise ABC, os níveis de stock (máximo, mínimo e de segurança), o consumo 

médio, as encomendas realizadas, o fornecedor, o prazo médio de entrega, entre outras informações. 

Quando um produto atinge o ponto de encomenda é necessário realizar um pedido de compra. Para tal, o 

cálculo da quantidade de produto a comprar tem por base a média mensal consumida nos últimos seis 

meses multiplicada pela quantidade de produto necessária para um determinado período de tempo, de 

acordo com a análise ABC. Uma vez que o HDESPD, E.P.E. tem como limitação a sua localização 
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geográfica, a insularidade, é necessário também ter em consideração o tempo de entrega das encomendas. 

Os pedidos de compra são, posteriormente, enviados para a Gestão dos SF onde são transformados em 

notas de encomenda, sendo estas autorizadas e assinadas pela Diretora dos SF. As notas de encomenda 

que ultrapassam o valor de 10 mil euros têm de ser enviadas para o Conselho de Administração para 

serem autorizadas, sendo que é necessário a assinatura de dois membros do conselho. As notas de 

encomendas uma vez autorizadas são enviadas aos fornecedores. 
 

 3.2. Receção, conferência e armazenamento dos produtos adquiridos 

 A receção e conferência dos produtos adquiridos são tarefas realizadas por um AT, que assina e 

data a fatura/guia de remessa que os acompanha, enquanto que o seu armazenamento é da 

responsabilidade do AO. Após a sua receção, é realizada a sua conferência que consiste em verificar a 

conformidade qualitativa e quantitativa entre a nota de encomenda e a fatura/guia de remessa dos 

produtos, analisar a integridade das embalagens, confirmar as condições de armazenamento e verificar e 

registar na fatura/guia de remessa os prazos de validade (PV) e os respetivos lotes [5]. A receção, 

conferência e armazenamento dos produtos adquiridos respeita a seguinte ordem de prioridade: 

medicamentos do frio, estupefacientes e psicotrópicos, citotóxicos e por fim os restantes medicamentos, 

produtos farmacêuticos e dispositivos médicos. Na receção de medicamentos hemoderivados é 

necessário, também, confirmar se foram enviados os Certificados de Autorização de Utilização de Lote 

(CAUL) correspondentes, emitidos pelo INFARMED. As matérias-primas adquiridas têm de vir 

acompanhadas com o seu respetivo Boletim de Análise.  

 O AT dá entrada informática de todos os produtos rececionados. O seu armazenamento é feito 

nos diferentes armazéns existentes nos SF (como referido no Anexo III), por ordem alfabética da 

substância ativa e de acordo com os princípios FIFO (First In, First Out) e FEFO (First Expired First 

Out), colocando-se em posição de serem dispensadas em primeiro lugar os produtos de menor PV. Em 

todos os armazéns é controlada a temperatura e humidade, cujos valores devem estar sempre inferiores a 

25ºC e 60%, respetivamente. A temperatura dos produtos de frio é, também, controlada por sensores de 

temperatura existentes nas câmaras frigoríficas, devendo estes serem conservados entre os 2 e 8 . 
 

 3.3. Controlo dos prazos de validade  

 Os PV são conferidos mensalmente e, através do SI da Glintt, é emitida uma listagem de todos os 

produtos cujo PV termina nos três meses seguintes ao mês em questão. Esses produtos são conferidos e 

separados para uma zona de quarentena, com as respetivas fichas de prateleira, onde são registados num 

impresso próprio, “Registo de Devoluções”, as suas quantidades e, posteriormente, são enviados para os 

fornecedores/laboratórios, que aceitam a sua devolução, para a troca por produto de PV mais longo ou 

enviam a respetiva nota de crédito. Sempre que possível, analisa-se a possibilidade de o produto ser usado 

por um determinado serviço antes do PV terminar. Caso o PV tenha expirado e os 

fornecedores/laboratórios não tenham aceitado a devolução, são remetidos para o circuito de resíduos 

hospitalares, onde serão destruídos de forma adequada. Os produtos que são destruídos ou que não se 

justifique reaprovisionar são arquivadas as fichas de prateleira do produto e inativadas do SI, quando o 

stock se encontra a zero e são arquivadas em local próprio, caso seja necessário novamente o produto. 

Para todos os produtos cujo PV está a terminar, o seu stock é avaliado e, caso seja necessário, procede-se 

ao seu reaprovisionamento, criando um pedido de compra, para que não haja rutura de stock.  
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 O controlo do PV é essencial para garantir a qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos e 

outros produtos farmacêuticos. Desta forma, promove-se que os produtos com validade mais curta sejam 

os primeiros a serem consumidos, impedindo que os produtos com validade expirada sejam utilizados 

pelos serviços clínicos. 

 

4. SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS  

 A distribuição de medicamentos é uma atividade crucial dos SF e a com maior visibilidade no 

Hospital. Esta distribuição deve ser correta, eficáz e, acima de tudo, realizada com qualidade e segurança. 

Os SF apresentam diferentes sistemas de distribuição de medicamentos, referidos na Figura 1, que visam 

o cumprimento das terapêuticas instituídas no Hospital, através da validação da prescrição médica, em 

regime de internamento, alta hospitalar ou de ambulatório; a racionalização da distribuição de 

medicamentos e os custos associados com as terapêuticas; a diminuição dos erros relacionados com a 

medicação; a monitorização da terapêutica e o respeito pelas boas práticas referidas no Manual de 

Farmácia Hospitalar, na legislação em vigor e nos procedimentos internos do Hospital. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.1. Distribuição Tradicional  

 A Distribuição Tradicional de medicamentos e outros produtos farmacêuticos é o sistema de 

distribuição mais antigo dos SF do HDESPD, E.P.E. Este sistema é responsável pela reposição de stocks 

pré-definidos nos serviços clínicos do Hospital e está organizado em três áreas: uma sala de trabalho, 

onde são preparados os pedidos de reposição de stocks e os pedidos urgentes, uma sala de arquivo e uma 

zona de cedência dos pedidos já preparados, recolhidos pelos AO dos serviços requisitantes. 

  Os serviços clínicos dispõem de um stock que permite satisfazer as necessidades 

correspondentes às alterações terapêuticas (por entrada de um novo doente ou em situações de 

emergência médica) que surgem ao longo do dia e nos períodos em que os SF funcionam em regime de 

prevenção. Este stock é pré-definido pelo FH em conjunto com o enfermeiro chefe do serviço, tendo por 

base a análise do registo de consumos, a aplicação da análise ABC e, ainda, considerando as 

especificidades e especialidades envolvidas em cada serviço, resultando assim em stocks muito variáveis 

entre os diferentes serviços clínicos. Este processo é muito dinâmico, já que as necessidades alteram-se 

perante novas circunstâncias, o que determina a necessidade da revisão periódica dos stocks, sendo da 

responsabilidade do FH. Estão estabelecidos dias para a reposição do nível de stock em cada serviço 

clínico.  

Figura 1 - Sistemas de distribuição de medicamentos existentes no HDESPD, E.P.E. 
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 A cedência de medicamentos e outros produtos farmacêuticos por este sistema de distribuição 

impõe a receção de uma requisição eletrónica efetuada pelo serviço clínico, recorrendo ao módulo 

específico do SI da Glintt. É igualmente considerada como válida, mas com carácter excecional, a 

requisição manual. As requisições podem ser referentes a pedidos de reposição de stocks urgentes, 

normais ou personalizadas (individuais). Os pedidos são feitos por categorias: álcool, soros, 

benzodiazepinas, comprimidos e cápsulas, desinfetantes e antisséticos, injetáveis, medicação retal e 

diversos. As requisições personalizadas dizem respeito aos medicamentos sujeitos a controlo especial, 

que são impressas em modelos próprios, cuja prescrição e justificação clínica é analisada pelo FH, que 

avalia a adequação da justificação ao quadro clínico do doente. As requisições são validadas pelo FH que 

faz uma análise qualitativa e quantitativa das mesmas. Posteriormente, os pedidos são preparados pelos 

AO/AT, conferidos pelos TDT ou pelo FH e finalmente são dispensados ao AO do serviço clínico 

requesitante. Após todo este processo é efetuada a regularização do stock informático dos produtos 

dispensados referentes às requisições manuais e informáticas pelos TDT.  

 Através deste sistema de distribuição são, também, cedidas as bolsas de nutrição parentérica e a 

nutrição entérica, bem como são enviados medicamentos e outros produtos farmacêuticos para as 

Unidade de Saúde Regionais Locais que possuem Protocolos com o Hospital. 

 Enquanto estive nesta área participei na validação, preparação e conferência dos pedidos de 

reposição de stocks dos serviços clínicos. Tive ainda a oportunidade de visitar um serviço clínico, no qual 

a enfermeira-chefe mostrou e explicou como armazenam os medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos e os cuidados de conservação que têm com eles. 
 

  4.1.1 Reposição de Stocks Nivelados 

 A reposição de stocks nivelados são destinados a serviços com elevada rotação de utentes e 

número restrito de especialidades farmacêuticas, nomeadamente, o Bloco de Partos e a Neonatologia. 

Este sistema envolve a preparação da medicação necessária para estes serviços, em módulos de gavetas. 

Baseia-se na contagem dos medicamentos que não foram utilizados e na reposição do stock definido para 

esses serviços, sendo esta tarefa da responsabilidade dos AO/AT. O ato de conferência desses módulos é 

realizado pelos TDT. 
 

  4.1.2. Medicamentos sujeitos a controlo especial   

 Através do sistema de Distribuição Tradicional são também cedidos para os serviços clínicos, 

mas para doentes específicos, medicamentos sujeitos a um controlo legislativo restritivo: estupefacientes 

e psicotrópicos, hemoderivados, análogos da epoetina humana (para o Hospital Dia de Hemodiálise), 

material de penso, antibióticos de justificação obrigatória e medicamentos não incluídos nem no FNM 

nem na respetiva Adenda Hospitalar. Estes medicamentos são submetidos a um controlo especial dadas as 

suas características químicas, que podem estar associados a problemas graves de segurança, a reações 

adversas graves, a um elevado custo terapêutico ou podem ainda ser usados para fins não terapêuticos. O 

controlo rigoroso a que estes medicamentos estão sujeitos tem por base garantir o seu uso racional e 

adequado.  

 Os estupefacientes e psicotrópicos são fármacos derivados de opióides que atuam no sistema 

nervoso central, produzindo alterações de comportamento, humor e cognição, conduzindo à sua tolerância 

e dependência física e/ou psíquica. Visto que são medicamentos suscetíveis de tráfico e/ou abuso do seu 
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consumo, todo o processo é rigorosamente controlado desde a receção, armazenamento, prescrição, 

dispensa, administração até à sua devolução [10]. Este processo é da responsabilidade exclusiva do FH, 

permitindo assim assegurar uma maior segurança no circuito destes medicamentos. São armazenados em 

armários com fechadura e aquando da sua receção são registados, pelo AT, no livro de “Registo de 

Entrada do Anexo VII”, criado pelos SF e, posteriormente, são conferidos pelo FH, que de seguida regista 

a sua entrada no “Copiador de estupefacientes e psicotrópicos” (livro que permite registar as entradas, 

saídas e quebras destes medicamentos) [11]. Para a sua dispensa é necessária a requisição informática do 

serviço clínico e o preenchimento pelo médico do Anexo X, modelo n.º1509, do Instituto Nacional da 

Casa da Moeda. O FH analisa a concordância entre a requisição do serviço e o Anexo X. Após a sua 

validação, o FH assina o Anexo X e de seguida os AO/AT preparam o pedido. O FH, após a conferência 

do pedido já preparado, assina novamente o Anexo X e regista a sua saída dos SF no “Copiador de 

estupefacientes e psicotrópicos”, atribuíndo-lhe um número sequencial. De seguida, regista os números 

dos Anexos X a serem transportados pelo AO dos SF, no livro de “Registos de saída de estupefacientes e 

psicotrópicos”, criado pelos SF. O AO assina este livro, tornando-se encarregue de os entregar ao serviço 

clínico requesitante, no qual o enfermeiro que os recebe assina o Anexo X. O original do Anexo X volta 

para a farmácia para ser arquivado e o duplicado permanece no serviço clínico.  

 Os medicamentos hemoderivados são produzidos a partir de componentes do sangue de origem 

humana (albumina, fatores de coagulação e imunoglobulinas). Uma vez que estes medicamentos estão 

sujeitos a um elevado risco de contaminação, reações adversas e consequente transmissão de doenças 

infeciosas, torna-se necessário controlá-los durante todo o seu circuito (receção, armazenamento, 

prescrição, dispensa, administração e devolução), de acordo com o Despacho n.º1051/2000 [12]. A 

dispensa destes medicamentos é, também, da responsabilidade exclusiva do FH. Para a sua dispensa é 

preciso a requisição informática do serviço clínico e o modelo n.º1804 do Instituto Nacional da Casa da 

Moeda, com os Quadros A e B preenchidos pelo médico, sendo este constituído por duas vias (Via 

Farmácia e Via Serviço). O FH é responsável pela validação da requisição e do modelo e pela cedênca da 

medicação, preenchendo para o efeito o Quadro C do respetivo modelo e registando a cedência no 

“Copiador de registo da saída de hemoderivados”, atribuindo a cada modelo um número de registo 

sequencial. A medicação cedida deverá ser acompanhada pelo modelo e pelo respetivo Certificado de 

Autorização de Utilização de Lote (CAUL), emitido pelo INFARMED, que aprova a utilização 

terapêutica do lote do produto em causa. O enfermeiro do serviço requisitante deverá assinar e datar a 

receção da medicação na Via Farmácia, que é devolvida aos SF onde ficará arquivada. A Via Serviço é 

arquivada no processo clínico do doente após o enfermeiro registar os dados da administração do 

hemoderivado no quadro D. Os medicamentos hemoderivados não administrados são devolvidos aos SF, 

acompanhados do “Impresso de Devolução de Hemoderivados”, devidamente preenchido.  

 As Eritropoetinas são hormonas produzidas pelos rins que estimulam a eritropoiese. Os doentes 

insuficientes renais crónicos, os oncológicos, os transplantados e outros, tanto internados como a fazer 

diálise, necessitam desta hormona, de forma a evitar problemas associados à sua deficiência, como é o 

caso da anemia hipoplásica. O circuito de distribuição das eritropoetinas é também sujeito a um controlo 

especial, sendo o seu circuito regulado pelo Despacho n.º10/96 [13]. 
  

 Durante o meu estágio conheci o enquadramento legal destes medicamentos, acompanhando 

todo o seu circuito e participando no seu registo e conferência. 
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 4.2. Distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária  

 O sistema de Distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária consiste na preparação e  

entrega  personalizada da terapêutica para 24h  para cada doente internado nos diferentes serviços clínicos 

do Hospital. À sexta-feira e na véspera de um feriado a medicação é preparada para os dias em que os SF 

funcionam exclusivamente em regime de prevenção. 

 O processo inicia-se pela validação informática da prescrição médica por um FH. Para isso, o FH 

verifica se existe conformidade entre o medicamento prescrito com a via de administração selecionada, a 

dose, a frequência, o horário definido para a toma, o número de unidades a dispensar, as duplicações 

medicamentosas, as interações medicamentosas mais graves, as justificações terapêuticas definidas como 

necessárias e obrigatórias para o caso dos antibióticos, o aviso prévio de eventuais reações alérgicas, a 

duração da terapêutica, a parametrização das tomas no caso de medicamentos multidose e o sistema de 

distribuição selecionado (Distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária ou Distribuição 

Tradicional). Quando o FH deteta alguma irregularidade com a prescrição ou tem alguma dúvida sobre a 

mesma contacta o médico prescritor. 

 A medicação é preparada em “carrinhos” de unidose pelos TDT e pelos AO/AT, tendo em conta 

o “Mapa Geral” das prescrições validadas, individualmente para cada doente, dividida pelos horários de 

toma para cada 24h, com o auxílio do Kardex. O Kardex é um equipamento de dispensa automática da 

medicação que permite reduzir os erros e o tempo destinado a esta tarefa, melhorar a qualidade do 

trabalho executado e racionalizar os stocks [5]. Toda a medicação de maior volume e a medicação do frio 

(devidamente assinalada) é colocada nos “carrinhos”, mas numa gaveta maior reservada para esse fim. 

Por questões logísticas, os serviços clínicos são divididos em serviços da manhã e em serviços da tarde, o 

que implica que a preparação e distribuição dos “carrinhos” de unidose seja realizada em dois horários 

distintos consoante a sua saída dos SF até às 14h e às 16h, respetivamente. Deste modo, é dada prioridade 

à validação das prescrições e preparação dos “carrinhos” de unidose dos serviços da manhã. Qualquer 

alteração nas prescrições médicas próximo da hora de saída dos “carrinhos” unidose, resulta na emissão 

de um “Mapa de Alteradas”, que permite aos TDT atualizar a medicação dos doentes cuja prescrição 

sofreu alterações. Após a emissão desse mapa, para qualquer alteração nas prescrições dos doentes 

internados, o FH realiza um “consumo ao doente”, caso o medicamento prescrito não faça parte do stock 

dos serviços clínicos. Esta situação ocorre geralmente quando há admissão de um novo doente, alteração 

da terapêutica ou falha no envio/receção da medicação prevista. São os AO dos serviços requisitantes que 

se deslocam aos SF para levantar a medicação. A medicação devolvida dos serviços clínicos, no interior 

das gavetas dos “carrinhos” unidose, é recolhida e separada por forma farmacêutica, substância ativa e 

dosagem. Posteriormente, é realizada a sua triagem, unidade a unidade e, caso, seja considerada em boas  

condições, é contabilizada a sua entrada e integrada novamente no stock. 

 O Hospital Dia de Psiquiatria apresenta um sistema unidose próprio, em que as prescrições são 

validadas manualmente pelos FH que preenchem um mapa de registo da terapêutica, facilitando a 

preparação da medicação pelos AO/AT para cada doente. Durante o período que estive nesta área, sugeri 

a atualização desses mapas de registo de forma a atender às necessidades atuais deste sistema de 

distribuição. Assim, em conjunto com o farmacêutico responsável por esta área, elaboramos um mapa de 

registo da terapêutica atualizado e personalizado para cada doente, que se encontra referido no Anexo V.    
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 Nesta área de trabalho, os FH necessitam de consultar com frequência fontes bibliográficas 

fildedignas e o  processo clínico eletrónico dos doentes para o esclarecimento de dúvidas que surgem 

durante a validação das prescrições médicas e, também, para o esclarecimento diário de dúvidas 

colocadas pelos médicos e enfermeiros.  

 Durante o tempo que estive nesta área pude acompanhar e participar em todo o processo, desde a 

interpretação e validação das prescrições médicas até à preparação dos carrinhos unidose. 
 

 4.3. Distribuição de Medicamentos em regime de Ambulatório  

 Nos SF do HDESPD, E.P.E, o espaço físico correspondente à distribuição de medicamentos em 

regime de Ambulatório Interno (AI) encontra-se situado numa área mais reservada e comunica com o 

exterior, facilitando o acesso dos utentes. É constituído por dois gabinetes de atendimento aos utentes, 

uma sala de espera, uma sala de armazenamento de medicamentos e de arquivo de documentos e uma sala 

com frigoríficos onde ficam armazenados os medicamentos do frio. O horário de funcionamento desta 

área de trabalho é das 8h30 às 19h todos os dias úteis, sem interrupção para almoço. 

 A dispensa de medicamentos em regime de ambulatório surge da necessidade de vigilância e 

controlo de determinados regimes terapêuticos de patologias crónicas pelo potencial de carga tóxica dos 

fármacos e pelo seu elevado valor económico e ainda para assegurar a adesão dos doentes ao regime 

medicamentoso estabelecido. Nesta área, os medicamentos são dispensados para um período de trinta 

dias, salvo em situações especiais em que a medicação é dispensada para um maior período de tempo (por 

exemplo, quando o doente vai viajar ou tem dificuldades em se deslocar com frequência aos SF por morar 

muito longe do Hospital). A dispensa de medicamentos é da responsabilidade exclusiva do FH. A 

reposição de medicamentos nesta área é efetuada, semanalmente, através de um pedido informatizado 

realizado pelo FH, que é fornecido através da Distribuição Tradicional. 

 O Despacho n.º13382/2012 estabelece que a prescrição de medicamentos para a dispensa em 

regime de ambulatório deve ser obrigatoriamente realizada através da prescrição eletrónica, com o 

objetivo de melhorar e uniformizar os procedimentos de monitorização dos medicamentos dispensados 

pelas farmácias hospitalares [14]. Todos os doentes do HDESPD, E.P.E têm um cartão com o seu nome e 

com o número do seu processo único hospitalar, onde se encontram registadas todas as informações 

referentes à sua passagem pelo Hospital. Para a dispensa de medicamentos em regime de ambulatório 

basta o doente apresentar este cartão para que o FH tenha acesso à prescrição eletrónica informatizada. 

 Em regime de ambulatório é efetuado, gratuitamente: 

a) a dispensa de medicamentos aos utentes com patologias crónicas abrangidas por 

legislação própria (Anexo IV), ou seja, os medicamentos são 100% comparticipados 

pela Serviço Regional de Saúde. Estes medicamentos apenas podem ser prescritos por 

médicos especialistas no diagnóstico e tratamento destas patologias e, para que sejam 

comparticipados, os médicos têm de fazer menção na receita médica da respetiva 

legislação em vigor; 

b) a dispensa de medicamentos da Adenda Hospitalar ou autorizados pela CFT para 

determinados doentes para patologias não abrangidas por legislação própria e que não 

podem ser adquiridos em farmácias comunitárias; 
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c) o envio de medicação, mensalmente, para o domicílio ou para o Centro de Saúde mais 

próximo da residência dos doentes, que têm dificuldades em levantar a sua medicação 

nos SF (envio também para as outras ilhas do arquipélago);   

d) a dispensa de medicamentos para o tratamento de doentes no período pós-operatório de 

situações de cirurgia de ambulatório, dispensados em caixas de unidose, sendo-lhes 

cedida medicação para no máximo sete dias após a intervenção cirúrgica [15]; 

e) a dispensa de métodos contracetivos invasivos (dispositivos intra-uterinos e implantes 

hormonais) no âmbito da consulta de Planeamento Familiar; 

f) a dispensa de medicamentos aos dadores de sangue;  

g) a dispensa de vacinas para imunoterapia específica (alergias), sendo estas 

personalizadas, encomendadas diretamente ao laboratório. 

 Em regime de ambulatório é também realizada a venda de medicamentos esgotados perante a 

apresentação da receita médica com três carimbos de diferentes farmácias comunitárias, de acordo com o 

Regulamento geral da Farmácia Hospitalar [6]. 

 O processo de dispensa de medicamentos envolve a receção e validação da prescrição médica 

como mostra a Figura 2. No final, o utente assina um comprovativo de cedência dos medicamentos, que 

posteriormente é arquivado nos SF. Todos os dias é efetuada a conferência do receituário referente às 

cedências do dia anterior, possibilitando a deteção de possíveis erros e a sua correção em tempo útil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Durante o tempo que estive nesta área acompanhei todos os procedimentos de cedência acima 

referidos e participei na conferência do receituário. Foi uma área que contribuiu para o enriquecimento do 

meu conhecimento, uma vez que contactei com várias patologias com mecanismos fisiopatológicos 

diferentes e aprendi a reconhecer a patologia em causa através da medicação prescrita. Esta área dos SF é 

um “mundo”, que achei fascinante dada a sua enorme versatilidade de valências e pelo facto de ser uma 

área que permite o contato direto entre o FH e o doente. Para além da dispensa dos medicamentos, o FH 

encontra aqui uma área de intervenção, uma vez que é o profissional de saúde com quem o doente 

contacta com mais frequência (mensalmente) antes de retomar novamente a terapêutica. A meu ver é uma 

área com imenso potencial para evoluir, ainda mais, por exemplo, através da implementação da consulta 

farmacêutica. 
 

Figura 2 - Intervenção farmacêutica no processo de dispensa de medicamentos em regime de ambulatório. 
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• Analisar a validade da prescrição; 

•  Avaliar o perfil farmacoterapêutico, consultando o histórico de 

prescrições e dispensa; 

• Consultar informações adicionais escritas pelo médico ou farmacêutico 

e a data da próxima consulta;  

• Verificar se a especialidade médica coincide com a patologia do doente; 

• Selecionar o centro de custo e o grupo (despacho ou portaria) que 

justifica a cedência; 

• Explicar ao doente o regime posológico, as condições de conservação 

dos medicamentos, a importância da adesão à terapêutica e a possibilidade 

de ocorrência de efeitos adversos; 

• Dispensar os medicamentos. 

2. Validação da prescrição e Cedência de medicamentos 
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 4.4. Unidade de Venda ao Público 

 O Decreto Legislativo Regional n.º5/2011/A [16] e a Portaria n.º10/2012 [17] estabelecem o 

regime de dispensa de medicamentos em unidose pelos SF das Unidades de Saúde do Serviço Regional 

de Saúde e pelas Farmácias de Oficina instaladas na RAA. Trata-se de um processo pioneiro e inovador a 

nível nacional, que tem como objetivos a redução das despesas dos utentes com a aquisição de 

medicamentos, a redução da despesa pública com a sua aquisição e comparticipação e o combate ao 

desperdício de medicamentos. Assim sendo, a 5 de janeiro de 2012 abriu, nos SF, a Unidade de Venda ao 

Público (UVP), que consiste na venda de medicamentos em unidose, com prescrição médica, a utentes 

oriundos do serviço de urgência ou com alta médica de internamento. Para além da legislação regional em 

vigor foi elaborado um Manual pelos SF que descreve os procedimentos orientadores para a sua 

implementação e aplicação prática. O funcionamento da UVP é assegurado por um FH, um TDT e um 

AT. A UVP está aberta de segunda a sexta, das 8h30 às 19h, sem interrupção para almoço e ao sábado das 

9 às 13h. Esta unidade dispõe de um equipamento de dispensa de medicamentos de forma automática, o 

Kardex. 

 Na UVP são alvo de venda apenas os medicamentos que constem do FNM e da Adenda 

Hospitalar autorizada pelo Conselho de Administração do Hospital. Não são vendidos medicamentos 

estupefacientes nem dispositivos médicos. Sempre que possível, apenas é dispensado ao doente a 

quantidade de medicamentos necessária para os dias de tratamento, conforme especificado na prescrição 

médica. Sempre que os medicamentos são dispensados em regime de unidose são acondicionados em 

embalagens apropriadas, devidamente rotuladas e com o respetivo folheto informativo, de modo a 

garantir a boa conservação do medicamento, identificação, qualidade, estabilidade e rastreabilidade do 

lote. No caso de não haver indicação da duração do tratamento na receita médica é então cedida a 

totalidade da embalagem prescrita. Todos estes procedimentos de acondicionamento, bem como o preço 

aplicado e outras questões regulamentares são realizados de acordo com a portaria acima referida [17].  

 A validação das prescrições médicas envolve a análise de vários dados, obedecendo às mesmas 

regras que as cumpridas na Farmácia de Oficina. Todos os dias são verificadas as receitas médicas 

dispensadas no dia anterior, a fim de identificar e corrigir possíveis erros ocorridos na dispensa dos 

medicamentos. Após a conferência de receituário, realizada exclusivamente pelo FH, as receitas são 

agrupadas por sistemas e subsistemas de saúde, sendo, posteriormente, enviadas no final de cada mês aos 

Serviços Financeiros do Hospital.  

 Enquanto estive na UVP acompanhei e participei ativamente em todo o procedimento de 

dispensa dos medicamentos em unidose e em todas as atividades inerentes a esta unidade, nomeadamente 

no atendimento ao público e na conferência de receituário, sempre com a supervisão de um farmacêutico. 

Tive ainda a oportunidade de preparar vários antibióticos, por reconstituição com água destilada, a pedido 

dos utentes. 

 

5. FARMACOTECNIA  

 A preparação de medicamentos manipulados é de vital importância, porque este tipo de 

medicamento não se encontra disponível no mercado. A sua preparação é da responsabilidade do FH e do 

TDT, de forma a ajustar a terapêutica prescrita ao perfil fisiopatológico e às necessidades específicas de 

cada doente. A farmacotecnia nos SF do HDESPD, E.P.E. integra duas áreas de preparação de 
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medicamentos manipulados: os estéreis (medicamentos citotóxicos e não citotóxicos) e os não estéreis 

(fórmulas magistrais e oficinais), existindo um farmacêutico responsável por cada uma destas áreas.  
 

 5.1. Preparações estéreis  

 As preparações estéreis devem ser fabricadas em áreas limpas, com ar devidamente filtrado por 

filtros Hepa, cuja entrada de pessoal e dos materais necessários para a sua preparação é realizada por 

antecâmaras. O seu fabrico exige cuidados muito especiais, de modo a minimizar o risco de contaminação 

das preparações por microrganismos, partículas ou pirogénios; dos operadores (principalmente aquando 

da preparação de medicamentos citotóxicos) e do meio ambiente [5]. Todo o material utilizado é estéril, 

de forma a que não haja contaminação das preparações e as técnicas de manipulação devem garantir a 

obtenção de produtos estéreis com qualidade, segurança e eficácia. 

  A preparação de medicamentos estéreis não é realizada no espaço físico dos SF do HDESPD, 

E.P.E., mas sim na Unidade de Preparação de Citostáticos (UPC). A UPC abriu a 10 de junho de 2008 e 

localiza-se no Hospital Dia de Oncologia, com acesso direto à sala de tratamentos, o que permite um 

contacto direto não só com a equipa de médicos e enfermeiros como, também, com os doentes. Esta 

unidade é constituída por quatro salas distintas, devidamente pressurizadas: sala limpa (sala de preparação 

com pressão negativa) e antecâmara, sala de equipamento de proteção individual e sala de trabalho com 

pressões positivas. A sala limpa está equipada com duas câmaras de fluxo laminar vertical que protegem 

não só a preparação de possíveis contaminações bem como os operadores dos efeitos nocivos das 

substâncias citotóxicas que estão a manipular. As instalações, os equipamentos e os recursos humanos 

devidamente formados adstritos a esta unidade regem-se pelo Manual de Farmácia Hospitalar e pelo 

Manual de Preparação de Citotóxicos [5, 18]. Todos os dias estão na UPC dois FH e um TDT. Na UPC 

são preparados medicamentos citotóxicos e não citotóxicos, que necessitam de serem preparados em 

ambiente estéril. 
 

  5.1.1. Preparação de medicamentos citotóxicos  

  A UPC centraliza a preparação dos medicamentos citotóxicos que se destinam a vários serviços 

clínicos: Hospital Dia de Oncologia, Hospital Dia de Hematologia Oncológica, Hospital Dia de Urologia, 

Hospital Dia de Pediatria, internamentos das especialidades de Oncologia Médica, de Urologia e de 

Pneumologia, consultas externas de Neurologia, de Oftalmologia e de Reumatologia e Bloco Operatório 

de Oftalmologia. Contudo, estes medicamentos podem ainda ser administrados em qualquer outro serviço 

clínico do Hospital que receba doentes a fazer quimioterapia.  

 Um dos FH permanece na sala de trabalho, onde realiza várias tarefas: a validação das 

prescrições médicas informatizadas e manuais; a impressão dos mapas de produção dos protocolos de 

quimioterapia e os respetivos rótulos; a elaboração das “Folhas Farmacotécnicas” com o protocolo de 

quimioterapia quando as prescrições médicas são manuais e os respetivos rótulos; a preparação dos 

tabuleiros com os fármacos citotóxicos, os injetáveis de grande volume e o respetivo protocolo de 

quimioterapia do doente, colocando-os no transfer (estrutura que permite a comunicação entre a sala de 

trabalho e a sala limpa e vice-versa); o acondicionamento secundário dos medicamentos citotóxicos 

manipulados para proteção da luz; o agendamento dos doentes cujos protocolos de quimioterapia ainda 

não estão informatizados; a dispensa de fármacos citotóxicos em regime de ambulatório (quimioterapia 

oral); a gestão dos stocks dos fármacos citotóxicos quer para manipulação quer para dispensa em regime 
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de ambulatório e o apoio necessário à equipa médica e de enfermagem e aos doentes sobre os 

medicamentos citotóxicos. O TDT e o segundo FH encontram-se na sala limpa, com equipamento 

individual de proteção, na qual o TDT é responsável pela manipulação dos medicamentos citotóxicos, 

pela reposição dos stocks dos injetáveis de grande volume e por todo o material utilizado na sala limpa e o 

FH pela dupla validação dos protocolos de quimioterapia e respetivos rótulos e da manipulação realizada 

pelo TDT. Na ausência do TDT, o FH é quem manipula os medicamentos citotóxicos. 

 Os medicamentos citotóxicos que não são administrados no Hospital Dia de Oncologia são 

acondicionados em malas de transporte, identificadas com a palavra “Citotóxicos”, sendo estas 

transportadas por um AO, que deverá conhecer o procedimento de atuação em caso de derrame e 

extravasamento de citostáticos, ao serviço clínico onde serão administrados. Na UPC é efetuado, 

semanalmente, o controlo microbiológico.  

 Durante o meu estágio nesta unidade tive a oportunidade de acompanhar o processo de validação 

das prescrições médicas informatizadas e manuais, a impressão dos mapas de produção dos protocolos de 

quimioterapia com os respetivos rótulos e a elaboração das “Folhas Farmacotécnicas”. Participei na 

reposição dos stocks, na preparação dos tabuleiros, na dispensa da medicação oral complementar ao 

tratamento e no esclarecimento de dúvidas dos doentes sobre a administração dos fármacos com 

alimentos e os possíveis efeitos secundários dos mesmos. Foi-me dada a possibilidade de assistir ao 

processo de preparação dos medicamentos citotóxicos na sala limpa. A minha passagem pela UPC 

contribuiu para conhecer o circuito do medicamento citotóxico, a importância da técnica assética na 

preparação destes medicamentos, assim como todos os procedimentos de manipulação e de segurança 

necessários para a proteção não só dos medicamentos como também dos profissionais, prevenindo a 

ocorrência de acidentes, nomeadamente por picada, formação de aerossóis e derrames de fármacos 

citotóxicos. Permitiu-me ainda familarizar com os diferentes protocolos de quimioterapia.   
 

  5.1.2. Preparação de medicamentos não citotóxicos 

 A preparação de medicamentos não citotóxicos inclui a manipulação de medicamentos que pelas 

suas características ou pela situação clínica do doente a quem se destina, determina condições de 

preparação em ambiente assético. A preparação destes medicamentos é também realizada na UPC, na 

mesma sala limpa onde são preparados os medicamentos citotóxicos, mas numa câmara de fluxo laminar 

diferente. Por norma, os medicamentos não citotóxicos deveriam ser preparados numa sala limpa 

exclusiva. Dada a falta de instalações para este fim no HDESPD, E.P.E. e dadas as necessidades dos 

doentes, torna-se necessário utilizar uma das câmaras de fluxo laminar vertical existentes na UPC para a 

preparação de medicamentos não citotóxicos, tais como: colírios fortificados, colírios de soro autólogo, 

injeções intravítreas, formulações intravenosas de alglucosidase alfa, entre outros. 
 

  5.1.3. Nutrição Parentérica 

 A nutrição parentérica não é preparada pelos SF do HDESPD, E.P.E., pois não têm instalações e  

equipamentos adequados para a sua preparação nem recursos humanos suficientes. Por isso, a nutrição 

parentérica é comprada já preparada em bolsas com diferente composição, adaptadas para várias idades e 

diferentes necessidades nutricionais, prontas a serem administradas no doente. Dado que alguns doentes 

carecem  de   necessidades   nutricionais  muito  particulares,   uma  unidade  de  preparação  de   nutrição  
 

parentérica iria permitir satisfazê-las. É um dos objetivos dos SF, num futuro próximo, implementar a 

preparação deste tipo de nutrição. 
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 5.2. Preparações não estéreis  

 A preparação de medicamentos manipulados não estéreis é executada no Laboratório de 

Farmacotecnia, localizado nos SF. Aquando da receção da prescrição médica hospitalar, 

informaticamente ou manual, o FH é responsável pela sua validação, tendo em conta: a adequação do 

manipulado e da posologia à patologia do doente; a inexistência de incompatibilidades e interações 

medicamentosas que ponham em causa a ação do medicamento manipulado e a segurança do doente; e 

ainda a existência das matérias-primas e equipamentos para a sua manipulação.  

 Após a validação, o FH preenche o “Pedido de Preparação de Medicamentos Manipulados” e 

entrega no Laboratório para que o medicamento seja preparado pelo TDT. O TDT começa por atribuir um 

n.º de lote interno ao medicamento manipulado que vai preparar, numa folha de registo própria. De 

seguida, o TDT procede ao preenchimento, na “Ficha Técnica de Preparação”, de várias informações: o 

nome do doente; o serviço clínico onde o doente se encontra; a quantidade do medicamento a preparar; as 

quantidades pesadas, origem, lote e PV das matérias-primas a utilizar na preparação do manipulado e o 

respetivo rótulo. Esta ficha já se encontra previamente preenchida com o material, equipamento, técnica 

de preparação, informação sobre a embalagem e rotulagem, indicação terapêutica do medicamento 

manipulado, funções das matérias-primas utilizadas e as referências bibliográficas, para os medicamentos 

manipulados mais frequentemente preparados nos SF, agilizando assim todo o processo. O TDT antes de 

iniciar a preparação do medicamento manipulado desinfeta a bancada de trabalho e reúne as matérias-

primas e o material de que necessita para a sua preparação. Após a sua execução, o FH procede à 

verificação do medicamento manipulado preparado, aprovando ou rejeitando consoante o resultado esteja 

conforme ou não conforme com as especificações da Farmacopeia Portuguesa e do Formulário Galénico 

Português. O medicamento manipulado é, posteriormente, embalado e rotulado, de acordo com as 

especificações descritas na “Ficha Técnica de Preparação”, sendo esta arquivada nos SF, o que permite a 

rastreabilidade destes medicamentos no caso de surgir algum problema. Os medicamentos manipulados 

preparados são depois colocados na gaveta do doente nos “carrinhos” unidose ou armazenados num local 

apropriado na Distribuição Tradicional, à temperatura ambiente ou no frio, a aguardar a sua dispensa para 

os serviços clínicos. 

 Nesta área da farmacotecnia participei na validação das prescrições médicas de medicamentos 

manipulados e observei a preparação, o acondicionamento, a rotulagem e a verificação da qualidade de 

alguns medicamentos manipulados e a reembalagem de doses unitárias sólidas (comprimidos e cápsulas). 
 

  5.2.1. Fórmulas Magistrais, Oficinais e Papéis Medicamentosos 

 No Laboratório de Farmacotecnia dos SF são preparados Fórmulas Magistrais, Oficinais e Papéis 

Medicamentosos. 

 A preparação de Fórmulas Magistrais deve utilizar o método adequado ao tipo de preparação do 

manipulado, de acordo com a fórmula prescrita pelo médico (Faça Segundo a Arte – FSA), adaptada às 

características do doente. São preparados, fundamentalmente, cremes, soluções, suspensões e xaropes. As 

soluções, suspensões e xaropes constituem uma forma farmacêutica alternativa às sólidas para os doentes 

que apresentam dificuldades em deglutir e além disso, as formas farmacêuticas líquidas permitem ajustar 

o volume de acordo com as necessidades posológicas dos doentes.  

  As Fórmulas Oficinais são elaboradas segundo fórmulas que se encontram organizadas, por 

ordem alfabética, no Manual de Técnicas de Manipulados dos SF, baseadas na Farmacopeia Portuguesa 
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IX, no Formulário Galénico Português ou noutra bibliografia sempre que aplicável.  

 Os papéis medicamentosos são produzidos a partir de formas farmacêuticas sólidas 

(comprimidos ou cápsulas), quando não existe a dose prescrita no mercado. Estes papéis são preparados 

sobretudo para crianças, cuja dose da substância ativa é adaptada ao seu peso. 

 No tempo que estive nesta área deram-me a oportunidade de fazer um medicamento manipulado, 

um creme de betametasona com Decubal
®
, com o auxílio do TopiTec

®
, com a supervisão de um TDT, 

cuja “Ficha Técnica de Preparação” encontra-se mencionada no Anexo VI. 
 

  5.2.2. Reembalagem de doses unitárias sólidas 

 Ao lado do Laboratório de Farmacotecnia existe uma sala utilizada apenas para a reembalagem 

de doses unitárias sólidas (comprimidos ou cápsulas), com recurso a uma máquina própria para o efeito e 

a etiquetagem de blisters comerciais. O processo de reembalagem deve ser efetuado de forma a garantir a 

segurança e a qualidade do medicamento. Por isso, antes de fracionar qualquer comprimido é necessário 

consultar o Resumo das Caraterísticas do Medicamento ou outra fonte bibliográfica, dado que nem todos 

os comprimidos podem ser fracionados. Sempre que um comprimido é fracionado é lhe atribuído um lote 

interno e um PV de 25% da validade do lote original, não ultrapassando os seis meses. Os processos de 

reembalagem e de etiquetagem destinam-se a criar produtos adaptados à Distribuição Individualizada 

Diária em Dose Unitária, nos casos em que não estão disponíveis formas comerciais adaptadas a este 

sistema de distribuição. Tanto no material de acondicionamento primário da reembalagem de doses 

unitárias sólidas como da etiquetagem de blisters comerciais deve constar o nome do medicamento por 

Denominação Comum Internacional, a dosagem, o lote e o PV, para efeitos de identificação e 

rastreabilidade. Este processo é realizado por um AO/AT e validado por um FH ou por um TDT, após o 

registo interno em livro próprio. 

 

6. CUIDADOS FARMACÊUTICOS HOSPITALARES 

 Os Cuidados Farmacêuticos são uma das principais áreas do exercício da atividade farmacêutica 

que têm como objetivo promover e melhorar o uso racional dos medicamentos e minimizar os resultados 

negativos associados aos mesmos (reações adversas, doses sub-terapêuticas, interações e toxicidade). Os 

Cuidados Farmacêuticos hospitalares englobam uma série de práticas: a validação das prescrições 

médicas dos doentes internados, a dispensa clínica de medicamentos associada ao aconselhamento 

farmacêutico, a Farmácia Clínica, a Reconciliação Terapêutica (RT), a farmacovigilância, a gestão do 

erro do medicamento e o apoio contínuo aos profissionais de saúde sobre os medicamentos. Na minha 

opinião, a prática dos Cuidados Farmacêuticos é o que constitui a essência de um verdadeiro 

farmacêutico. 
 

 6.1. Farmácia Clínica  

 A Farmácia Clínica envolve a intervenção farmacêutica ativa e personalizada, centrada no doente 

e na melhor maneira de lhe dispensar os Cuidados Farmacêuticos com os menores riscos possíveis, 

promovendo a sua saúde e bem-estar [5]. Nesta área, o FH integra e colabora ativamente com uma equipa 

multidisciplinar constituída, principalmente, por médicos e enfermeiros, mas também podem fazer parte 

outros profissionais (psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, assistentes sociais). 

 Nos SF do HDESPD, E.P.E., existem três farmacêuticos que realizam, semanalmente, visitas 

clínicas ao Serviço de Ortopedia, às Unidades de Cuidados Intensivos e Intermédios e à Unidade de 
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Cuidados Paliativos, sendo que o farmacêutico responsável por esta última unidade tem formação 

específica em Cuidados Paliativos, assim como toda a equipa clínica. As visitas clínicas consistem em 

reuniões, cujo objetivo é discutir o quadro clínico de todos os doentes que se encontram no momento 

internados naquele serviço e avaliar se devem ser feitos ajustes ou modificações ao plano inicialmente 

estabelecido. Portanto, o acompanhamento do doente pelo FH é, na maior parte das vezes, indireto. 

Nestas visitas, o farmacêutico acompanha a evolução do tratamento e promove o uso racional dos 

medicamentos individualmente através da revisão farmacoterapêutica, sugerindo e aconselhando as 

devidas modificações terapêuticas à medida que o estado clínico do doente evolui. É da responsabilidade 

do farmacêutico garantir que chega ao doente o medicamento certo, na dose certa, na frequência certa, na 

duração terapêutica certa, na via de administração e forma farmacêutica mais adequadas e que a 

terapêutica estabelecida tem qualidade, é segura e eficáz. O farmacêutico também colabora na prevenção 

e deteção de efeitos secundários e interações medicamentosas mais graves, avaliando sempre o 

risco/benefício de manter ou substituir a terapêutica.  

 O ideal seria ter farmacêuticos a realizar estas visitas clínicas a todos os serviços de internamento 

com regularidade. Infelizmente, esta não é a realidade do HDESPD, E.P.E. dado a recursos humanos 

insuficientes. A prática da Farmácia Clínica não se limita apenas às visitas clínicas acima referidas, é 

também realizada um pouco por todas as outras áreas dos SF. Tive o privilégio de acompanhar o 

farmacêutico responsável pela Unidade de Cuidados Paliativos numa visita clínica, na qual se discutiu a 

situação clínica de cada doente, as intervenções realizadas e foram sugeridas outras ações para melhorar 

os sintomas e a qualidade de vida dos doentes. Foi uma ótima oportunidade para realmente entender o 

papel de um farmacêutico nestas visitas. Num dos casos discutidos foi pedido ao farmacêutico para 

verificar se as doses dos fármacos prescritos estavam ajustadas à condição clínica do doente (insuficiência 

renal crónica). Participei nesse trabalho de pesquisa, assim como estudei as interações medicamentosas do 

plano farmacoterapêutico do doente.  
 

 6.2. Reconciliação Terapêutica 

  A RT é definida como sendo um “processo de avaliação do regime terapêutico de um doente, 

sempre que há alteração do mesmo, com o objetivo de evitar erros de medicação, tais como omissões, 

duplicações, doses inadequadas, interações, assim como problemas de adesão. Este processo deve incluir 

a comparação entre a medicação atual e o regime terapêutico prévio e deve ocorrer em cada momento da 

transição entre cuidados de saúde, em que a medicação é ajustada, tendo ainda em conta a 

automedicação” [19]. A RT é fundamental na transição assistencial do doente (Figura 3) para aumentar a 

segurança e eficácia dos medicamentos, sendo o farmacêutico uma peça essencial para a obtenção destes 

objetivos, em conjunto com médicos e enfermeiros. Isto, porque, nos níveis de transição assistencial estão 

envolvidos um elevado número de prescritores e a deficiente comunicação entre eles potencia os erros 

associados à terapêutica. 
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                                                                                 Níveis de transição assistencial 

 

  

 A RT é um procedimento sistematizado que permite avaliar a lista completa da farmacoterapia 

pré‑hospitalar com a prescrição médica hospitalar (na admissão, transferência e na alta), conduzindo  à 

deteção de erros com a medicação (por exemplo: omissão de medicamento; diferente dose, via ou 

frequência; diferente medicamento; duplicação; toxicidade; interações). Os principais benefícios da RT 

são a redução dos erros associados à medicação, a otimização do tratamento farmacológico e melhoria da 

segurança e qualidade de vida do doente. A falta de recursos humanos bem como a falta de um SI que 

permita o registo de todas as intervenções e as integre de forma eficiente e a deficiente 

articulação/comunicação entre os diferentes locais de prestação de cuidados de saúde, constituem 

dificuldades no sucesso da implementação da RT.  

 Nos SF do HDESPD, E.P.E., a RT não é realizada, precisamente, devido à falta de recursos 

humanos. Na minha opinião, acho que a implementação deste Cuidado Farmacêutico nos diferentes locais 

de prestação de cuidados de saúde é essencial e os doentes crónicos, os polimedicados e os idosos são os 

que carecem mais deste tipo de cuidado.   
 

 6.3. Farmacovigilância 

 A Farmacovigilância consiste na avaliação da segurança dos medicamentos na sua fase de 

comercialização, sob condições de utilização na prática clínica. Tem como principais objetivos: a deteção 

precoce e a notificação de Reações Adversas aos Medicamentos (RAM), sobretudo as mais graves, 

embora já estejam descritas, mas também as não descritas independentemente da sua gravidade e o 

aumento da frequência das RAM graves e não graves; a adoção de medidas preventivas de RAM e a 

avaliação dos benefícios/riscos e as suas implicações para a Saúde Pública. Qualquer pessoa tem o dever 

de notificar e informar o Sistema Nacional de Farmacovigilância sempre que ocorrer uma RAM.  

 Atualmente, é da responsabilidade do INFARMED a farmacovigilância da RAA, mas nem 

sempre foi assim. Em 2000, foi criada a Unidade Regional de Farmacovigilância dos Açores vinculada ao 

Sistema Nacional de Farmacovigilância, na sequência de um protocolo estabelecido entre o Instituto de 

Inovação Tecnologia dos Açores e os SF do HDESPD, E.P.E. [20]. A coordenação desta Unidade foi da 

responsabilidade de um farmacêutico, que ainda hoje exerce as suas funções nos SF do HDESPD, E.P.E. 

Com o desenvolvimento desta unidade, foi possivel conhecer a ocorrência real de RAM a nível regional, 

detetando-as precocemente e prevenindo-as sempre que possivel, contribuindo para uma melhor 

utilização dos medicamentos na RAA, priviligiada pela relação entreita com os SF do HDESPD, E.P.E. 

Infelizmente, esta unidade apenas funcionou durante cerca de 4 anos. 
 

 6.4. Gestão do erro com medicamentos e qualidade 

 A gestão do erro com medicamentos e qualidade é realizada nos SF do HDESPD, E.P.E. por um 

farmacêutico. Trata-se de uma gestão interna que identifica, regista e avalia os erros detetados em 

Figura 3 -  Implementação da Reconciliação Terapêutica na transição assistencial do doente entre os diferentes 

locais de prestação de cuidados de saúde, cujos principais alvos são: admissão, transferência e alta do doente. 

Hospitais 

Unidades de Saúde 

Clínicas Privadas 

Admissão Internamento 

Transferência 

de serviço 

Alta Domicílio 
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qualquer uma das fases do circuito do medicamento e adota medidas corretivas para a prevenção da 

reincidência dos mesmos. Estes erros podem ser notificados por qualquer um dos colaboradores dos SF. 

Esta gestão é de extrema importância, pois possibilita a melhoria da qualidade de funcionamento dos SF. 

 

7. ENSAIOS CLÍNICOS  

 Os SF do HDESPD, E.P.E. dispõem de uma Unidade de Ensaios Clínicos, que integra: uma área 

de atendimento aos investigadores, monitores, coordenadores de EC ou elementos de entidades 

reguladoras; um armário para o armazenamento dos medicamentos experimentais, equipado com um 

datalogger (sistema de monitorização contínua da temperatura); um armário para as devoluções, para os  

medicamentos fora do PV e arquivo de toda a documentação relativa aos EC e ainda um frigorífico, onde 

os medicamentos experimentais são conservados a uma temperatura entre 2 a 8  (também equipado com 

um datalogger). A Unidade de Ensaios Clínicos é de acesso restrito e da responsabilidade de um FH com 

formação nesta área, que apresenta no seu horário mensal um dia destinado a esta unidade. Na ausência 

do FH responsável existe outro com a devida formação para o substituir.  

 A descrição do contexto regulamentar que envolve a realização de EC, nomeadamente todos os 

pontos que têm de ser cumpridos e tidos em consideração na sua realização, está referida na Lei 

n.º21/2015 [21]. A Comissão de Ética para a Investigação Clínica elaborou  um documento onde dá a 

conhecer as condições de funcionamento, bem como as normas para a implementação de um EC, 

abordando ainda a intervenção do farmacêutico [22]. 

 Os SF do HDESPD, E.P.E. são, então, responsáveis pelo circuito de medicamentos 

experimentais e produtos medicinais sob investigação e auxiliares de estudo, cabendo ao farmacêutico a 

gestão de todo este circuito (receção, verificação, armazenamento, atualização e arquivo da 

documentação, preparação, dispensa, recolha e devolução), garantindo assim a sua rastreabilidade e 

segurança. Tive a oportunidade de acompanhar todo este circuito e de participar na receção, 

armazenamento, dispensa e devolução de medicamentos experimentais.  

 

8. COMISSÕES TÉCNICAS HOSPITALARES 

 Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre algumas das 

Comissões Técnicas Hospitalares existentes no HDESPD, E.P.E., nas quais estão envolvidos alguns 

farmacêuticos dos SF. 

 A CFT é um órgão multidisciplinar hospitalar dotado de competências para regulamentar a 

seleção e utilização dos medicamentos e/ou outros produtos farmacêuticos no Hospital [5]. A CFT é a 

principal Comissão Técnica dos Hospitais. No HDESPD, E.P.E, esta comissão é constituída por médicos 

e farmacêuticos, nomeados pelo Conselho de Administração, e presidida pelo Diretor Clínico do Hospital 

ou por alguém por ele delegado. Esta comissão reúne-se semanalmente e é da sua competência: “atuar 

como órgão de ligação entre os serviços de ação médica e os SF; pronunciar-se sobre a adequação da 

terapêutica prescrita aos doentes (...); selecionar entre as alternativas terapêuticas previstas no FNM a lista 

de medicamentos que serão disponibilizados pela instituição, implementar e monitorizar o cumprimento 

(...) dos critérios de utilização de medicamentos emitidos pela CNFT e (...) colaborar com a mesma 

disponibilizando a informação e os pareceres acerca da utilização dos medicamentos na sua instituição, 

sempre que para isso for solicitada; analisar com cada serviço hospitalar os custos da terapêutica que lhe 
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são imputados, auditando periodicamente e identificando desvios na utilização dos medicamentos; 

diligenciar a promoção de estratégias efetivas na utilização racional do medicamento na instituição; 

colaborar com o Sistema Nacional de Farmacovigilância; articular com as diferentes Comissões com 

responsabilidades no âmbito do medicamento (...) e propor o que tiver por conveniente dentro das 

matérias da sua competência” [23]. 

 A Comissão de Antimicrobianos, no HDESPD, E.P.E., foi integrada no Programa de 

Prevenção e Controle da Infeção e Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA), criado pela Direção 

Geral de Saúde, em 2013. O PPCIRA contempla um Grupo de Coordenação Regional, gerido pela 

Administração Regional de Saúde, que garante o cumprimento dos objetivos deste programa e um Grupo 

de Coordenação Local, existente em cada Unidade de Saúde, que no HDESPD, E.P.E. é composto por 

uma equipa multidisciplinar de médicos, enfermeiros e um farmacêutico. Ao Grupo de Coordenação 

Local compete, essencialmente, supervisionar, promover e corrigir as práticas locais de prevenção e 

controlo de infeção (por exemplo, a higiene das mãos, o uso de equipamento de proteção individual e de 

controlo ambiental, a higienização de superfícies) e do uso de antimicrobianos através da implementação 

de programa de assistência à prescrição antibiótica, tanto em profilaxia como em terapêutica. Este grupo 

garante ainda o cumprimento obrigatório dos programas de vigilância epidemiológica de infeção 

associada a cuidados de saúde e de resistências aos antimicrobianos, e a revisão e validação das 

prescrições de carbapenemes e fluoroquinolonas, nas primeiras 96 horas de terapêutica [24]. Nos SF do 

HDESPD, E.P.E. o farmacêutico, pertencente ao Grupo de Coordenação Local, realiza atividades 

inerentes a este, duas vezes por semana. Estas atividades consistem em: registar o número de doentes que 

estão a fazer terapêutica com carbapenemes, assim como a duração da respetiva terapêutica e a 

justificação clínica apresentada pelo médico prescritor; avaliar o consumo médio dos carbapenemes no 

Hospital através do cálculo da Dose Diária Definida; sugerir alterações à antibioterapia tendo em conta a 

existência de alternativas terapêuticas e os resultados dos antibiogramas e intervir junto dos outros 

profissionais de saúde para a importância da identificação do agente causal para que a terapêutica seja o 

mais dirigida e específica possível, recorrendo a antibióticos com espetro mais restrito. Neste contexto, o 

farmacêutico assume um papel muito importante no controlo da prescrição antibiótica, promovendo assim 

a redução do consumo de antibióticos de largo espetro, tanto em profilaxia como em terapêutica e 

também da duração da terapêutica. Desta forma, o farmacêutico contribui para a diminuição da taxa de 

resistência dos microrganismos aos antimicrobianos, que constitui um importante problema de saúde 

pública. O farmacêutico que integra o PPCIRA pediu-me para realizar um pequeno estudo estatístico 

sobre os 10 antibióticos mais consumidos e os mais onerosos do HDESPD, E.P.E, estando este referido 

no Anexo VII. 

 A Comissão de Ética, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/95, zela “pela observância de padrões 

de ética no exercício das ciências médicas, por forma a proteger e garantir a dignidade e integridade 

humanas, procedendo à análise e reflexão sobre temas da prática médica que envolvam questões de 

ética”. É constituída por uma equipa multidisciplinar de médicos, enfermeiros, farmacêuticos, juristas, 

teólogos, psicólogos ou profissionais de outras áreas [25]. Nos SF do HDESPD, E.P.E. a Comissão de 

Ética reúne-se uma vez por semana, da qual faz parte um farmacêutico. Estas reuniões têm como objetivo 

            A Comissão de Ética, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/95, zela pela “observância de 

padrões de ética no exercício das ciências médicas, por forma a proteger e garantir a dignidade e 

integridade 
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a discussão de todas as questões éticas inerentes ao Hospital, nomeadamente, pedidos de estudos de 

investigação científica, inquéritos, autorização de EC e outros assuntos bioéticos. 

 

9. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de enriquecer o meu conhecimento com várias 

sessões clínicas e formações. 

 No dia 18 de janeiro de 2017, assisti a uma sessão clínica sobre a “Investigação da Hipertensão 

Resistente no Jovem – Caso Clínico”, apresentada pela Dra. Carolina Ormonde, no auditório do Hospital. 

Esta sessão clínica permitiu-me contactar com a discussão real de um caso clínico, na qual intervém uma 

vasta equipa de médicos e na qual o FH deve, sem dúvida, também estar presente, pois com o seu 

conhecimento sobre os medicamentos, representa uma mais valia na sua discussão. 

 No dia 3 de fevereiro de 2017, tive a oportunidade de estar presente numa sessão clínica sobre 

“Clinical Development of Grazoprevir/Elbasvir - Zepatier
®
”, apresentada pelo Dr. Henrique Ferreira, da 

MERCK, na sala de reuniões dos SF. Nesta sessão, foi apresentado um novo medicamento para o 

tratamento da Hepatite C, considerado inovador, com estudos e resultados incríveis que promete a cura 

em 12 semanas de tratamento, mesmo em indíviduos cirróticos e em indivíduos que continuam com 

comportamentos de risco. Foi uma sessão muito enriquecedora pela quantidade de informação nova que 

recebi nesta área da infeciologia. No mesmo dia tive também o prazer de participar numa Formação da 

Palmeiro BFoods em parceria com a Dinarte Dâmaso & Filhos, Lda, no auditório do Hospital. Esta 

formação consistiu na apresentação da nova gama de produtos da Palmeiro Bfoods - Alimentação Natural 

Adaptada, desenvolvidos para a população adulta e sénior, assegurando uma nutrição completa, 

equilibrada e personalizada, especialmente pensada para pacientes: com problemas de mastigação, 

deglutição ou disfagia; com doenças do foro neurológico; com perda da capacidade/agilidade para 

cozinhar; em recuperação de cirurgia maxilofacial; em cuidados paliativos ou com outras necessidades 

alimentares específicas, não podendo por isso alimentar-se de forma tradicional. Esta gama de produtos 

está previsto ser introduzida nas Farmácias Comunitárias, Lares de Idosos e Hospitais, o que na minha 

opinião irá melhorar significativamente a qualidade de vida destes doentes, assim como dos seus 

cuidadores. 

 No dia 15 de março de 2017, tive a honra de conhecer uma das Salas do Dr. Paul Janssen, 

sediada no Campus Universitário de Ponta Delgada, na Universidade dos Açores, por convite da Janssen 

para um evento, Meet the Expert. Este evento consistiu numa videoconferência em direto de San Diego e 

em simultâneo para todas as outras Salas do Dr. Paul Janssen (Porto, Coimbra e Lisboa). A Janssen é 

uma companhia farmacêutica do grupo Johnson&Johnson que tem como foco cinco áreas terapêuticas, 

consideradas prioritárias pela Organização Mundial de Saúde: Neurociências, Infeciologia, Imunologia, 

Hemato-Oncologia e Doenças Metabólicas. Este evento correspondeu a uma sessão de psicofarmacologia, 

na qual foi apresentado pelo Professor Doutor Stephan Stahl um dos seus artigos científicos: “Symptoms, 

Circuits, Neurotransmitters and the Antipsychotic Armamentarium”, envolvidos na Esquizofrenia. No 

Anexo VIII encontra-se o certificado de participação deste evento. 
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CONCLUSÃO 

 Ao longo do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas adquirimos uma forte componente 

científica importantíssima para a nossa futura prática profissional. No entanto, todo este conhecimento 

não é por si só suficiente, daí que a realização de um estágio final é essencial para adquirirmos 

competências práticas e reais sobre a atividade farmacêutica. 

 O farmacêutico é um profissional de saúde extremamente versátil, podendo intervir nas mais 

variadas áreas: Farmácia Hospitalar, Farmácia Comunitária, Indústria Farmacêutica, Distribuição 

Grossista, Análises Clínicas e de outras naturezas, Legislação e Regulamentação dos Medicamentos, 

Farmacovigilância, Dispositivos Médicos, Cosmética, Marketing, Gestão, Farmacoepidemiologia, 

Farmacoeconomia, Comissões Técnicas, Ensino Farmacêutico e Investigação Científica. Desde muito 

cedo que a Farmácia Hospitalar é uma das áreas que me fascina e foi por isso que escolhi realizar uma 

parte do meu estágio nesta área.  

 Este estágio permitiu-me aprender sobre todo o cicuito do medicamento, produtos farmacêuticos 

e dispositivos médicos em contexto hospitalar e o enquadramento legislativo inerente ao mesmo, assim 

como aplicar o conhecimento adquirido ao longo destes cincos anos de curso, rever alguns conceitos, 

consolidar outros e, acima de tudo aprendi imenso com esta experiência. Com este estágio compreendi 

realmente que o Farmacêutico Hospitalar exerce um papel único e indispensável nos Hospitais, que 

infelizmente ainda é muito desconhecido pela população em geral. 

 O trabalho que desenvolvi ao longo do meu estágio sobre as Doenças Inflamatórias Intestinais 

foi muito enriquecedor, uma vez que pouco sabia sobre estas doenças, cuja taxa de prevalência e 

incidência têm vindo a aumentar nos últimos anos. 

 Assim, o balanço final do meu estágio nos Serviços Farmacêuticos do Hospital Divino Espírito 

Santo de Ponta Delgada é muito positivo! Acabo o meu estágio com muita pena de já ter terminado e com 

muito mais interesse por esta área. 
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ANEXOS 

Anexo I - Plano de Integração nos Serviços Farmacêuticos do HDESPD, E.P.E.
1 
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- Dra. Ana Cristina 

Castanha                             

- Dra. Andrea 

Borges 

- Dra. Isabel Soares 

Caracterização dos SF: 

 Definição e competências; 

 Localização, estrutura e organização; 

 Missão, políticas e objetivos; 

 Organograma das áreas de trabalho. 

Organização e Gestão: 

  Recursos Humanos; 

  Metodologias de trabalho; 

  Plano de Integração; 

  Formação Contínua. 
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 - Dra. Carla 

Viveiros 

Distribuição de Medicamentos a doentes em Regime de Ambulatório: 

 Conhecimento da legislação específica da área; 

 Interpretação das prescrições médicas; 

 Acompanhamento da dispensa dos medicamentos. 

Unidade de Venda ao Público: 

 Leitura do manual de dispensa de medicamentos em unidose e dos 

procedimentos da área; 

 Interpretação das prescrições médicas; 

 Acompanhamento da dispensa de medicamentos. 
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 - Dra. Ana Cristina 

Pimentel 

Distribuição Individual Diária em Dose Unitária: 

 Interpretação e validação do perfil farmacoterapêutico no sistema 

informático; 

 Conhecimento do circuito de distribuição dos medicamentos; 

 Acompanhamento da preparação dos módulos dos carros da 

medicação dos diferentes serviços clínicos. 

Elaboração do trabalho de pesquisa 
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- Dra. Sandy 

Veríssimo 

Distribuição Tradicional de Medicamentos: 

 Avaliação das requisições dos serviços clínicos; 

 Conhecimento dos circuitos especiais de distribuição (estupefacientes 

e psicotrópicos, medicamentos hemoderivados e citotóxicos). 

Distribuição de Medicamentos por Reposição de Stocks Nivelados 

Elaboração do trabalho de pesquisa 
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- Dra. Andrea 

Borges      

- Dra. Isabel Soares                

Elaboração do trabalho de pesquisa 
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- Dr. Bruno Mendes 

Medicamentos sujeitos a legislação restrita – Ensaios Clínicos: 

 Funções do Farmacêutico; 

 Conhecimento do circuito de receção, armazenamento e dispensa de 

medicamentos experimentais. 
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- Dra. Andrea 

Borges                    

- Dra. Carolina 

Nascimento 

Gestão de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos: 

  Conhecimento dos diferentes processos de seleção e aquisição; 

  Conhecimento do processo de receção; 

  Conhecimento das diferentes formas de armazenamento. 
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- Dra. Ana Catarina 

Rodrigues                              

- Dra. Isabel Soares 

Farmacotecnia estéril – Unidade de Preparação de Citostáticos: 

 Interpretação e validação das prescrições no sistema informático; 

 Preparação de tabuleiros de medicamentos para o interior da sala 

limpa; 

 Observação da manipulação de citotóxicos no interior da sala limpa. 

Farmacotecnia não estéril - Laboratório: 

  Leitura dos procedimentos da área; 

  Observação de fórmulas magistrais, papéis medicamentosos e 

reembalagem dos medicamentos. 

Elaboração do trabalho de pesquisa 
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- Dra. Conceição 

Sobral 

Farmacovigilância: 

 Conhecimento do Sistema Nacional de Farmacovigilância; 

 Conhecimento das funções e áreas de intervenção do Farmacêutico. 

Farmácia Clínica e Reconciliação Terapêutica: 

 Conhecimento das funções e áreas de intervenção do Farmacêutico. 

Comissões Hospitalares: 

  Objetivos e funções; 

  Conhecimento das diferentes comissões existentes no HDESPD, 

E.P.E.: a Comissão de Farmácia e Terapêutica; a Comissão de Ética e 

a Comissão de Antimicrobianos. 
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  - Dra. Andrea 

Borges 

- Dra. Isabel Soares 

Apresentação do trabalho de pesquisa desenvolvido ao longo do estágio 

1
Cronograma das atividades desenvolvidas, com os respetivos responsáveis das diferentes áreas de 

trabalho dos SF do HDESPD, E.P.E., durante o período de estágio de 2 meses.  
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Anexo II – Trabalho de pesquisa desenvolvido ao longo do estágio 

 Este Anexo contém a apresentação, em formato powerpoint, do trabalho de pesquisa 

desenvolvido ao longo do estágio hospitalar sobre as Doenças Inflamatórias Intestinais: a Colite Ulcerosa 

e a Doença de Crohn. Este tema foi-me proposto pelas minhas orientadoras, o qual desde logo achei 

muito interessante, porque sabia muito pouco acerca destas doenças e sobre os seus respetivos 

tratamentos, despertando assim a minha curiosidade. Este trabalho foi organizado em 3 partes. Uma 

primeira parte sobre as Doenças Inflamatórias Intestinais, abordando a sua epidemiologia, fisiopatologia, 

características clínicas, diagnóstico, tratamento farmacológico e não farmacológico e ainda as perspetivas 

terapêuticas futuras. Na segunda parte do trabalho, abordei a realidade das Doenças Inflamatórias 

Intestinais no HDESPD, E.P.E. através da apresentação de um pequeno trabalho estatístico, a partir de 

dados recolhidos dos processos clínicos eletrónicos dos doentes cuja terapêutica é cedida pelos SF. E, por 

último, apresentei um caso clínico sobre uma doente com Doente de Crohn num estado clínico evolutivo 

muito grave, que está a ser seguida no HDESPD, E.P.E. Este trabalho de pesquisa foi apresentado 

oralmente no meu último dia de estágio, 17 de março de 2017, na sala de reuniões dos SF do HDESPD, 

E.P.E.  

 Também desenvolvi um Cartão e um Folheto Informativo, incluídos neste Anexo, que foram 

entregues a todos os farmacêuticos no dia da apresentação deste trabalho. O Cartão Informativo 

contempla as doses recomendadas dos fármacos utilizados no tratamento convencional e biológico destas 

doenças, no período de recidiva e no período de remissão e o Folheto Informativo aborda a caracterização 

das Doenças Inflamatórias Intestinais, os fatores de risco e o tratamento não farmacológico. 
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Apresentação do trabalho, em Power Point 
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Folheto Informativo (capa e verso) 
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Folheto Informativo (interior) 

 

  

Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar – Hospital Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, E.P.E. 



                                                           Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Mântua  

64 

 

 Anexo III - Organização do espaço físico dos Serviços Farmacêuticos do HDESPD, E.P.E.  

 

Legenda: 

 Armazém C - Armazém de Citotóxicos 

 Armazém F - Armazém do Frio 

 Armazém I - Armazém dos Inflamáveis 

 Armazém S - Armazém dos Soros   

 Armazém E - Armazém dos Estupefacientes 

 AF02 - Armazém da Unidade de Preparação de Citostáticos 

 AF03 - Armazém da Unidade de Venda ao Público 

 AF04 - Armazém do Ambulatório 

 UEC - Unidade de Ensaios Clínicos 

 UVP - Unidade de Venda ao Público  
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Anexo IV - Tabela de patologias crónicas abrangidas por legislação própria, cuja 

medicação é dispensada gratuitamente em regime de ambulatório 

Patologias Crónicas Legislação em vigor 

Artrite Reumatóide  

Espondilite Anquilosante 

Artrite Psoriática 

Artrite Idiopática Juvenil Poliarticular  

Psoríase em Placas 

Portaria n.º 48/2016 de 22 de março 

Fibrose Quística 
Despacho n.º 9415/2016 14 de julho 

Despacho n.º 24/89, de 2 de fevereiro 

Doentes insuficientes crónicos e transplantados 

renais 
Despacho n.º 8680/2011 de 28 de junho 

Doentes com insuficiência renal crónica Despacho n.º 5821/2011 de 4 de abril 

Indivíduos afetados pelo HIV Despacho n.º 6716/2012 de 17 de maio 

Deficiência da hormona de crescimento  Despacho n.º 12455/2010 de 2 de agosto 

Esclerose Lateral Amiotrófica Despacho n.º 14094/2012 de 30 de outubro 

Síndroma de Lennox-Gastaut Despacho nº 13622/99 de 16 de julho 

Paraplegias espáticas familiares e ataxias 

cerebelosas hereditárias                                  

(Doença de Machado-Joseph) 

Despacho n.º 19972/99 de 20 de setembro 

Profilaxia da rejeição aguda do transplante 

alogénico (hepático, cardíaco e renal) 
Despacho n.º 8345/2012 de 21 de junho 

Doentes com Hepatite C 
Portaria n.º 28/2017 de 26 de janeiro 

Portaria n.º 216-A/2015 de 14 de abril 

Esclerose Múltipla Portaria n.º 330/2016 de 20 de dezembro 

Doentes Acromegálicos Desp. n.º 3837/2005 de 27 de janeiro 

Doenças inflamatórias intestinais                   

(Doença de Crohn e Colite Ulcerosa) 
Despacho n.º 9767/2014 de 29 de julho 
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Anexo V – Mapa de registo da terapêutica dos doentes que frequentam o Hospital Dia de 

Psiquiatria 
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Anexo VI – Ficha Técnica de Preparação: Diprosone
®
, creme + Decubal

®
, creme 

 

(Frente) 
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Anexo VI – Ficha Técnica de Preparação: Diprosone
®
, creme + Decubal

®
, creme 

 

(Verso) 
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Anexo VII – Estudo sobre os 10 antibióticos mais consumidos e os mais onerosos do 

HDES, E.P.E. 
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Anexo VIII - Certificado de Participação: Meet the Expert – Professor Doutor Stephen 

Stahl, Sessão de Psicofarmacologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar – Hospital Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, E.P.E. 



                                                           Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Mântua  

71 

 

 

 

 


