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  Resumo 
 

O estágio realizado na Farmácia Moreno contribuiu para a colocação em prática dos conhecimentos 

teóricos adquiridos durante o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas e simultaneamente permitiu a 

consolidação e desenvolvimento de competências científicas e técnicas.  

A farmácia comunitária, além de ser um espaço dedicado à saúde, é também uma atividade comercial, 

e por isso deve ser financeiramente sustentável. Desta forma, o farmacêutico tem de assumir o papel de 

gestor, de forma a rentabilizar a atividade, sem negligenciar os valores éticos e morais que a profissão requer. 

A primeira parte do relatório é dedicada ao enquadramento legal das farmácias comunitária, à descrição da 

importância do farmacêutico no controlo e gestão da atividade, assim como o tipo de produtos e serviços que 

as farmácias dispõem.  

A farmácia comunitária tem um papel fundamental na dispensa de medicamentos à população, com 

intuito de diminuir os riscos associados, e ao mesmo tempo obter o potencial terapêutico do seu correto uso. 

Assim, o farmacêutico, como profissional de saúde mais acessível à população centraliza a sua atividade em 

prol da saúde e bem-estar da população em geral, desempenhando um papel relevante a nível social. Na 

segunda parte do relatório são descritos os temas desenvolvidos, que foram escolhidos com base na 

observação das situações mais frequentes no atendimento, e têm como finalidade favorecer, de forma direta 

ou indireta, a comunidade.  

Dada a marcada tendência demográfica, caraterizada por aumento da população envelhecida e 

consequentemente aumento de doenças crónicas, tornou-se pertinente abordar o tema das doenças 

cardiovasculares. Esta atividade contribuiu para o estudo da saúde dos utentes da FM, promoveu a educação 

e a adoção de um estilo de vida saudável. Além disso, permitiu o despiste e controlo de certas patologias.  

Os medicamentos genéricos tornaram-se importantes para a generalização do acesso à medicação, e 

ao mesmo tempo permitem uma poupança do Estado com medicamentos. Desta forma, torna-se importante 

perceber qual o entendimento e conhecimento dos utentes sobre esta temática, e perceber quais os fatores que 

podem contribuir para a não aceitação destes medicamentos.  

O Dia Nacional dos Centros Históricos permitiu o desenvolvimento de uma atividade diferente 

daquela que é a prática comum de um farmacêutico. É de destacar a contribuição desta atividade para o 

desenvolvimento social e cultural da comunidade. Além disso, permitiu transmitir à população a importância 

das farmácias e do ato farmacêutico.  

A doença venosa crónica e as hemorroidas são patologias em que o farmacêutico pode intervir, desde 

a deteção precoce ao tratamento e controlo, através da indicação de medicamentos não sujeitos a receita 

médica e/ou aconselhamento de medidas não farmacológicas. A atividade desenvolvida sobre esta temática é 

destinada aos profissionais de saúde, no entanto favorece de forma indireta a população, uma vez que tem 

como objetivo proporcionar um aconselhamento farmacêutico completo e personalizado. 
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  Parte 1 – Farmácia Moreno  
 

1. Introdução 
 Durante o último ano do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF), a Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto (FFUP), concede a oportunidade de realizar parte do estágio 

profissionalizante em farmácia comunitária. Este estágio é essencial para o contacto com a prática 

farmacêutica, e, por conseguinte, tornar-se o elo entre a vida académica e profissional. Simultaneamente, 

permite a consolidação e desenvolvimento de competências científicas e técnicas. O meu estágio 

profissionalizante teve duração de 4 meses e foi realizado na Farmácia Moreno (FM), no Porto. No decorrer 

do estágio tive a oportunidade de confirmar a importância do farmacêutico como profissional de saúde mais 

acessível ao público, e consequentemente constatar o grau de responsabilidade e ética que a profissão exige. 

Procurei atingir alguns objetivos, a nível pessoal e profissional, como o contacto com o mundo de trabalho, 

que cada vez está mais exigente e competitivo, bem como a aquisição de valências inerentes à atividade de 

um farmacêutico comunitário. 

Este relatório está dividido em duas partes, sendo a primeira reservada à descrição da prática 

farmacêutica na FM, nomeadamente gestão, atendimento, produtos farmacêuticos existentes, serviços 

farmacêuticos, entre outras. A segunda parte é destinada à descrição de todas as ações e atividades 

desenvolvidas durante o período de estágio. Na tabela 1, estão descritas as atividades executadas ao longo do 

estágio.  
 

Tabela 1 - Cronograma de atividades desenvolvidas durante o estágio  

Atividades / 

semanas 

Janeiro 

(16-31) 
Fevereiro 

(1-28) 
Março 

(1-31) 
Abril 
(1-30) 

Julho 

(1-16) 
3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 

Introdução à FM                  

Gestão em 
farmácia de 
comunitária 

                 

Serviços 
Farmacêuticos 

                 

Atendimento                  

Formações                  

Projeto I e II                  

Projeto III                  

Projeto IV                  

 FM – Farmácia Moreno 
 

2. Farmácia Moreno 
2.1 Localização e horário de funcionamento 

A FM está instalada, há mais de 200 anos, no nº 42 do Largo de São Domingos, em pleno centro e 

zona histórica do Porto. Encontra-se envolvida num ambiente de pluralidade comercial e de serviços, 

nomeadamente de unidades de saúde como o Hospital de Santo António e o Hospital da Venerável Ordem 

Terceira de São Francisco. Usufrui de uma localização privilegiada ao nível da área envolvente, bem como 
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em relação à acessibilidade, dispondo proximidade a vários meios de transporte privados ou públicos, como 

metro, autocarros e estação de comboios.  

Cumprindo a legislação em vigor, o horário de funcionamento está assegurado, de segunda-feira a 

sábado, de modo contínuo, entre as 9h00 e as 21h00, encerrando aos domingos e feriados. O serviço 

permanente realiza-se de acordo com a escala emitida pela Associação Nacional de Farmácias (ANF) e a 

Administração Regional de Saúde (ARS), estando a farmácia em funcionamento desde a hora de abertura até 

à hora de fecho do dia seguinte1. No dia de serviço permanente a partir das 23 horas, por questões de 

segurança, o acesso ao interior da farmácia está restringido, sendo o atendimento realizado através de um 

postigo. Uma vez que existe um grande número de farmácias no Porto, a FM realiza este serviço permanente 

poucas vezes ao ano. O meu horário de estágio, acordado com o Dr. João Almeida, ficou estabelecido entre 

as 10h00 e as 18h30min, com uma hora de almoço entre as 13h00 e as 14h00, de segunda-feira a sexta-

feira. Assim, a carga horário semanal correspondeu a 37h30min.  
 

2.2 Perfil de utentes 

Tendo em consideração o ambiente em que se insere, caraterizado por elevada heterogeneidade 

socioeconómica, o perfil de utentes da FM abrange residentes locais e comerciantes/trabalhadores. A grande 

maioria destes utentes são polimedicados crónicos, permitindo assim o acompanhamento personalizado do 

seu regime farmacoterapêutico. Adicionalmente, com a expansão do turismo é observado um elevado número 

de turistas de várias nacionalidades a frequentarem a farmácia. Durante os 4 meses de estágio, tive 

oportunidade de acompanhar vários utentes, nomeadamente a sua história clínica e implementação do plano 

terapêutico. Além disso, o contacto com um elevado número de turistas permitiu a aquisição de maior 

flexibilidade linguística.  
 

2.3 Espaço exterior e interior 

A FM está localizada num edifício histórico da cidade do Porto, e, devido à sua fachada do início do 

século XIX, é considerada um marco arquitetónico (Anexo I: Figura 1). Do exterior, são visíveis duas 

montras que permitem a divulgação de campanhas, funcionando assim como meio de comunicação com o 

público. O edifício está devidamente identificado com o vocábulo “Farmácia”, em diferentes idiomas, e com 

o símbolo, “cruz verde”. Adicionalmente, tem visível a identificação da direção técnica, o horário de 

funcionamento, serviços prestados e preços e as farmácias de turno, respeitando desta forma as normas 

estipuladas na legislação2,3. Para além disso, a FM, encontra-se acessível a todos os utentes, nomeadamente a 

pessoas com mobilidade reduzida, cumprindo assim Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia 

Comunitária (BPF)4.  

No que concerne ao espaço interior (Anexo II: Figuras 2-6), o piso 0 abrange a área de atendimento, a 

zona de receção de encomendas, o armazém da medicação e o gabinete de atendimento personalizado; no 1º 

piso localiza-se o laboratório, o armazém de excedentes (maioritariamente de puericultura e 

dermocosmética), o museu “Memórias da Pharmácia”, uma sala para consultas de podologia e outra para 

consultas de osteopatia e nutrição; o 2º piso é destinado aos gabinetes da administração e de gestão da FM; o 

3º piso é dedicado à zona de convívio e alimentação, a um armazém para expositores e materiais 

publicitários; por fim, o 4º piso, é destinado à sala de reuniões. Todos os pisos têm instalações sanitárias, 

com exceção do piso 0. Por conseguinte, as instalações da FM reúnem todos os requisitos descritos no 
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Decreto-lei (DL) n.º 307/2007, de 31 de agosto e no DL n.º 171/2012, de 2 de agosto, bem como do manual 

de BPF2–4.  

A área de atendimento é um local com uma imagem profissional e que transmite confiança e rigor. 

Logo à entrada, estão disponíveis bancos para os utentes, uma balança e um recipiente da VALORMED. 

Possui 4 balcões de atendimento, individuais, de forma a tornar o atendimento personalizado e reservado, 

equipados com computador com Sifarma 2000® instalado, leitor ótico de código de barras, impressora e 

terminal de multibanco. Esta área tem 3 zonas de lineares variados. Os lineares estão organizados por 

secções, nomeadamente, puericultura, dermocosmética, higiene oral, pernas e pés, suplementos e veterinária. 

Existe ainda uma secção, criada a pensar nas necessidades dos turistas, que contém produtos farmacêuticos e 

de higiene de primeira necessidade. Os lineares atrás dos balcões estão reservados a produtos de procura 

sazonal, tratando-se sobretudo de medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM). A zona de receção 

de encomendas, é constituída por um balcão com os elementos essências de trabalho. Além disso, esta área 

serve de apoio à zona de atendimento, uma vez que se trata do local de armazenamento da maior parte dos 

medicamentos. O gabinete de atendimento personalizado, trata-se de um local fisicamente separado da sala 

de atendimento. Tem como principal objetivo a prestação de serviços personalizados, como a medição de 

parâmetros bioquímicos, administração de injetáveis, primeiros socorros, entre outros, previstos na Portaria 

n.º 1429/2007, de 2 de novembro5. Paralelamente, este gabinete permite à FM ter à disposição um local 

reservado, que proporcione um diálogo mais confidencial, caso seja solicitado por parte do utente4. O 

laboratório, no 1º piso, encontra-se devidamente equipado e em conformidade com os requisitos descritos na 

legislação6,7.  

A organização da FM segue a filosofia Kaizen/Lean, que contribui para a otimização dos processos e 

promoção da reorganização dos recursos, com vista a prestação de serviços de saúde com qualidade e 

eficácia. Esta filosofia manifesta-se pela existência de um manual da qualidade, atualmente em curso, com as 

respetivas instruções de trabalho detalhadas para cada processo. Nestas instruções estão identificados todos 

os passos e o respetivo profissional responsável. Além disso, todos os procedimentos estão padronizados e 

requerem registos próprios que devem ser arquivados. O espaço interno da farmácia encontra-se dividido em 

zonas delineadas (Anexo II: Figura 5) e devidamente identificadas, aumentando assim a acessibilidade, e, por 

conseguinte, rentabilização do tempo (organização N1). De salientar, a implementação do quadro Kaizen 

(Anexo II: Figura 4), que se foca na distribuição de tarefas, garantindo assim uma correta utilização dos 

recursos da equipa (organização N2).   

Em síntese, a FM tem ao dispor instalações que garantem a acessibilidade, comodidade e privacidade 

dos utentes, bem como a segurança, conservação e preparação de medicamentos, essências à prática da 

atividade farmacêutica2,4. Durante o meu período de estágio na FM tive a oportunidade de conhecer e 

contactar com a filosofia Kaizen. De facto, a aplicação deste conceito em farmácia comunitária é uma mais-

valia, uma vez que permite a melhoria constante do trabalho realizado. Paralelamente, permite a criação de 

um canal de comunicação entre colaboradores e gestores, sob a forma de sugestões de melhoria, garantindo 

o envolvimento e motivação de todos os intervenientes. Do meu ponto de vista, trata-se de uma ferramenta 

essencial para a gestão eficaz de uma equipa. Neste âmbito, tive oportunidade de contribuir para a 

elaboração de uma instrução de trabalho, que irá constar do manual de qualidade.  
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2.4 Recursos Humanos e fontes de informação 

Segundo a legislação, o quadro da farmácia deve ser, tendencialmente, constituído por maior número 

de farmacêuticos. No mínimo, a farmácia deve dispor de dois farmacêuticos2. A equipa da FM é constituída 

por 6 farmacêuticos, incluído o Diretor Técnico Dr. João Almeida. O quadro não farmacêutico inclui uma 

técnica de farmácia e uma gestora. Trata-se de uma equipa jovem, bastante ativa, no que diz respeito à 

promoção e educação para a saúde na comunidade, assim como em relação à responsabilidade social, 

envolvendo-se frequentemente em projetos de carácter solidário.  

Tendo por base o manual de BPF e as orientações da Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos de Saúde (INFARMED), a farmácia deve ter à disposição uma biblioteca organizada e atualizada, 

para o caso de surgir alguma duvida4,8. Assim, a farmácia deve possuir a Farmacopeia Portuguesa em 

formato papel, eletrónico ou online e ainda versões atualizadas do Prontuário Terapêutico. Além desta, 

possui outas fontes de informação de carácter opcional, como o Formulário Galénico Português e as 

publicações periódicas do CEDIME. Para além das fontes físicas, a FM possui acesso à Internet, permitindo a 

pesquisa e acesso rápido a sites de referência da área. 
 

3. Gestão em farmácia comunitária 
A farmácia comunitária, além de ser um espaço dedicado à saúde, é também uma atividade comercial, 

e como tal deve ser financeiramente sustentável. Face à conjuntura económica atual, o farmacêutico tem 

muitas vezes que assumir o papel de gestor, de forma a rentabilizar a atividade, sem negligenciar os valores 

éticos e morais que a profissão requer. Desta forma, a gestão de uma farmácia, nos dias de hoje, é cada vez 

mais exigente e desafiante. 
 

3.1 Sistema informático  

O sistema informático instalado em todos os computadores da FM é o Sifarma 2000®. Trata-se de uma 

ferramenta de trabalho vital, que sustenta a atividade profissional do quotidiano e que vai de encontro à 

necessidade crescente das farmácias em se tornarem espaços de saúde únicos e diferenciados. É um software 

simples e intuitivo, útil na gestão de stocks e encomendas, receção de encomendas, dispensa de 

medicamentos, bem como na gestão de utentes. Aliado a isto, este programa também permite a pesquisa de 

forma rápida de informações sobre os medicamentos, auxiliando muitas vezes o farmacêutico no ato da 

dispensa. É possível restringir o nível de acesso dos utilizadores aos conteúdos, garantido assim a segurança 

das operações. Este estágio, permitiu o contacto e o desenvolvimento de competências neste software. Até 

então, nunca tive a oportunidade de trabalhar com este sistema. Toda a equipa da FM mostrou-se disponível 

para me ensinar as diversas funcionalidades do sistema.  
 

3.2 Grupo de compras 

Com vista à obtenção de melhores condições comerciais, necessárias para a rentabilização das 

despesas e manutenção da sustentabilidade da atividade, a FM integrou-se no grupo de compras HealthPorto. 

Este grupo funciona como mediador nas negociações com a indústria farmacêutica e distribuidores 

grossistas, disponibilizando à farmácia produtos nos termos acordados. 
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3.3 Gestão de stocks 
A gestão de stocks é uma questão de extrema importância na gestão de uma farmácia. Esta deve 

garantir os níveis de stocks mínimos necessários que respondam à procura dos utentes, e em paralelo, evite 

excessos ou ruturas. Sendo assim, com vista à redução de despesa extraordinária, é fundamental que exista 

um equilíbrio entre a despesa associada à aquisição de produtos desnecessários; a despesa com a rutura de 

stock, que poderá acarretar a perda de fidelização; e a despesa com o processamento de devoluções ou abates. 

É uma tarefa de elevada complexidade devido à diversidade e quantidade de produtos, com a agravante da 

sua sazonalidade. Além disso, a existência de bonificações e condições de pagamento, bem como certas 

normas impostas pela legislação (necessidade de ter em stock, no mínimo, três medicamentos de cada grupo 

homogéneo de entre os cinco medicamentos de preço de venda ao público (PVP) mais baixo), dificultam o 

processo de gestão de stocks9. O Sifarma 2000® auxilia na gestão de stocks, através do registo de todos os 

movimentos dos produtos, permitindo assim, o acesso à informação de stock atualizada. Permite ainda 

definir, na ficha do produto, o stock máximo e mínimo, que pode ser reajustado mediante as necessidades. 

Com esta informação inserida no sistema, é possível utilizar o método do ponto de encomenda, que 

corresponde ao alerta emitido quando é atingido o stock mínimo.  

Por vezes, apesar deste controlo, ainda podem ser encontradas discrepâncias entre o stock físico e o 

stock informático, podendo estas ter origem na receção de encomendas ou poderá ser consequência de furtos. 

Para evitar esta situação, deve realizar-se periodicamente inventários. Assim, quando detetados estes erros 

são realizados acertos de stock.  
 

3.4 Fornecedores e encomendas 

Na FM as encomendas de produtos são efetuadas, maioritariamente, a armazenistas de distribuição 

grossista, nomeadamente Alliance HealthCare e Plural. A escolha de mais do que um fornecedor é 

importante, uma vez que permite diminuir a possibilidade de rutura de stock. Por dia, são recebidas três 

encomendas provenientes da Alliance HealthCare e uma da Plural.  

Na FM são efetuados 3 tipos de encomendas, as diárias informatizadas, as instantâneas e as manuais. 

As encomendas diárias informatizadas, são realizadas duas vezes por dia, antes do almoço e no final do dia, 

para evitar ruturas de stock. O Sifarma 2000®, gera uma proposta de encomenda que contém todos os 

produtos que atingiram o ponto de encomenda. Esta proposta é posteriormente analisada pelo farmacêutico 

responsável, que entre outras coisas, pode retirar ou acrescentar produtos, aumentar ou diminuir quantidades 

a encomendar e transferir produtos para outros armazenistas. Após a revisão, é necessário aprovar a 

encomenda, sendo assim enviada ao fornecedor. As encomendas instantâneas, são realizadas no momento da 

dispensa, para satisfazer o pedido de um utente, quando o produto não se encontra disponível na farmácia. 

São efetuadas informaticamente e permitem saber se o produto está disponível, o preço e a hora prevista de 

chegada. O Projeto Via Verde do Medicamento, consiste numa encomenda instantânea “especial”. Por esta 

via, a farmácia pode adquirir certos medicamentos (Spiriva®, Symbicort®, Atrovent®, Lovenox®, etc.) quando 

não tem stock. Para estas situações, é necessário selecionar o armazenista pretendido e associar à encomenda 

o número da receita médica. Mediante este pedido, o distribuidor aciona o envio do produto utilizando um 

stock reservado para esta via, atribuído pelo titular de Autorização de Introdução no Mercado (AIM) do 

medicamento. Por fim, podem ser realizadas encomendas manuais, por via telefónica, que são 
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particularmente úteis no caso de medicamentos esgotados ou rateados. Estas encomendas não ficam 

registadas no Sifarma 2000®, e por isso têm de ser criadas manualmente. Por vezes podem ser realizadas 

encomendas diretamente ao fabricante, sendo mais frequente no caso de dermocosméticos, dispositivos 

médicos, produtos de puericultura, entre outros. Estas encomendas são efetuadas por e-mail ou após uma 

reunião com os delegados comerciais. Por norma, o farmacêutico responsável pelas compras a esse fabricante 

e o delegado comercial, através da análise do mapa de vendas da farmácia, elaboram uma nota de 

encomenda, devendo esta ser conferida no momento de entrega. Também neste caso é necessário criar uma 

encomenda manual. No decorrer do estágio, tive oportunidade efetuar várias encomendas instantâneas ou 

por via telefónica. Além disso, acompanhei todo o processo de realização de encomendas diárias 

informatizadas, participando na análise da proposta emitida pelo sistema informático.   
 

3.5 Receção e conferência de encomendas  

Diariamente, a FM recebe encomendas em caixas próprias, numeradas e devidamente identificadas 

com o nome e morada da farmácia. Aquando a chegada da encomenda, é necessário que um elemento da 

equipa assine o comprovativo de receção da encomenda. Todas as encomendas são conduzidas para a zona 

de receção de encomendas, que se encontra assinalada (Anexo II: Figura 5). Os produtos que necessitam de 

refrigeração são transportados em contentores térmicos, para assegurar a manutenção da cadeia de frio, e são 

identificados com a designação “Medicamentos de Frio”, de forma a dar prioridade na abertura. A fatura, na 

maior parte dos casos, acompanha a encomenda, e nas situações em que não acontece é acompanhada pela 

guia de remessa.  

No caso das encomendas diárias, a nota de encomenda é emitida automaticamente, no entanto o 

mesmo não acontece com as encomendas manuais. Nestas, é necessário elaborar manualmente a nota de 

encomenda antes de prosseguir para a receção. Para gerar a nota de encomenda basta ir ao separador “Gestão 

de encomendas” e introduzir o fornecedor, os produtos e as respetivas quantidades. Nas encomendas 

instantâneas, cada caixote está associado ao respetivo número de identificação. 

De modo a facilitar o processo de receção, deve reunir-se todos os caixotes da mesma fatura. 

Seguidamente, no separador “Receção de Encomendas”, onde estão todas as encomendas efetuadas ou 

pendentes, escolher-se a encomenda pretendida, pelo número de identificação. Nas encomendas da Plural e 

manuais, a entrada é manual, e se existir mais do que uma encomenda na mesma fatura, estas devem ser 

agrupadas. Deve identificar-se o número da fatura e valor total faturado. Posteriormente, é feita a leitura ótica 

de todos os produtos, procedendo ao mesmo tempo à verificação da integridade e quantidade das 

embalagens, tendo especial atenção nas situações em que são atribuídos descontos ou bónus; verificação do 

prazo de validade (PV), alterando na ficha do produto nos casos em que o produto rececionado tem PV 

inferior ao do stock ou quando não exista stock; e do preço a que foi faturado. No caso de o produto não ter 

PV, por norma atribui-se 3 anos. Adicionalmente, é analisada a margem, nos produtos sem preço inscrito na 

cartonagem (PIC). A margem dos produtos com PIC não pode ser alterada, uma vez que já têm PVP 

definido. Por fim, se o valor total faturado corresponder ao valor gerado pelo sistema informático a 

encomenda pode ser aprovada, e o Sifarma 2000® gera a lista dos produtos em falta. No caso de uma diária 

ou instantânea da Alliance HealthCare, a entrada é automática, ou seja, o sistema irá originar uma lista dos 

produtos, através da qual se procede à conferência da encomenda. Este processo compreende a verificação da 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Moreno Carolina Monteiro 

 

 7 

integridade, número e PV das embalagens. Além disso, deve-se verificar a margem nos produtos sem PCI e 

ajustar, se necessário. Os produtos esgotados são transferidos para serem novamente encomendados. Em caso 

de não conformidade (por exemplo, embalagens faturadas, mas não enviadas) tem que ser feita uma 

reclamação, por via telefónica, ao armazenista. Quando finalizada a receção, a fatura deve ser assinada e 

arquivada em local próprio. A receção encomendas trata-se de uma tarefa de extrema importância para a 

organização da farmácia. Foi uma das primeiras tarefas que executei na FM, seguida pelo armazenamento 

das mesmas, e permitiu-me o contacto com os produtos que existem na farmácia, importante para um bom 

atendimento ao público. 
 

3.6 Marcação de preços 

É da competência do INFARMED, a regulamentação das margens de comercialização sobre os 

medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM)10,11. O PVP é calculado tendo em consideração o preço de 

venda ao armazenista, a margem de comercialização do distribuidor grossista e do retalhista, a taxa sobre 

comercialização de medicamentos e o imposto sobre valor acrescentado (IVA). Ao passo que, o PVP dos 

restantes produtos farmacêuticos, é definido pela farmácia. Neste caso, o PVP tem em conta o preço de 

fatura, a margem de comercialização e o IVA. Para os produtos sem PIC, é necessário imprimir etiqueta com 

nome do produto, código de barras, Código Nacional de Produto (CNP), PVP e IVA12. Em alguns casos são 

utilizadas etiquetas reglete. 
  
3.7 Armazenamento 

Após a receção das encomendas segue-se o armazenamento dos produtos. Os medicamentos estão 

armazenados em gavetas (Anexo II: Figura 4), por ordem alfabética e dosagem, respeitando o modelo FEFO 

(first expired, first out), estando agrupados por forma farmacêutica e/ou via de administração, com algumas 

exceções. Assim, as subdivisões encontradas são: xaropes, ampolas, comprimidos, saquetas, gotas e pomadas 

oftálmicas, gotas (orais e auriculares), inaladores, pomadas, tópicos, antidiabéticos, supositórios, diversos, 

injetáveis e ainda um armário destinado a medicamentos genéricos (MG). Os estupefacientes e psicotrópicos 

estão armazenamos numa gaveta à parte, com acesso condicionado. Os armários da zona de receção, estão 

destinados a armazenar os excedentes. Nesta zona, encontra-se ainda um armário exclusivamente destinado 

às reservas. A medicação que requer refrigeração encontra-se armazenada no frigorifico, seguindo as mesmas 

regras de organização. De forma a garantir a correta conservação dos medicamentos e produtos 

farmacêuticos, descritas no manual de BPF, regularmente são monitorizadas e registadas as condições de 

temperatura e humidade através de um termohigrómetro4. Foi bastante útil, a realização desta tarefa, 

principalmente no início do meu estágio, uma vez que permitiu conhecer e familiarizar-me com o espaço e 

local de arrumação. Assim, fui adquirindo autonomia no atendimento ao público, diminuindo o tempo de 

espera do utente, resultando num aumento da produtividade. O armazenamento de produtos farmacêuticos é 

fundamental para a manutenção das boas práticas, uma vez que garante a conservação das propriedades 

dos produtos, simplifica o ato de dispensa, controlo de PV, assim como a gestão de stocks. 
 

3.8 Controlo de prazos de validade, devoluções e quebras 

O controlo do PV inicia-se aquando a receção dos produtos, porém todos os meses é emitida uma lista 

de produtos cujo PV termina dentro de 6 meses. Este processo permite identificar os produtos cuja validade 
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está a terminar, de forma a alertar que a sua venda deve ser prioritária. Se porventura forem encontrados 

produtos com 3 meses de PV, estes são separados, e é feita a devolução ao fornecedor através do Sifarma 

2000®. Esta ação permite que não haja perda total da aquisição do produto e diminui o erro no ato da 

dispensa. Na nota de devolução é necessário identificar o fornecedor. Para cada produto, é necessário indicar 

a quantidade, o motivo de devolução e o número da fatura associado. São impressas 3 vias, que são assinadas 

e carimbadas. O original e duplicado acompanham o produto e o triplicado é arquivado na farmácia, para 

posterior regularização. As notas de devolução podem ser aceites ou não aceites. A regularização deve ser 

feita a nível informático, sendo que, quando aceites, é enviada uma nota de crédito ou existe troca do 

produto. No caso de ser rejeitada, o produto volta à farmácia, e é preciso indicar no sistema informático a 

quantidade e o motivo de rejeição. Posteriormente, é necessário dar quebra de stock ao produto. O processo 

de devolução é o mesmo, seja o motivo de devolução o PV, a cartonagem danificada, o debito de produtos 

que não foram encomendados, o pedido de produtos por engando ou a recolha do produto do mercado. 

Durante os 4 meses de estágio, tive oportunidade de colaborar no processo de controlo de PV, na realização 

de notas de devolução, pelos vários motivos, bem como a respetiva regularização. 
 

4. Dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos em farmácia comunitária 
A dispensa de medicamentos trata-se da tarefa mais importante de um farmacêutico comunitário. A 

cedência deve ser feita após avaliação da medicação, podendo ser mediante receita médica, em regime de 

automedicação ou então por indicação farmacêutica. O farmacêutico deve, durante o ato de dispensa, prestar 

aconselhamento pois muitas vezes é o último contacto que o utente tem antes de iniciar a terapêutica. Nesse 

sentido, deve ser sempre transmitida toda a informação indispensável para uso seguro e racional dos 

medicamentos, de forma a garantir que está a ser cedido o medicamento certo, para o doente certo, no 

período certo. É essencial que o utente entenda perfeitamente a indicação do medicamento, a posologia e a 

importância da manutenção da terapêutica, estimulando assim a adesão à terapêutica. Compete ao 

farmacêutico avaliar a medicação dispensada com intuito de identificar e resolver problemas relacionados 

com os medicamentos, e assim evitar resultados negativos associados à medicação4. Deve ser verificada a 

necessidade do medicamento, se a posologia é a correta e se o doente possui condições para a toma. Posto 

isto, o farmacêutico é um elemento essencial para o sucesso terapêutico, podendo ainda diferenciar-se na 

prestação de cuidados de saúde centralizados no utente.  

Os medicamentos podem ser classificados quanto à sua dispensa, assim, são divididos em MSRM e 

MNSRM13. Além disso, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED) pode 

autorizar a reclassificação de MSRM em medicamentos não sujeitos a receita médica de dispensa exclusiva 

em farmácia (MNSRM-EF). Estes medicamentos podem ser dispensados em farmácias, sem prescrição 

médica, desde que cumpram as condições previstas nos protocolos de dispensa definidos14,15. A sua 

classificação tem em conta o risco associado, possíveis efeitos adversos e via de administração13. Sem 

dúvida, o aconselhamento farmacêutico foi a competência que mais desenvolvi ao longo do estágio. Procurei 

interagir com os utentes e perceber as suas necessidades, esclarecer todas as suas dúvidas, incentivar a 

adesão à terapêutica e educar para a saúde. Esta experiência proporcionou-me crescimento a nível 

profissional, mas também a nível pessoal, pois para além de questões terapêuticas, muitas vezes deparei-me 

com aspetos sociais e económicos.  
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4.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

De acordo com o Estatuto do Medicamento, os MSRM podem ser classificados em medicamentos de 

receita médica renovável, quando se destinam a doenças ou tratamentos prolongados, podendo ser adquiridos 

mais do que uma vez, sem necessidade de nova prescrição médica (validada por 6 meses); especial, como no 

caso dos estupefacientes e psicotrópicos ou restrita, em que a utilização se encontra reservada a certos meios, 

como por exemplo o uso exclusivo hospitalar13.  

Para considerar um medicamento como MSRM, este deve preencher uma das seguintes condições: 

possa constituir um risco para a saúde do doente, mesmo quando usado para o fim a que se destina, caso 

utilizado sem vigilância médica; possa constituir um risco para a saúde quando utilizados com frequência em 

quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destina; contenham substâncias cuja atividade 

ou reações adversas seja indispensável aprofundar; ou caso se destinem a administração parentérica13. Assim, 

a aquisição destes medicamentos pode apenas ser realizada numa farmácia, mediante a apresentação de uma 

receita médica válida, efetuada por um profissional de saúde habilitado.  
 

4.1.1 Prescrição médica e normas de validação 

Atualmente existem dois tipos de prescrições, a prescrição manual, em documento pré-impresso e a 

prescrição eletrónica. Dentro da prescrição eletrónica coexistem duas formas: a receita eletrónica 

materializada, que é impressa e a receita eletrónica desmaterializada, conhecida como receita sem papel. As 

receitas eletrónicas desmaterializada são o atual modelo de prescrição em vigor para o Serviço Nacional de 

Saúde (SNS), e têm como objetivo a total desmaterialização da prescrição9,16. A prescrição eletrónica é 

realizada num software específico, para que seja válida e para ficar registada na Base de Dados Nacional de 

Prescrições (BDNP). A prescrição médica deve ser feita por via eletrónica, com exceção de alguns casos, 

previstos na lei, como: i) falência do sistema informático; ii) inadaptação do prescritor; iii) prescrição ao 

domicílio; iv) outras situações, até um máximo de 40 receitas por mês9. Desta forma, o uso de prescrição 

eletrónica veio aumentar a segurança na prescrição e dispensa de medicamentos, e ainda melhorar a 

comunicação entre profissionais de saúde, agilizando todo o processo. Além disso, apresenta maior 

comodidade para o utente e menor risco de fraude. 

A prescrição de um medicamento deve ser feita por Denominação Comum Internacional (DCI) de 

substância ativa, e deve incluir a forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação, a quantidade e a posologia. 

No caso de medicamentos não comparticipados o prescritor pode referir a designação comercial, enquanto no 

caso dos medicamentos comparticipados apenas pode referir o nome comercial quando a substância ativa 

ainda não tem MG ou quando o prescritor tem uma justificação técnica para que não haja troca por um MG. 

Nesta situação, é necessário justificar o motivo de bloqueio da prescrição a um determinado medicamento, 

tendo para isso três justificações: a) medicamento com margem ou índice terapêutico estreito; b) suspeita de 

haver reação adversa ou intolerância, sendo que deve ser previamente reportada ao INFARMED; c) 

prescrição de um medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com duração estimada 

superior a 28 dias. Nas duas primeiras justificações, a farmácia é obrigada a dispensar o medicamento 

prescrito, enquanto que na exceção c, o utente pode optar por um medicamento diferente, com PVP igual ou 

inferior, dentro do mesmo grupo homogéneo9.  
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Independentemente do tipo de prescrição médica, a receita só é válida se cumprir determinados 

parâmetros, aos quais o farmacêutico deve estar atento. Assim, uma receita médica só é válida se incluir 

número; local de prescrição, respetivo código ou vinheta; identificação do médico prescritor, incluído o 

número da cédula profissional, se aplicável; nome e número de utente; número de beneficiário da entidade 

financeira responsável e regime especial de comparticipação, representado pelas letras ”R” (pensionista) e 

“O” (utentes abrangidos por outro regime especial de comparticipação identificado por menção do diploma 

legal), se aplicável (em receitas manuais e eletrónicas materializadas); entidade responsável pela 

comparticipação; data e validade da prescrição; identificação do medicamento, incluindo DCI ou designação 

comercial (se aplicável), dosagem, forma farmacêutica, apresentação, numero de embalagens e posologia. No 

caso das receitas manuais e eletrónicas materializadas o médico deve assinar. As receitas manuais não podem 

ser rasuradas, escritas a caneta diferente ou lápis nem com caligrafia diferente. A identificação do local de 

prescrição pode ser feita com uma vinheta, e se a receita for dirigida a um pensionista, a vinheta é verde. No 

caso de consultórios privados deve ter o carimbo ou estar escrito “Consultório Particular”. Em cada receita 

manual ou eletrónica materializada, podem ser prescritos até quatro medicamentos ou produtos de saúde 

diferentes, não podendo ultrapassar o limite de duas embalagens por medicamento ou produto, nem o total de 

quatro embalagens9. Não é permitido mais do que uma via das receitas manuais, por este motivo estas não 

podem ser receitas renováveis. As receitas eletrónicas materializadas podem ser renováveis, no caso de 

medicamentos destinados a tratamentos de longa duração, podendo ter até três vias. Deve ainda estar referido 

qual o tipo de receita, como por exemplo, RN (prescrição de medicamentos), RE (prescrição de 

estupefacientes e psicotrópicos), MM (prescrição de medicamentos manipulados), MDB (medicamentos ou 

produtos para autocontrolo de Diabetes Mellitus (DM)) ou OUT (prescrição de outro produtos, como 

cosméticos, suplementos alimentares, etc.)16. No caso das receitas eletrónicas desmaterializadas, cada linha 

de prescrição inclui um medicamento ou um produto, menção do tipo de linha, número e validade da 

prescrição. Nestas receitas podem ser prescritas no máximo 2 embalagens ou 6 embalagens, no caso de se 

tratar de medicação para tratamento prolongado9. Exceções a estas regras são os medicamentos em dose 

unitária, que podem ser prescritos até 4 embalagens e, no caso das receitas eletrónicas materializadas ou 

manuais, os estupefacientes e psicotrópicos e os produtos destinados ao controlo da DM têm que ser 

prescritos isoladamente, não podendo coexistir com outros medicamentos na mesma receita. No caso das 

receitas eletródesmaterializadas, estes medicamentos e produtos podem estar prescritos juntamente com os 

outros. Nos 4 meses de estágio, foi confrontada com todo o tipo de prescrições médicas. Foi-me explicado, 

por vários membros da equipa da FM, quais as consequências de uma validação incorreta e para tal, 

indicaram-me quais os passos fundamentais que devo seguir para evitar esses erros.  
 

4.1.2 Sistema de comparticipação 

O sistema de comparticipação, atualmente em vigor, pretende assegurar o acesso universal e eficiente 

ao medicamento, garantindo mais e melhor saúde para todos, assim como a generalização da utilização dos 

MG. Posto isto, foram definidos regimes de comparticipação geral e especial, onde estão definidas as 

percentagens de comparticipação face ao PVP, pelo estado. Relativamente, ao regime de comparticipação 

geral, está definida a comparticipação em escalões, em que os medicamentos do escalão A têm 90% de 

comparticipação; os do escalão B têm 69% de comparticipação; os do escalão C têm 37% de 
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comparticipação; e os do escalão D têm 15% de comparticipação17,18. Os medicamentos são divididos em 

escalões mediante o grupo e subgrupo farmacoterapêutico, assim, fármacos destinados ao tratamento de 

patologias debilitantes ou crónicas são incluídos no escalão com comparticipação mais alta19. A decisão de 

comparticipação de um medicamento recai sobre um membro do Governo responsável pela área da saúde, 

enquanto que no caso dos MG é da responsabilidade do INFARMED. Este regime inclui utentes do SNS e os 

beneficiários da Direção-Geral de Proteção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública17,18. 

No regime especial de comparticipação, a comparticipação pode ser em função do beneficiário e patologias 

ou grupos especiais de utentes. Tendo em conta o beneficiário, o regime abrange pensionistas, cujo 

rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal ou 14 vezes o valor indexante dos 

apoios sociais em vigor, quando este ultrapassar aquele montante. Neste caso, acresce mais 5% para os 

medicamentos do escalão A e mais 15% para os medicamentos do escalão B, C e D. De ressalvar, que nestas 

situações, as receitas manuais e eletrónicas materializadas devem apresentar um “R” junto aos dados do 

utente16,18. A comparticipação especial de medicamentos de acordo com a patologia ou grupo de utentes é 

definida por despachos próprios17,18. Algumas destas patologias são: alzheimer, psoríase, dor oncológica, 

entre outras. Algumas destas, os medicamentos têm que ser prescritos por médicos especialistas para serem 

comparticipados, como por exemplo na doença de alzheimer16,17. Também podem ser abrangidos de 

comparticipação alguns medicamentos manipulados (comparticipação de 30% do PVP); produtos câmaras 

expansoras (80% do PVP, não podendo exceder os 28€, por cada ano, independentemente do tipo de doente), 

produtos destinados a autocontrolo da DM (comparticipação de 100% nas lancetas, agulhas e seringas e 85% 

nas tiras de teste), produtos de ostomia (comparticipação a 100% do valor do PVP fixado)16,20-23. Além disso, 

como a comparticipação do Betmiga® por parte do estado é nula, o laboratório produtor comparticipa parte 

do preço.  

 Apesar do SNS ser a principal entidade responsável por regimes de comparticipação, existem alguns 

subsistemas de origem privada, e são frequentemente encontrados na farmácia. Alguns exemplos são: o 

Serviço de Assistência Médico-Social (SAMS), o CTT-Médis, SãVida e Abem, programa solidário da 

Associação Dignitude. Os beneficiários destes subsistemas devem apresentar o cartão. Por vezes, também 

surgem comparticipações de empresas seguradoras, como a Seguradora Fidelidade, a Tranquilidade, entre 

outras. Durante o estágio na FM, contactei com vários tipos de comparticipações, de destacar o programa 

Abem. Estes programas são desenvolvidos por associações voluntárias que prestam auxílio a pessoas e 

famílias com dificuldades em adquirir a sua medicação, de forma a contribuírem para melhoria da 

qualidade de vida. Um dos aspetos complexos da validação de prescrições, a meu ver, são os sistemas de 

comparticipação, pelo que, durante o atendimento podem aparecer diferentes organismos, com diferentes 

especificações, e é necessário estar muito atento aos requisitos de cada um, de forma a que o pagamento da 

comparticipação fique assegurado. 
 

4.1.3 Medicamentos genéricos e preços de referência 

Segundo a legislação, um MG é definido como “um medicamento com a mesma composição 

qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o 

medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade no mercado”. Ou seja, 

para um MG ser introduzido no mercado tem que seguir as mesmas regras dos outros medicamentos, estando 
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apenas dispensada a apresentação de ensaios pré-clínicos e clínicos, desde que comprovada a 

bioequivalência13. Assim, é garantida a mesma qualidade, segurança e eficácia que o medicamento de 

referência, apresentando um preço mais baixo.  

O sistema de preços de referência trata-se de um subsistema do sistema de comparticipações, devendo 

aplicar-se sempre que exista MG comparticipados24. Preço de referência, é o valor sobre o qual incide a 

comparticipação do Estado no preço dos medicamentos, incluídos em cada um dos grupos homogéneos, de 

acordo com o escalão ou o regime de comparticipação que lhes é aplicável17. De acordo com o DL n.º 

97/2015, de 1 junho, o cálculo do preço de referência para cada grupo homogéneo corresponde à média dos 

cinco PVP mais baixos praticados no mercado, tendo em consideração os medicamentos que integrem aquele 

grupo11. Assim, quando o médico prescreve um medicamento acima do preço de referência, o utente tem que 

pagar a diferença entre o preço do medicamento e o preço de referência24. O farmacêutico deve informar o 

utente da existência de medicamentos homogéneos que sejam comparticipados e dentro destes aqueles que 

têm o preço mais baixo13. Além disso, a farmácia deve ter em stock, no mínimo três dos cinco medicamentos, 

com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, com preço mais baixo do mercado9. Caso a 

farmácia não tenha o medicamento disponível, dispõe de 12h para fazer as diligências necessárias para a 

aquisição do mesmo25. Durante o estágio, verifiquei que era comum surgirem questões relacionadas à 

qualidade, eficácia e segurança dos MG. Grande parte dos utentes, acreditavam que o preço mais baixo 

teria implicações na eficácia, e, portanto, optavam pelo medicamento de marca em detrimento do MG. 

Compete ao farmacêutico, enquanto profissional de saúde qualificado, educar os utentes sobre esta 

temática. Por isso torna-se importante alertar que o uso de MG vai contribuir para o aumento do acesso à 

medicação, assim como para a sustentabilidade do SNS. A pertinência deste tema levou a que fosse 

escolhido para desenvolver de forma mais aprofundada, conforme é relatado na parte II do relatório. 
 

4.1.4 Conferência de receituário e faturação 

Quando a farmácia dispensa um medicamento comparticipado, apenas recebe o valor pago pelo 

doente. Posteriormente é necessário realizar uma série de diligências, de forma a que o valor comparticipado 

seja reembolsado. Caso exista alguma inconformidade, o valor da comparticipação não é devolvido à 

farmácia. Assim, o principal objetivo da conferência de receituário é assegurar o reembolso da 

comparticipação. Na FM, as receitas devem ser validadas no ato de dispensa, para além disso, a validação é 

novamente realizada por dois profissionais distintos. Durante a verificação, é necessário estar particularmente 

atento, se os medicamentos dispensados coincidem com os medicamentos prescritos; se o regime de 

comparticipação aplicado é o correto; a validade da receita, a presença de assinatura do prescritor, se possui o 

carimbo da farmácia e está assinada e datada pelo responsável da dispensa. As receitas devem ser 

organizadas tendo em conta o organismo comparticipante, devendo dentro deste ser organizado por lotes com 

trinta receitas cada (por ordem decrescente). Se existirem erros, estes devem ser corrigidos. No final do mês, 

os lotes são fechados, e é emitido o verbete de identificação do lote. Seguidamente, este é carimbado, 

rubricado e anexado ao respetivo lote de receitas. Além disso, tem que ser emitida a Relação de Resumos de 

Lote e a Fatura Final Mensal para cada organismo. Posteriormente, é enviado para o Centro Conferências de 

Faturas as receitas e respetiva documentação para o SNS, até ao dia 8 do mês seguinte. As receitas dos outros 

organismos são enviadas, até à mesma data, para a ANF. O processo de conferência decorre desde dia 10 ao 
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dia 25 desse mês. No dia 25 é comunicado o resultado do processo de conferência, pelo que se existirem 

erros, a farmácia perde o dinheiro correspondente à comparticipação. É possível ver, através do portal interno 

os erros e diferenças encontradas. Com base nisso, a farmácia deve emitir a respetiva nota de crédito até ao 

dia 10 do mês seguinte26. O Centro de Conferência de Faturas é uma entidade importante, que centraliza a 

nível nacional a conferência de faturas, contribuindo para o controlo da despesa do SNS. Durante o estágio, 

tive oportunidade de realizar o processo de conferência de receitas e além disso, tive oportunidade de 

acompanhar um fecho de mês. 
 

4.1.5 Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

De forma a evitar o uso abusivo e diminuir o risco de dependência, os estupefacientes e psicotrópicos 

são sujeitos a um circuito especial e um controlo rigoroso. Medicamentos que contenham substâncias listadas 

no DL n.º 15/93, de 22 de janeiro, estão integradas nesta classe de medicamentos. É da responsabilidade do 

INFARMED fiscalizar todo o circuito, desde a autorização de venda até ao controlo de dispensa. Estes 

medicamentos requerem uma receita médica especial (descrito no ponto 4.1.1) e não podem ser dispensadas a 

pessoas com doença mental ou menores16,27.  

Apenas o farmacêutico pode fazer o aviamento desta medicação, e no ato da dispensa deve fazer o 

registo informático de: i) identidade do doente ou representante, incluindo nome, data de nascimento, número 

e data do bilhete de identidade, cartão de cidadão, carta de condução ou passaporte, no caso de estrangeiros; 

ii) número da prescrição; iii) identificação da farmácia, nomeadamente o nome e número de conferência de 

faturas;  iv) identificação do medicamento, número de registo e quantidade dispensada; vi) data de dispensa. 

No caso de ser um representante do utente, deve ficar registada a identificação de ambos. No caso de receitas 

manuais ou eletrónicas materializadas, o utente ou representante deve assinar o verso da receita, para 

comprovar o levantamento. Relativamente ao controlo do receituário, até ao dia 8 do mês seguinte à 

dispensa, o INFARMED exige o envio das listagens de saídas e as cópias das receitas manuais. Além disso, 

tem que ser mantida uma cópia das receitas na farmácia durante três anos9. Durante o período de estágio tive 

oportunidade de dispensar este tipo de medicamentos, assim como perceber a importância do seu controlo.  
  
4.2 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Segundo a legislação em vigor, considera-se um MNSRM quando um medicamento não satisfaz 

nenhum requisito descrito na lei para os MSRM, com a exceção de alguns casos que são comparticipados13. 

Os MNSRM, são utilizados para o alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade28. 

Devido ao aumento do acesso a mais informação e a locais de venda de MNSRM, a automedicação foi 

aumentando. A automedicação carateriza-se pelo uso de MNSRM por iniciativa própria. Esta prática pode 

originar problemas para alguns utilizadores quando associado ao uso irracional do medicamento, que na 

maioria dos casos, resulta por informação inadequada e insuficiente29. Posto isto, o farmacêutico poderá 

intervir de forma a contribuir para o uso racional dos medicamentos. Aquando a indicação farmacêutica, este 

deve recolher toda a informação possível sobre o doente, como os sintomas e duração e a restante medicação, 

de forma a evitar interações medicamentosas, entre outras. Além disso, deve educar o doente, deixando claro 

o esquema posológico do medicamento, bem como as possíveis contraindicações e efeitos adversos. Sempre 

que possível, indicar medidas não farmacológicas e alertar para o facto de que se não ocorrerem melhorias 

deve ir ao médico. A dispensa de MNSRM é bastante frequente, sendo das tarefas mais difíceis com que me 
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deparei. Desde cedo alertaram-me para estudar os MNSRM, que a FM dispunha, para as diversas situações, 

o que contribuiu, e muito, para que no futuro realizasse um atendimento com maior qualidade e autonomia. 

A maioria dos MNSRM indicados na farmácia estavam associadas a situações como febre, gripe e 

constipação, tosse, dor, manifestações alérgicas, vómitos, diarreia, medicamentos para o enjoo de 

movimento, azia, indigestão, obstipação, queimaduras solares, entre outras. Devido à existência de uma 

elevada quantidade de turistas, tive um desafio ainda maior no que diz respeito à indicação farmacêutica e 

aconselhamento farmacêutico. Muitas vezes era solicitado por parte dos turistas um MNSRM que não era 

comercializado em Portugal. Desta forma, tinha que tentar arranjar algo equivalente, dentro das opções da 

FM ou seus fornecedores.  
 

4.3 Outros produtos de saúde 

4.3.1 Medicamentos Manipulados 

Determinados medicamentos manipulados podem ser comparticipados, mediante apresentação de 

receita médica. Para tal acontecer não pode existir no mercado nenhuma especialidade farmacêutica com 

igual substância ativa e forma farmacêutica; existe necessidade de adaptar dosagens ou formas farmacêuticas 

(idosos e crianças); existe uma lacuna terapêutica a nível dos medicamentos existentes no mercado. Devido à 

reduzida procura por parte dos utentes, a preparação de manipulados não é uma prática diária na FM. 

Contudo, está à disposição todo o material e equipamento necessário à realização dos mesmos, assim como 

todas as fontes de informação imprescindíveis. O cálculo do PVP dos manipulados é efectuado mediante as 

orientações da Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho30. 
 

4.3.2 Medicamentos de uso veterinário 

Os medicamentos de uso veterinário são fiscalizados pela Direção Geral de Alimentação e 

Veterinária. Segundo a legislação, esta medicação é reconhecida como um bem público crucial, quer para a 

defesa da saúde dos animais, quer para a garantia da saúde pública, estabelecendo ainda que a sua venda 

pode ser feita em farmácias31. Assim, o farmacêutico deve estar apto a fazer a dispensa deste tipo de produtos 

com qualidade. A FM possui uma secção própria para produtos de veterinária incluindo, desparasitastes 

internos e externos, produtos de higiene e desinfeção, entre outros. Durante o meu estágio, tentei aprofundar 

os meus conhecimentos nesta área, de forma a oferecer o melhor aconselhamento possível. Para isso, tive 

oportunidade de ler um manual interno da FM acerca desta temática e além disso frequentei duas 

formações, promovidas pela GlobalVet, que se mostram bastante úteis no que diz respeito ao 

aconselhamento de medicamentos e produtos veterinários para situações como desparasitação interna e 

externa, febre, dor, afeções cutâneas, afeções oculares, diarreia, vómitos e stress. Trata-se de um mercado 

de oportunidades para a profissão farmacêutica, o qual devemos aproveitar, investindo para isso na 

formação adequada. 
 

4.3.3 Dispositivos médicos 

Um dispositivo médico consiste num “instrumento, equipamento, software, material ou artigo, 

utilizado em seres humanos, isoladamente ou em combinação, para fins de diagnóstico, prevenção, controlo, 

tratamento ou atenuação de uma doença, lesão ou deficiência”. Além disso, podem ser utilizados para o 

estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico, assim como para controlo da 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Moreno Carolina Monteiro 

 

 15 

conceção. Estes são divididos em classes, mediante o risco associado, em classe I (baixo risco); classe IIa e 

IIb (médio risco) e classe III (alto risco). Todos os dispositivos médicos têm que ter marcação CE32.  

A FM possui uma variedade de dispositivos médicos, como dispositivos intrauterinos, preservativos, 

materiais de penso, material para ostomizados, sondas vesicais, meias de compressão, fraldas de 

incontinência. Devido à grande prevalência de diabéticos, as tiras para controlo da glicemia, lancetas e 

seringas são dos dispositivos médicos mais requeridos pelos utentes da FM. O estágio foi uma boa 

oportunidade para contactar com diversos tipos de dispositivos médicos e de consolidar a formação na área.  
 

4.3.4 Produtos cosméticos e higiene corporal 

Segundo a legislação, um produto cosmético e higiene corporal consiste em qualquer substância ou 

mistura destinada a ser colocada em contacto com diversas áreas da superfície corporal, nomeadamente 

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

bucais, com finalidade exclusiva ou principal de limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter 

em bom estado ou de corrigir odores corporais33. Este tipo de produtos são uma das grandes apostas das 

farmácias, inclusive da FM, onde é possível encontrar várias gamas de produtos cosméticos, como a 

Caudalie®
, Eucerin®, entre outras; produtos capilares, para caspa seca e oleosa, queda de cabelo; higiene 

íntima. Além disso, tem uma vasta gama de produtos de higiene oral, que se destaca devido à elevada procura 

de escovas, colutórios e pastas dos dentes. Esta era uma das áreas em que não tinha muita experiência e 

conhecimentos. No entanto, para que o aconselhamento seja o mais correto e completo possível é importante 

conhecer as marcas e os seus produtos. Infelizmente não tive oportunidade de participar em nenhuma 

formação na área dos cosméticos, mas de forma a ultrapassar esta dificuldade comecei por estudar as 

diversas gamas que a FM dispõe e posteriormente tive que resolver uma série de casos práticos elaborados 

pela Dra. Cátia Martins. Na área de higiene oral, tive oportunidade de frequentar uma formação promovida 

pela Pierre Fabre, que se mostrou útil na aquisição de conhecimentos de forma a melhorar o atendimento e 

aconselhamento destes produtos.  
  
4.3.5 Produtos fitoterápicos e suplementos alimentares 

O Estatuto do Medicamento, diferencia medicamentos à base de plantas, preparações à base de 

plantas, substâncias derivadas de plantas e medicamentos tradicionais à base de plantas. O rótulo destes 

produtos deve indicar a finalidade à qual se destina, a posologia e a indicação que o utente deve consultar o 

médico ou farmacêutico caso os sintomas persistam ou ocorram efeitos secundários13.Os suplementos 

alimentares são considerados géneros alimentícios que se destinam a complementar e/ou suplementar o 

regime alimentar normal, constituindo fontes concentradas de determinadas substâncias ou nutrientes com 

efeito nutricional ou fisiológico. A legislação estipula quais as vitaminas e minerais que podem estar 

presentes nos suplementos, além disso, determina que deve estar presente no rótulo do produto a designação 

“Suplemento Alimentar”. Adicionalmente, estes produtos não podem alegar propriedades profiláticas, de 

tratamento ou curativas de doenças. A fiscalização deste tipo de produtos está sob a tutela do Ministério da 

Agricultura e não sob a alçada do INFARMED34. Assim, os produtos fitoterápicos podem ser designados de 

medicamentos ou suplementos alimentares, mediante o tipo de aprovação que o fabricante submeter. Durante 

o estágio tive oportunidade de participar em diversas formações sobre diferentes tipos de suplementos 
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alimentares, alargando assim o meu conhecimento nesta área. De facto, a população em geral procura este 

tipo de produtos, por diversas razões, como por exemplo com intuito de combater situações de fadiga física e 

mental, por razões estéticas, nomeadamente pele e cabelo e emagrecimento e também no caso de pernas 

cansadas e inchadas.  
 

4.3.6 Medicamentos homeopáticos 

Os medicamentos homeopáticos “são obtidos a partir de substâncias denominadas stocks ou matérias-

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

falta, na farmacopeia oficial de um Estado Membro”. Está descrito na legislação que, os medicamentos 

homeopáticos de registo simplificado (administrados por via oral ou externa) têm uma diluição que garante a 

inocuidade do medicamento13. Como a procura ainda é escassa, apenas estão disponíveis alguns produtos 

homeopáticos na FM. De destacar, que a maior parte das vezes que dispensei este tipo de medicamentos foi 

a turistas. 
 

4.3.7 Produtos dietéticos e de alimentação especial  

Estes produtos consistem em géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial, mas que 

devido à sua composição especial ou a processos especiais de fabrico, se distinguem dos alimentos de 

consumo corrente. Estão adequados às necessidades especiais de determinadas pessoas, nomeadamente 

pessoas cujo processo de assimilação ou metabolismo se encontrem perturbados; pessoas que se encontram 

em condições fisiológicas especiais, havendo benefício numa ingestão controlada de determinadas 

substâncias presentes nos alimentos; lactentes ou crianças entre 1 e 3 anos de idade em bom estado de 

saúde35. Na FM, os leites de transição e preparados para lactentes são os principais produtos vendidos. 

Durante o estágio tive a oportunidade de frequentar uma formação da Nestlé acerca desta temática.  
 

4.3.8 Artigos de puericultura 

Artigo de puericultura, segundo a legislação, designa-se “qualquer produto destinado a facilitar o 

sono, o relaxamento, a higiene, a alimentação e a sucção das crianças” 36. A FM tem uma vasta gama de 

produtos relacionados a esta área, nomeadamente das marcas Mustela®
 e Nuk®. Na área de obstetrícia 

destacam-se produtos anti-estrias, discos de silicone e discos absorventes de excesso de leite.  

 

5. Serviços e cuidados de saúde prestados 
Após a aprovação do DL n.º 307/2007 as farmácias foram evoluindo, verificando-se profundas 

alterações no modo de funcionamento e nos cuidados prestados. Deixaram de ser locais unicamente 

destinados à dispensa de medicamentos, passando a ser espaços dedicados à saúde2. São vários os serviços 

que as farmácias podem prestar, aprovados na Portaria n.º 1429/2007, de 2 de novembro5. Durante o período 

de estágio, constatei que a FM prima por uma prestação de cuidados de saúde diferenciados, focados no 

doente, e como tal não se destina apenas a ser um local de dispensa de medicamentos. Assim, são vários os 

serviços que aqui são prestados. 
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5.1 Consultas especializadas  

A FM tem à disposição dos seus utentes consultas de podologia, osteopatia e nutrição por 

profissionais especializados, nas várias áreas. Estas consultas estão sujeitas a marcação prévia. 

Com estes serviços, permite no mesmo local satisfazer várias das necessidades dos utentes, e ao 

mesmo tempo, é uma boa oportunidade para expor alguns dos produtos da FM. 

 

5.2 Administração de vacinas e injetáveis e primeiros socorros 

A administração de vacinas e injetáveis pode ser realizada por farmacêuticos, que sejam aptos. Ou 

seja, é necessário uma formação complementar específica, de administração de injetáveis e suporte básico de 

vida, nomeadamente em caso de reação anafilática4. A formação tem de ser reconhecida pela Ordem dos 

Farmacêuticos37. A FM, também presta cuidados de primeiros socorros em caso de necessidade. Tem à 

disposição um gabinete de atendimento personalizado (Anexo II: Figura 6), com todo o material e 

equipamento necessário à prestação deste serviço. Durante o estágio na FM, tive a oportunidade de fazer um 

Curso de Suporte Básico de Vida, promovido por um fornecedor e realizado na Cruz Vermelha do Porto. 

Além disso, realizei curativos de feridas a utentes.  
 

5.3 Medição da pressão arterial, parâmetros bioquímicos e controlo do peso, altura e índice 

corporal 

Estes são os serviços mais predominantes na FM. Este tipo serviço permite maior proximidade com o 

utente, podendo saber um pouco mais da sua história clínica e do seu plano farmacoterapêutico. Assim, 

poderá funcionar como uma forma de despiste, e caso se justifique, poderá servir para alertar o utente que 

deve ir ao médico de família, onde poderá fazer exames que permitam o diagnóstico. Além disso, é útil para 

o seguimento de doentes crónicos, pois um registo ao longo do tempo pode, por exemplo, ajudar o médico a 

ajustar doses de anti-hipertensores ou antidiabéticos, e adicionalmente contribuir para a adesão à 

farmacoterapia. Para a medição da pressão arterial (PA) é utilizado um esfigmomanómetro digital. Dentro 

dos parâmetros bioquímicos é possível realizar a medição da glicemia capilar, do colesterol total e de 

triglicerídeos (TG). O peso, a altura e o índice de massa corporal (IMC) pode ser realizado através de uma 

medição única, na balança da farmácia. Desde o início do estágio que uma das minhas tarefas consistia na 

medição da PA, bem como dos parâmetros bioquímicos. Era comum, vários utentes fazerem medições 

diárias ou semanais da PA, de forma verificar o controlo da sua patologia. Além disso, tive oportunidade de 

educar para a saúde e promover estilos de vida mais saudáveis junto dos utentes que nos visitavam 

diariamente para medir a PA e ou outros parâmetros. Foi uma boa forma de começar a contactar com o 

público, e foi gratificante ver que encaravam com seriedade todas as indicações que eram transmitidas. No 

âmbito de um rastreio cardiovascular, promovido pela FM, também realizei estas determinações. Na 

segunda parte do relatório tive oportunidade de aprofundar este tema. 
 

5.4 VALORMED 

Os medicamentos trazem grandes benefícios à população em geral, no entanto também estão 

associados a um elevado impacto ambiental. Pelo que, devem ter um destino próprio quando já não são 

utilizados ou encontram-se fora do PV. A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos, criada em 
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1999, numa colaboração entre a Indústria Farmacêutica, Distribuidores e Farmácias, que tem como 

responsabilidade a gestão dos resíduos dos medicamentos fora de uso e das embalagens vazias. Os resíduos 

são recolhidos nas farmácias, através de contentores. Quando o contentor fica cheio, é necessário selar, pesar 

e rotular. Seguidamente são levados pelos distribuidores de medicamentos e, posteriormente encaminhados 

para o centro de triagem, onde fazem a reciclagem ou são incinerados38. A FM tem à disposição, na área de 

atendimento, um contentor VALORMED. Além disso, durante o mês de janeiro a farmácia promoveu uma 

campanha com o objetivo de sensibilizar os utentes a depositar a medicação que já não usavam ou se 

encontrava fora do PV. Em contrapartida, a farmácia comprometia-se a oferecer alimentos a uma 

instituição, em nome das pessoas que deixavam medicação, mediante o peso dos medicamentos. Tive 

oportunidade de participar nesta campanha, contribuindo para a divulgação da mesma juntos dos utentes, 

pesando a medicação devolvida e atribuindo o respetivo peso em alimentos. Assim como, na selagem, 

pesagem e rotulagem dos contentores, colocando-os no local para serem transportados. 
 

5.5 Programa de Troca de Seringas 

O Programa de Troca de Seringas é uma iniciativa que tem como objetivo a prevenção da transmissão 

de doenças infeciosas entre consumidores de drogas. Este programa já conta com provas dadas, e resultados 

positivos. Foi criado em 1993, e era assegurado de forma voluntária pelas farmácias. Em 2012 este programa 

terminou. Em 2013, o programa voltou a ser implementado, no entanto a adesão das farmácias deixou de ser 

voluntária passando a ser um compromisso institucional das estruturas de saúde39. Desta forma, o Estado 

contratualiza com as farmácias a prestação de cuidados de saúde primários, nomeadamente a distribuição de 

um kit em troca de seringas usadas. Um kit é constituído por duas seringas, dois toalhetes desinfetantes, um 

preservativo, duas ampolas de água destilada, dois filtros, dois recipientes para preparação da substância, 

duas carteiras de ácido cítrico e um folheto informativo sobre o programa. Foi realizada uma avaliação da 

participação das farmácias neste programa, que permitiu comprovar uma relação custo-efeito. Posto isto, as 

farmácias começaram a ser remuneradas com o valor de 2,40€ por cada kit dispensado em troca das seringas 

usadas40. Durante o estágio tive oportunidade de conhecer e participar neste programa. Quando os membros 

da equipa da FM me falaram sobre o programa, alertaram-me para o facto de quem não devolver seringas 

deve levar o kit, no entanto deve sensibilizar-se que se trata de um programa de troca, e, portanto, deve 

trazer de volta as seringas. 
 

6. Farmacovigilância 
A farmacovigilância é considerada uma atividade de saúde pública, que visa a identificação, 

quantificação, avaliação, e prevenção dos riscos associados ao uso de medicamentos comercializados. Assim, 

após a introdução do medicamento no mercado, é feito seguimento dos possíveis efeitos adversos4. Aquando 

a suspeita de reações adversas ao medicamento o farmacêutico tem o dever de notificar a autoridade 

competente, via telefone, e-mail ou fax ou mediante o preenchimento de um formulário. A notificação deve 

incluir a descrição dos sinais e sintomas, a duração, gravidade e evolução; deve referir o medicamento 

suspeito, lote, via de administração, data de início e suspensão da terapêutica e deve ainda incluir, se 

aplicável, outros medicamentos que toma, incluindo automedicação e suplementos alimentares4,41.  
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7. Marketing 
Nos dias de hoje, o marketing é importante para qualquer atividade profissional, assim, as farmácias 

devem apostar numa boa estratégia de forma a diferenciarem-se e gerarem satisfação e fidelização do cliente.  

A área de atendimento da FM, está organizada de modo estratégico, em que os produtos mais 

frequentemente pedidos estão numa zona fria, como por exemplo num nível mais inferior. Nas zonas quentes 

opta-se por ter produtos que se pretende dar destaque, como os dermocosméticos.  

O Cartão Saúda permite aumentar a fidelização e incentivar à compra, uma vez que se trata de um 

método de acumulação de pontos pelos produtos e serviços adquiridos. Mais tarde, permite a troca por outros 

produtos ou então a obtenção de um determinado desconto.  

Outra das estratégias de marketing é a realização de campanhas promocionais de determinados 

produtos, que por norma, em cada mês abrange produtos diferentes. 

Apesar de todas as estratégias que poderão existir, é importante ressalvar que nenhuma condição 

comercial se sobrepõe à saúde do utente, e, portanto, o atendimento focado no doente e a simpatia são os 

primeiros fatores que contribuem para a fidelização do utente, e os que realmente a FM valoriza. 

 

8. Formação complementar 
As formações contribuem para o processo de crescimento profissional, uma vez que permite colmatar 

a evolução do conhecimento científico. Assim, um profissional de saúde deve manter-se atualizado, de forma 

a proporcionar o melhor aconselhamento possível. Durante os 4 meses de estágio, tive oportunidade de 

assistir a várias formações, promovidas por diferentes entidades (Tabela 2). Além destas, tive algumas 

formações na farmácia, proporcionadas por delegados das empresas, nomeadamente, GlobalVet- Indicação 

farmacêutica na área da saúde animal; BioActivo® e FDC® Vitaminas. Além disso, a equipa da FM, 

dinamiza várias formações internas, as quais também presenciei (temas: Hiperplasia Benigna da Próstata, 

Afeções da garganta, Alergia vs Intolerância, Enxaquecas, Disfunção eréctil). 
 

Tabela 2 - Formações frequentadas durante o de estágio 

Data Formação Duração Organização Local 
21/02 “Aconselhamento farmacêutica na 

gravidez e amamentação” 
2h Alliance HealthCare Hotel Porto Palácio 

1/03 “Obstipação e impactação fecal” 2h Alliance HealthCare Hotel Porto Palácio 
04/03 Curso Suporte Básico de Vida* 4h Plural Cruz Vermelha Portuguesa 
08/03 “Workshop de Farmácia Nestlé 

Health sScience” 
4h Nestle Associação Nacional de 

Farmácias 
21/03 “Doenças transmissíveis ao Homem” 3h GlobalVet Associação Nacional de 

Farmácias 
23/03 Apresentação produtos Pierre Fabre 4h Pierre Fabre Hotel Collection Batalha 
20/04 Asma e DPOC- uso de inaladores 2h Alliance HealthCare Hotel Porto Palácio 

* Os custos associados a este curso foram inteiramente da minha responsabilidade. DPOC: Doença Pulmonar Obstrutiva crónica.  
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  Parte 2 – Temas desenvolvidos   
 

Projeto I – Semana da Saúde: “Mais vale prevenir do que remediar”  
1. Enquadramento e objetivos  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), as doenças cardiovasculares (DCV) são a principal 

causa de morte em todo o mundo. Estima-se que, anualmente, cerca de 17,5 milhões de pessoas morrem 

devido a DCV, correspondendo a 31% de mortes globais42. Na Europa, as DCV são responsáveis por 3,9 

milhões de mortes, num total de cerca de 45% de todas as mortes. Além da elevada taxa de mortalidade, as 

DCV contribuem substancialmente para o aumento da morbilidade43. As despesas hospitalares relativas às 

DCV têm aumentado de forma constante nos últimos 25 anos. Calcula-se que o encargo económico, na 

União Europeia, seja de 210 mil milhões de euros por ano. Do custo total, cerca de 53% (111 mil milhões de 

euros) está associado a cuidados de saúde, 26% (54 mil milhões de euros) a perdas de produtividade e 21% 

(45 mil milhões de euros) aos cuidadores informais de doentes com DCV43. Em Portugal, tem-se observado 

um decréscimo da mortalidade por DCV, no entanto, continuam a ser a principal causa de morte no país44. 

As DCV estão associadas ao estilo de vida, nomeadamente a fatores de risco comportamentais como o 

uso do tabaco, a dieta e obesidade, a inatividade física e o uso nocivo de álcool. Os fatores de risco 

comportamentais manifestam-se sob a forma de aumento da pressão sanguínea, aumento de glicose e/ou 

lipídios no sangue, sobrepeso e obesidade. Estes "fatores de risco intermédios" podem ser avaliados em 

instalações de cuidados primários de saúde, como as farmácias, e permitem determinar o risco de 

desenvolver uma DCV42,43,45. Assim, são fundamentais a deteção precoce e o aconselhamento de medidas 

não farmacológicas e/ou farmacológicas – “Mais vale prevenir do que remediar”. O farmacêutico, 

enquanto profissional de saúde, é um participante ativo neste âmbito, uma vez que ocupa uma posição 

privilegiada de proximidade com a população. Nesse sentido, tive a oportunidade de realizar um rastreio 

cardiovascular que teve como objetivos: i) despiste de doenças como hipertensão arterial (HTA), DM, 

hipercolestorolémia, sobrepeso e obesidade, bem como outros fatores de risco de DCV; ii) educação para a 

saúde, no que diz respeito às DCV, contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida da população; 

iii) promoção da adesão à terapêutica, pois muitas vezes os utentes referiam que a medicação não fazia efeito 

e nunca culpavam o estilo de vida; iv) estudo epidemiológico das DCV dos utentes da FM. Como futura 

farmacêutica pretendi assim contribuir para a melhoria da saúde em geral da população e, adicionalmente, 

garantir um maior acesso à informação junto dos utentes. 

  

1.1 Aterosclerose – fisiopatologia e manifestações clínicas 

A aterosclerose é o processo patológico subjacente às formas mais comuns de DCV, como a doença 

isquémica cardíaca e a doença cerebrovascular46. Além dessas, também pode causar doenças cardíacas 

hipertensivas, como HTA, doença arterial periférica e aneurisma47,48. Durante muitos anos pensava-se que a 

aterosclerose era apenas uma acumulação de colesterol na parede dos vasos, no entanto, hoje é considerada 

uma doença inflamatória crónica, em que há a formação de uma placa aterosclerótica46. Trata-se de um 

processo complexo, com progressão lenta e silenciosa, tendo o início na infância e manifesta-se mais tarde na 

vida adulta, afetando as artérias de grande e médio calibre (Anexo III: Figura 7). Quando o endotélio é 

exposto a níveis elevados de lipoproteína de baixa densidade (LDL) e outras substâncias, como os radicais 
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livres, este torna-se permeável aos linfócitos e monócitos46,49. As lesões iniciais consistem na deposição 

subendotelial de lípidos, macrófagos carregados de colesterol (foam cells) e células T. Ao longo do tempo 

desenvolve-se uma lesão mais complexa, com células apoptóticas, necróticas, detritos celulares e cristais de 

colesterol que formam um núcleo necrótico na lesão. Esta estrutura é coberta por uma capa fibrosa de 

espessura variável composta principalmente por colagénio, sendo formada pelas células do músculo liso 

vascular. Esta é infiltrada por células T ativadas, macrófagos e os mastócitos, que produzem mediadores pró-

inflamatórios e enzimas. A doença aterosclerótica é muitas vezes assintomática. No entanto, o crescimento da 

placa pode causar estenose que contribui para a isquemia no tecido circundante. A trombose é desencadeada 

na superfície com a rutura de uma placa, que leva à exposição de material trombogénico no núcleo. 

Seguidamente ocorre agregação de plaquetas, coagulação humoral e formação de um trombo que tanto pode 

destruir o lúmen arterial ou separar-se de forma a tornar-se um êmbolo que pode bloquear o fluxo de sangue 

distal ao seu ponto de origem46,50,51. Assim, as manifestações clínicas da aterosclerose diferem consoante o 

território cardiovascular afetado. Sendo que, quando ocorre nas artérias coronárias dá origem a um enfarte 

agudo do miocárdio (EAM), e quando ocorre nas artérias cerebrais provoca um acidente vascular cerebral 

(AVC), com consequências possivelmente fatais48.  

 

1.2 Fatores de risco para o desenvolvimento de DCV e prevenção cardiovascular 

A doença aterosclerótica tem uma natureza multifatorial, como resultado da pluralidade de fatores 

intervenientes, conhecidos como fatores de risco. Estes podem ter origem metabólica, ambiental ou em 

comportamentos de risco (Anexo III: Tabela 3) e, por vezes, estes interagem entre si de forma exponencial, 

incrementando a possibilidade de complicações cardiovasculares52. Os fatores de risco podem ser divididos 

em fatores de risco modificáveis, podendo estes ser controlados, tratados ou modificados; e fatores de risco 

não modificáveis, como a idade, o género e a história familiar (Anexo III: Tabela 4)53,54.  

A HTA é o maior fator de risco cardiovascular. O diagnóstico deve ser realizado segundo as normas 

da Direção Geral de Saúde (DGS) (Anexo III: Figura 8)55. Os níveis de PA estão progressivamente e 

positivamente relacionados com as DCV, independentemente do género, idade, raça e grupo étnico e país. 

Sendo que em alguns grupos etários o risco duplica com o incremento de 20 mmHg na pressão arterial 

sistólica e 10 mmHg na pressão arterial diastólica, a partir de valores de PA de 115/75 mmHg49,56. Além 

disso, poderá contribuir para a morbilidade, afetando outros órgãos, podendo causar insuficiência renal, 

danos nos vasos sanguíneos da retina e deficiência visual49. A HTA pode levar à inflamação vascular através 

de mecanismos mediados pela angiotensina II56. Esta é responsável por efeitos pró-inflamatórios, 

proliferativos e pró-fibróticos. A angiotensina II promove a produção de espécies reativas de oxigénio, 

crescimento celular, apoptose, migração celular e diferenciação, remodelação da matriz extracelular, 

regulação da expressão genética e ativa várias vias de sinalização intracelular que conduzem a lesões 

tecidulares57. Como a HTA é assintomática é fundamental um controlo constante dos valores de PA. Após o 

diagnóstico de HTA deve ser iniciada a terapia farmacológica, consoante o risco absoluto, que deve ter em 

conta o grau de HTA e a coexistência de outros fatores de risco, lesão subclínica de um órgão ou patologia. 

Além disso, dependendo da lesão do órgão-alvo e/ou patologia pode ser benéfico a utilização de determinado 

fármaco58. Os valores ideais de PA a atingir também vão depender das comorbilidades e da idade do 

indivíduo59.  
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 O risco de ocorrer um evento cardiovascular é 2-3 vezes maior em diabéticos, sendo este maior em 

mulheres54. A insulina é uma hormona produzida pelo pâncreas e permite regular a glicose no sangue. 

Quando o organismo não produz insulina suficiente, ou não pode usá-la adequadamente, surge a diabetes. O 

diagnóstico de DM é realizado segundo as normas da DGS. Além disso, é possível diagnosticar 

hiperglicemia, como a anomalia da glicose em jejum (AGJ) e tolerância diminuída à glicose (TDG), para os 

quais existe um risco aumentado, em relação à população normoglicémica, de desenvolver diabetes e DCV 

(Anexo III: Tabela 5)60. A DM do tipo 2 é a forma mais prevalente da doença (90%). É caraterizada pela 

deficiente secreção e/ou ação de insulina, sendo causada por fatores genéticos e ambientais60,61. Os sintomas 

incluem sede, micção excessiva, cansaço e perda de peso inexplicada54. A terapia da DM tipo 2 pode ser em 

monoterapia, terapia dupla ou tripla, consoante a necessidade individual. Os valores ideais a atingir, 

expressos em níveis de hemoglobina glicada A1c, vão depender das comorbilidades e da idade do 

indivíduo62.  

A obesidade, sobretudo a acumulação de gordura a nível visceral parece estar associada ao 

desenvolvimento de DM tipo 2. A sua avaliação deve ser feita através da medição dos parâmetros 

antropométricos e posterior análise do perímetro abdominal e IMC. A classificação deve ser feita consoante 

as normas da DGS (Anexo III: Tabela 6 e 7)63. Com a obesidade, ocorre acumulação de TG e produtos de 

metabolização dos ácidos gordos livres levando à inibição do signaling da insulina. Adicionalmente, há 

aumento da produção de citoquinas e diminuição da adiponectina que contribuem para a resistência à 

insulina61,64. A inflamação a nível sistémico continuada conduz à alteração do perfil lipídico, com aumento 

dos TG e diminuição de lipoproteína de elevada densidade (HDL), e além da disfunção das células 

pancreáticas, conduz a dislipidemia (Anexo III: Figura 9)64. As dislipidemias podem ser de caráter 

qualitativo e/ou quantitativo, com origem primária ou secundária. São um importante fator de risco de 

aterosclerose, como já referido. Para o diagnóstico é importante a determinação laboratorial de alguns 

parâmetros bioquímicos (LDL, HDL e TG), e em caso de necessidade deve ser implementada 

farmacoterapia65,66. Assim, a obesidade central, induzida pelo estilo de vida, concomitantemente com HTA, 

DM e dislipidemia dão origem à síndrome metabólica (Anexo III: Figura 9). 

O tabagismo duplica o risco de sofrer um evento cardiovascular. O fumo do tabaco contém nicotina e 

outros produtos químicos que promovem DCV através de vários mecanismos, nomeadamente através do 

dano no endotélio dos vasos sanguíneos; aumento da reatividade plaquetária e dos níveis plasmáticos de 

fibrinogénio e hematócrito, e consequentemente da viscosidade do sangue, podendo ocorrer trombose; 

aumento do nível de LDL e redução do nível de HDL. A nicotina acelera a frequência cardíaca e aumenta a 

PA, tornando-se particularmente perigoso nos casos em que o lúmen arterial está parcialmente 

obstruído49,54,67. Além disso, fumar agrava o risco de DM68. O género feminino é o mais afetado, assim como 

as pessoas que começam a fumar antes dos 16 anos54. A exposição ambiental do tabaco tem, igualmente, 

efeitos nocivos, não existindo limiar seguro de exposição68. Com a cessação tabágica ocorre diminuição do 

risco associado, estando descrito que são necessários entre 5-15 anos para atingir o nível de risco de não 

fumadores69,70. 

As DCV afetam os dois sexos, homens e mulheres, e o risco aumenta com a idade. No entanto, os 

anos de vida perdidos por DCV são menos nas mulheres. O risco de DCV nas mulheres é subestimado, uma 

vez que se acredita que estas estão mais protegidas. Os fatores de risco são os mesmos para homens e 
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mulheres, contudo, alguns deles são mais perigosos para as mulheres, como o tabaco, os TG e DM49,54. A 

história familiar é igualmente importante, e deve ter-se em conta aquando a determinação do risco global71.  

Os determinantes sociais, como pobreza, dificuldade de acesso à saúde, baixo nível de educação e 

degradação ambiental, assim como fatores psicológicos, depressão e ansiedade, estão indiretamente 

relacionados com a saúde cardiovascular49.  

Apesar das DCV geralmente ocorrem na meia-idade ou mais tarde, os fatores de risco são 

determinados em grande medida por comportamentos aprendidos na infância e continuados até à idade 

adulta, como hábitos alimentares, tabagismo e ingestão de álcool. Em todo o mundo, estes riscos estão a 

começar a aparecer cada vez mais cedo. A atividade física diminuiu acentuadamente na adolescência, 

particularmente no sexo feminino, e a obesidade aumentou substancialmente. A DM tipo 2 era anteriormente 

rara em crianças, mas está a aumentar nos adolescentes54. Assim, são necessárias políticas de intervenção 

nesta área, ao nível do estilo de vida, nomeadamente na dieta, sedentarismo, tabagismo e ingestão de 

álcool. É necessário alertar a população para a adoção de uma dieta variada, com maior consumo de vegetais 

e frutas em detrimento das gorduras saturadas; aumento do consumo de peixe e redução do consumo de sal, a 

OMS recomenda o uso de menos de 5g/pessoa/dia de sal. Uma dieta saudável, aliada à prática de exercício 

físico, o controlo do peso, a redução da ingestão de álcool e a cessação tabágica trazem benefícios 

consideráveis para a saúde em todas as idades, para o sexo masculino e feminino49,54,58. A adoção de 

medidas, como a monotorização e a educação para a saúde, que visam prevenir ou diminuir o impacto dos 

fatores de risco têm como objetivo a diminuição da morbilidade e mortalidade por DCV. De forma a dar uma 

resposta mais eficaz a esta problemática, é importante que decisores políticos e sistemas associados, 

concebam estratégias que incluam ações intersectoriais, promovendo a participação da comunidade e grupos 

da sociedade civil. Essa abordagem inclusiva permite a criação de uma sociedade mais justa e populações 

mais saudáveis, com diminuição da sobrecarga social, económica e da saúde. 

 

1.3 Determinação do risco cardiovascular global 

O risco cardiovascular é determinado através do sistema SCORE (Systemic Coronary Risk 

Estimation). Permite estimar a probabilidade de ocorrência de um evento cardiovascular em 10 anos, e a 

estratificação do risco é feita em quatro níveis (Anexo III: Figura 10). Devem ser incluídos utentes com idade 

entre os 40 e 65 anos52. Tem por base a idade, o sexo, a pressão arterial sistólica e o colesterol total. Existem 

duas escalas, construídas com base nas estatísticas de mortalidade, sendo que uma é para países de alto risco 

e outra para países de baixo risco (Anexo III: Figura 11)72. Para utentes com idade inferior a 40 anos utiliza-

se a tabela de cálculo do risco relativo para os jovens (Anexo III: Figura 12)52.  

O resultado obtido deve ser interpretado no sentido populacional e não individual. Desta forma, um 

resultado de 7% significa que, por cada 100 utentes em idêntica situação de estimativa de risco 

cardiovascular, 7 irão falecer nos próximos 10 anos por um evento de natureza cardiovascular. A estimativa 

do sinergismo derivado da presença simultânea dos diversos fatores de risco individuais, permite não só 

identificar os utentes com um risco alto, assim como, adequar a intensidade da intervenção terapêutica no 

controlo efetivo dos fatores de risco, de acordo com as necessidades individuais. Permite ainda motivar os 

utentes à adesão da terapêutica farmacológica e não farmacológica, realçando o grau de risco e os potenciais 

ganhos das intervenções propostas52.  
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2. Métodos 

O rastreio cardiovascular, foi realizado no dia 7 de abril, na zona exterior da farmácia e foi uma das 

atividades gratuitas desenvolvidas durante a Semana da Saúde (Anexo IV: Figuras 13-15). Esta atividade foi 

desenvolvida com a colaboração de toda a equipa da FM e ainda contou com a colaboração de um grupo de 

estudantes voluntários da FFUP no dia da atividade. A atividade foi publicitada, previamente, através de 

cartazes (Anexo IV: Figura 16). Além disso, elaborei a montra de forma a divulgar as várias atividades da 

Semana da Saúde, incluindo o rastreio cardiovascular (Anexo IV: Figura 17). Para que todos os utentes da 

FM pudessem beneficiar do rastreio cardiovascular, elaborei uma senha de atendimento prioritário, que foi 

distribuída ao longo da semana anterior (Anexo IV: Figura 18).  

Durante o rastreio foram avaliados: o peso, o IMC, o perímetro abdominal, a PA, a glicemia e o 

colesterol total. Todos os valores foram registados para posterior análise. Para permitir a recolha de dados 

para o estudo elaborei um questionário, abordando os aspetos mais relevantes no que diz respeito às DCV e 

aos seus fatores de risco, e ainda foram incluídas variáveis sociodemográficas (sexo, idade, nacionalidade e 

nível de estudos) (Anexo IV: Figura 19). Antes de iniciar o questionário, era pedido o consentimento para a 

participação no estudo, e em caso afirmativo procedia-se à realização do mesmo, através de uma entrevista. 

Além disso, foi realizado aconselhamento farmacêutico personalizado para cada situação, que incidia na 

avaliação dos valores obtidos e em medidas não farmacológicas. Desta forma, pretendia-se motivar o utente 

para a modificação do estilo de vida e, se aplicável, para a adesão à terapêutica. Foram distribuídos panfletos, 

fornecidos pela Sociedade Portuguesa de Cardiologia para consolidação dos conhecimentos sobre esta 

temática e para consultar em caso de dúvidas. Juntamente com os panfletos, foi distribuída a newsletter 

mensal da FM, igualmente sobre DCV, e um saco com uma maça e uma garrafa de água para a incentivar a 

adoção de uma alimentação saudável. Através dos dados recolhidos no questionário foi possível avaliar o 

risco cardiovascular global do indivíduo através da tabela de risco SCORE, atendendo as recomendações da 

Direção Geral de Saúde52.   

O questionário foi realizado, de forma anónima, a 121 utentes, com idade superior a 18 anos. 

 

3. Resultados e discussão 

Os resultados obtidos nos inquéritos cardiovasculares e os resultados dos parâmetros avaliados 

encontram-se em anexo (Anexo V: Tabela 8). A maior parte dos utentes pertencia ao sexo feminino (♀:59%; 

♂:41%), e a idade variou entre os 19 e os 94 anos. A média foi de 55,50 anos e a faixa etária modal foi dos 

50 aos 59 anos (Anexo VI: Gráfico 1 e 2). A maioria dos utentes era de nacionalidade Portuguesa (96%) e a 

escolaridade predominante era o nível do ensino primário (47%) (Anexo VI: Gráfico 3 e 4).  

No que concerne ao IMC, 51 utentes (42%) apresentam IMC normal, 43 utentes (36%) incluem-se na 

classe de pré-obesidade, 21 utentes (17%) na classe I de obesidade, 5 utentes (4%) na classe II de obesidade e 

1 utente (1%) na classe I de baixo peso (Anexo VI: Gráfico 5). Quando se analisa a prevalência de pré-

obesidade e obesidade verifica-se que esta aumenta com o aumento da idade, com exceção na faixa etária dos 

80-89 anos. Dentro do grupo de pré-obesidade a maior parte encontra-se na faixa etária dos 50-59 anos 

(Anexo VI: Gráfico 6). Neste estudo, a maior parte dos utentes possuem um IMC superior ao normal, como 

demonstrado em outros estudos nacionais68. O total acumulado de pré-obesidade e obesidade, de 57%, é a 

prova de que é necessária intervenção nesta área, uma vez que é um forte sinal de que a médio prazo estes 
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utentes poderão vir a ter problemas do foro cardiovascular, se ainda não o manifestam. A obesidade é um 

fator de risco importante, sobretudo quando ocorre acumulação de gordura visceral, pelo que a medição do 

perímetro abdominal pode ajudar na previsão de risco acrescido de desenvolvimento de outras patologias, 

como a DM e dislipidemias, e consequentemente aumento do risco cardiovascular63. Neste estudo, grande 

parte dos homens e mulheres, que se incluem na classe de pré-obesidade e obesidade, apresentam um 

perímetro abdominal >94 cm e >80 cm, respetivamente, apresentando assim um risco muito aumentado de 

complicações metabólicas. De salientar, no sexo feminino, apesar de algumas das utentes apresentarem IMC 

normal, o perímetro abdominal é >80 cm, indicando acumulação de gordura visceral e, portanto, um risco 

aumentado (Anexo VI: Gráfico 7).  

Relativamente à PA, com a idade verificou-se um aumento da pressão arterial sistólica e pressão 

arterial diastólica (Anexo VI: Gráfico 8), como o descrito com a literatura54,68. Neste estudo, a prevalência de 

HTA é maior no sexo feminino (58%) (Anexo VI: Gráfico 9), ao contrário do que é observado num estudo 

anterior68. Através dos valores obtidos na medição da PA, verificou-se que 53 utentes tinham valores de PA 

superiores aos valores normais de referência - >129/>84 mmHg. Apenas para 33 utentes foi possível realizar 

a classificação da HTA, uma vez que os restantes 20 já tinham diagnóstico e seguiam um plano 

farmacoterapêutico55. Dos 33 utentes, a maior parte (55%) encontra-se com PA normal-alta (Anexo VI: 

Gráfico 10), deste modo, apresentam um risco cardiovascular mais elevado do que as pessoas que apresentam 

uma PA ótima (risco relativo de 2,5 na mulher e 1,6 no homem)55; 42% possui HTA Grau I; e 3% HTA Grau 

II. Além disso, 7 utentes apresentaram hipertensão sistólica isolada (Anexo VI: Tabela 9). De notar que, os 

20 utentes que estavam medicados apresentaram valores de PA acima do normal. Dos 20 utentes, 11 não 

sabiam a medicação que estavam a fazer (Anexo V: Tabela 8). 

No que diz respeito à determinação dos valores de glicémia no sangue, apenas 6 utentes se 

encontravam em jejum aquando a determinação. Destes utentes, 6 (86%) apresentavam os valores dentro do 

valor de referência normal (≤110 mg/dl), e em apenas 1 foi detetada AGJ (Anexo VI: Gráfico 11). 

Considerando as condições pós-prandiais, foram analisados 62 utentes, dos quais 59 apresentavam valores 

normais (<140mg/dl) e em 3 utentes foi detetada TDG (≥140-<200mg/dl) (Anexo VI: Gráfico 12). Dos 13 

utentes que afirmaram ter diagnóstico de DM e plano farmacoterapêutico instituído, 3 não tinham os valores 

de glicémia controlados, e 7 não sabiam qual o seu plano farmacoterpêutico. Para os restantes 39 utentes não 

foi possível a classificação, uma vez que apenas tinha decorrido 1h ou menos entre a última refeição e a 

determinação bioquímica73.  

Pela análise dos valores obtidos para o colesterol total, 55% dos utentes apresentaram valores 

elevados (Anexo VI: Gráfico 13). Destes, 21 utentes tinham diagnóstico prévio e encontravam-se medicados, 

porém pelos valores obtidos a patologia não está controlada. Para além destes, 5 utentes tinham 

conhecimento do diagnóstico de hipercolesterolémia, no entanto admitiram que não tomavam a mediação. 

Adicionalmente, 13 utentes não sabem qual é a medicação atual para a patologia (Anexo V: Tabela 8).  Cerca 

de 45% dos utentes apresentaram valores ≤190mg/dl (Anexo VI: Gráfico 13), e, portanto, dentro dos valores 

normais. Quando analisados por faixa etária, de uma forma geral, com o aumento da idade aumenta a 

prevalência de hipercolesterolémia (Anexo VI: Gráfico 14), como descrito em estudos anteriores68.  

Além da análise destes fatores de risco cardiovascular foram questionados aspetos relacionados com o 

estilo de vida dos utentes. Pelas respostas obtidas verificou-se que a maior parte dos utentes, 71 utentes 
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(59%), nunca fumou; 30 utentes (25%) são ex-fumadores; e 19 utentes (16%) são fumadores. Resultados 

semelhantes foram observados num estudo realizado em 2016 em Portugal68. Dos utentes ex-fumadores, 16 

já teriam deixado de fumar há pelo menos 5 ou mais anos, assim o seu risco cardiovascular possivelmente 

diminui, atingindo o mesmo risco que não fumadores70. Dos atuais fumadores, a maior parte pertence ao sexo 

feminino (11). Estudos recentes mostram uma evolução crescente de hábitos tabágicos na população 

feminina68. Além disso, a maior parte dos fumadores fuma 20 cigarros por dia (Anexo VI: Gráfico 15 e 16). 

No que diz respeito ao exercício físico, 60% dos utentes afirma praticar, sendo que 30% pratica todos os dias. 

A atividade física é importante para a diminuição da carga global de DCV, estudos apontam que apenas 1 em 

cada 5 adultos portugueses atingem os valores recomendados pela OMS68. Quando questionados sobre 

restrições alimentares, poucos foram os que referiam alguns dos cuidados que se deve seguir para a 

diminuição do risco de DCV (Anexo V: Tabela 8, pergunta 4).  

A história familiar é um aspeto importante a ter em consideração nas DCV. Cerca de 35% dos utentes 

referiram ter algum familiar com DCV. A maior parte dos utentes não sabiam qual a doença, 5% sofreram de 

EAM, AVC; e 1% de doença das artérias coronárias, HTA, insuficiência cardíaca, angina de peito e 

aneurisma (Anexo VI: Gráfico 17).  

Estudos recentes apontam que a duração do sono pode estar relacionado com o aumento da 

prevalência de HTA e DM74,75. Neste estudo, os utentes com diagnóstico e/ou com valores elevados de PA ou 

glicemia tinham em média 6 horas de sono, estando abaixo do valor médio recomendado (8h).  

O cálculo do risco SCORE revelou que 43% dos utentes entre os 40 e 65 anos dos utentes têm risco 

baixo e moderado. Já a maior parte dos utentes com menos de 40 anos, 95%, apresentam risco moderado 

(Anexo VI: Tabela 10 e Gráfico 18 e 19). Para o cálculo apenas foram considerados os utentes que deixaram 

de fumar há pelo menos 15 anos, uma vez que é o tempo necessário descrito para o risco ser igual a não 

fumadores70.  

A maior parte dos utentes (65) nunca tinha participado num rastreio cardiovascular e 13 utentes 

afirmaram que o farmacêutico já tinha alertado para alguma destas patologias (Anexo VI: Gráfico 20 e 21). 

Além disso, 64,5% afirmaram que recorriam à farmácia para medição destes parâmetros (Anexo VI: Gráfico 

22). Esta é uma área de oportunidade de intervenção para o farmacêutico - a deteção precoce e controlo 

destas patologias, bem como dos fatores de risco associados. A todos os utentes, com ou sem diagnóstico, 

foram aconselhadas medidas não farmacológicas, de forma a prevenir ou controlar o aparecimento de DCV e 

complicações associadas, aumentando a qualidade de vida. Aos utentes com diagnóstico prévio e com os 

valores bioquímicos alterados, além das medidas não farmacológicas, foi aconselhado a realização de 

medições com mais frequência. No caso dos utentes sem diagnóstico prévio e com valores alterados, foi 

aconselhado a realização de medições mais frequentes, e caso se mantivessem alterados foram alertados para 

consultar um médico. Muitas vezes, os utentes não têm conhecimento das suas patologias e suas implicações, 

assim como a medicação que fazem, como foi visível neste trabalho. De salientar que alguns utentes 

voltaram a realizar medições na semana seguinte ao rastreio. 

Posto isto, o farmacêutico pode intervir educando para a saúde, de forma a dotar a população de 

conhecimentos que os ajudem a fazer opções e a tomar decisões relativas à sua saúde, garantindo assim um 

papel ativo, e consequentemente uma maior adesão à terapêutica. O rastreio realizado na FM correspondeu as 

minhas expectativas, atingindo todos os objetivos pretendidos. Além de alcançar um impacto positivo na 
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comunidade, permitiu contribuir para a fidelização dos utentes. De ressalvar o apoio económico da FM para a 

realização gratuita deste rastreio, pois o custo das determinações bioquímicas é por vezes um fator 

desmotivador para muitos utentes. 

No futuro, poderá avaliar-se novamente o risco cardiovascular e perceber se esta atividade contribuiu 

para a sua melhoria. Além disso, uma das áreas a trabalhar junto dos utentes, poderá ser a nutrição, 

nomeadamente nutrição sénior, uma vez que com o aumento da idade aumenta a obesidade e a maior parte 

dos fatores de risco cardiovascular agravam-se.  

 

Projeto II – Semana da Saúde: “+ Sáud€ para Todos”  
1. Enquadramento e objetivos 

O medicamento apresenta, nos dias de hoje, um valor indiscutível, pelo poder de aumentar a 

longevidade e qualidade da vida, e por conseguinte aumento da produtividade, gerando assim benefícios para 

as pessoas, a sociedade e para o país. O envelhecimento populacional e as doenças crónicas associadas estão 

a aumentar a demanda da despesa do estado, desafiando assim a sustentabilidade do SNS.  

A nível nacional, a profunda crise económica, da qual ainda hoje estamos a recuperar, mudou a 

política do medicamento. Desde a assinatura do Memorando de Entendimento sobre as Condicionalidades de 

Política Económica, após o pedido de ajuda internacional em abril de 2011, Portugal enfrentou um período 

de grandes constrangimentos económicos, forçando restrições em várias áreas, incluindo na da saúde. Entre 

outras, foram implementadas medidas com vista à redução da despesa pública com os medicamentos, 

nomeadamente com estabelecimento do preço do primeiro MG a introduzir no mercado, no cálculo de preços 

de referência, a obrigatoriedade da prescrição eletrónica por DCI e a remoção de barreiras à entrada de MG76.  

Após a implantação das medidas, entre 2011 e 2015, verificou-se uma redução dos custos do 

medicamento, na ordem dos 88,81 milhões de euros para os utentes e cerca de 144,81 milhões de euros para 

o SNS. A redução da despesa não foi acompanhada pela redução do número de embalagens, pelo contrário, 

foi registado um aumento de 13,17 milhões de embalagens dispensadas. Durante esse período verificou-se 

um aumento do consumo de MG, contudo a quota ficou abaixo daquilo que tinha sido estipulado pelo 

memorando (60% em termos de volume) e abaixo da média europeia, nomeadamente dos países com 

economia mais forte (Anexo VII: Figura 20 e 21)76-78. Estudos apontam que sem os MG, em 2014, os utentes 

europeus teriam de pagar mais 100 mil milhões de euros em despesas com os medicamentos79. Em 2016, 

verificou-se que desde 2012 os encargos do SNS por embalagem diminuíram 8,9% e para o utente 8,4%. Da 

mesma forma, observou-se uma diminuição de 8,7% no preço médio dos medicamentos77. Até abril de 2017, 

a quota de MG em embalagens foi de 47,1%, registando-se uma diminuição face a 2016 (-0,03 p.p)80. Além 

disso, na europa, os MG permitiram duplicar o número de doentes tratados com o mesmo orçamento, entre 

2005 e 201479. Desta forma, os MG são importantes para a concorrência e contenção de custos nos mercados 

farmacêuticos, beneficiando o Estado e os utentes, sem comprometer a saúde destes. De forma a dar 

continuidade à política do medicamento, o governo deve criar medidas que fomentem a procura, e não 

apenas a oferta.  Como tal, foi implementado a atribuição de um incentivo de dispensa de MG para as 

farmácias81. 

Devido à relevância socioeconómica dos MG, é importante perceber a evolução destes no mercado 

nacional, e sobretudo compreender o ponto de vista e entendimento junto dos utentes. Não obstante às 
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diversas campanhas já realizadas sobre o uso de MG os utentes ainda demonstram dúvidas e incertezas, 

evidenciando carência de conhecimento acerca desta temática. Aquando da dispensa de medicamentos este 

era um tema constantemente questionado, sendo visível a falta de confiança na qualidade, segurança e 

eficácia dos MG. Perante esta situação tentava sempre esclarecer e informar os utentes, de forma a que essas 

dúvidas não invalidassem a opção por um MG. Muitas vezes, deparei-me com utentes que não sabiam 

distinguir medicamentos de marca de MG, e que por vezes tomavam MG a achar que eram medicamentos de 

marca. Neste sentido, decidi realizar um questionário de forma a tentar perceber qual o conhecimento dos 

utentes da FM sobre os MG, assim como as suas dúvidas, para que no futuro sejam os pontos a trabalhar 

junto dos utentes. Além disso, elaborei um panfleto, com informação simples e estruturada, de forma a 

aumentar a confiança junto dos utentes da FM, para que reflita no padrão de consumo de MG, como 

medicamentos de qualidade a preço mais acessíveis. E acima de tudo, tentar incutir que a utilização de MG, 

além das vantagens individuais, traz vantagens para todos nós enquanto sociedade - “+ Saúd€ para Todos” - 

uma vez que melhora o acesso aos medicamentos; permite a utilização de medicamentos inovadores em 

determinadas doenças; diminui a despesa do SNS, possibilitando o investimento em outras áreas como a 

investigação e desenvolvimento de novos medicamentos.  

 

1.1 Medicamentos de referência e medicamentos genéricos 

No universo dos MG é importante distinguir dois conceitos: medicamento de referência (MR) e MG. 

O primeiro, também conhecido como medicamento de “marca”, trata-se de um medicamento que foi 

autorizado com base em documentação completa, incluindo resultados de ensaios farmacêuticos, pré́-clínicos 

e clínicos. Um MG é um medicamento que possui a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem e 

cuja bioequivalência com o MR foi demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados.  Estes 

medicamentos, têm de ser aprovados pelo INFARMED (em Portugal) ou pela Agência Europeia do 

Medicamento (EMA), e por isso é atribuído a cada um uma AIM. Na sua identificação deve constar a DCI, o 

nome do titular da AIM, a dosagem, a forma farmacêutica e a sigla “MG”13. Assim, pela definição do MG 

pode concluir-se que este é equivalente ao MR.  

Um MG apenas pode ser introduzido no mercado quando todas as patentes e certificados 

complementares de proteção do MR tiverem expirado. As patentes têm a função de proteger o medicamento, 

de modo a evitar que outros o fabriquem, usem, vendam ou importem, e desta forma recuperar os 

investimentos realizados, garantindo a sustentabilidade no processo económico que conduz a obtenção de 

inovação. Na europa, as patentes de propriedade intelectual têm duração de 20 anos e os certificados 

complementares de proteção atribuem até cinco anos de proteção adicional. O medicamento está sujeito a 

proteção de exclusividade de dados e de mercado, durante 8 e 10 anos, respetivamente, após a AIM. Além 

disso, se o medicamento nos primeiros 8 anos após a AIM for autorizado para outras indicações terapêuticas 

é atribuída exclusividade de mercado adicional por mais 1 ano (Anexo VII: Figura 22). Assim, apenas 

quando expira a patente de exclusividade de dados é possível submeter o processo de AIM de um MG às 

autoridades competentes, com base na bioequivalência. Os MR em que o pedido de AIM foi submetido antes 

da data de transposição da Diretiva (31 de outubro de 2005) beneficiam dos períodos de proteção de patente 

previamente estabelecidos82. Contudo, o MG apenas entra no mercado quando expira a patente de 

exclusividade de mercado e depois de obter aprovação da AIM, preços e comparticipação83.  
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Dado que os MG contêm substâncias ativas bem conhecidas, seguras e eficazes que estão no mercado 

europeu há pelo menos dez anos, não é exigido aos fabricantes de MG testes pré-clínicos e ensaios clínicos. 

Para a atribuição da AIM, além de conter a mesma substância ativa, na mesma dose e forma farmacêutica, os 

MG têm de demonstrar bioequivalência com os MR. Um teste de bioequivalência trata-se de um estudo 

clínico, que pretende demonstrar que, em determinadas condições, sempre que a mesma dose de um 

medicamento é administrada, durante um determinado período de tempo, existe a mesma quantidade de 

substância ativa no organismo humano, independentemente se é MG ou MR, apresentando assim a mesma 

biodisponibildade84,85. Por outras palavras, este teste permite demonstrar que o MG é equivalente ao MR, e, 

portanto, irão originar um efeito terapêutico semelhante. A avaliação, por parte das autoridades, baseia-se no 

dossier do MR e no resultado dos estudos de biodisponibilidade, e desta forma é possível comprovar a 

qualidade, segurança e eficácia do MG. Além disso, os MG devem ser produzidos sob as normas das boas 

práticas de fabrico, obrigatórias para todos os produtos farmacêuticos85-87.  

O preço mais acessível dos MG em relação aos MR resulta da combinação da poupança associada à 

investigação e desenvolvimento por parte dos fabricantes dos MG, assim como da legislação em vigor, 

desempenhando desta forma um papel relevante no aumento do acesso aos cuidados de saúde83,88. Aquando a 

introdução de um MG no mercado Português, o preço deste deve ser, no mínimo, 50% mais barato do que o 

MR, ou 25% para medicamentos cujo preço de venda ao armazenista em todas as apresentações seja igual ou 

inferior a 10 euros89. O sistema de comparticipação é feito através de um sistema de preços de referência. O 

cálculo do preço de referência para cada grupo homogéneo corresponde à média dos cinco PVP mais baixos 

praticados no mercado, tendo em consideração os medicamentos que integrem aquele grupo11. 

A segurança dos MG, assim como a de todos os medicamentos, continua a ser monitorizada, pelo 

INFARMED, mesmo após a concessão da AIM. Compete a este organismo avaliar, comprovar a qualidade, 

monitorizar a segurança de todos os medicamentos que se encontram no mercado e inspecionar 

periodicamente todas as instalações de produção86,87. Em suma, o preço inferior dos MG não compromete 

qualidade, eficácia e segurança face a um MR. 

 

2. Métodos 

A atividade foi desenvolvida no dia 7 de abril, no dia do rastreio cardiovascular, e de igual forma, 

contou com a colaboração de toda a equipa da FM e de um grupo de estudantes voluntários da FFUP no dia 

da atividade. Escolhi esse dia com o objetivo de abranger um maior número e diversidade de utentes, e 

aproveitando a espera entre a realização e obtenção do resultado do teste do colesterol (aproximadamente 3 

min.) para fazer o inquérito. Antes de iniciar o inquérito, era pedido o consentimento para a participação no 

estudo, e em caso afirmativo procedia-se à realização do mesmo, através de uma entrevista. 

Para atingir os objetivos pretendidos, elaborei um inquérito estruturado e adaptado às necessidades 

dos utentes da FM (Anexo IV: Figura 19). Trata-se de um questionário de resposta rápida e os temas 

abordados foram: o nível de conhecimento sobre os MG; os tipos de fontes externas para obtenção de 

informação sobre os MG (farmácia, médico, internet, família/amigos ou outras); a perceção da importância 

dos MG; o nível de consumo de MG; a origem da iniciativa de consumo (farmacêutico, médico, própria ou 

outra); e comportamento atual e futuro na solicitação de MG, tendo por base o fator “preço”. Além disso, 
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foram incluídas variáveis sociodemográficas (sexo, idade, nacionalidade e nível de estudos), de forma a 

tentar perceber se essas variáveis influenciam o grau de conhecimento e/ou confiança nos MG. 

O inquérito foi realizado, de forma anónima, a 119 utentes (2 utentes não responderam), com idade 

superior a 18 anos. 

Com objetivo de informar e esclarecer as dúvidas, elaborei um panfleto sobre MG, para entregar no 

fim do inquérito (Anexo VII: Figura 23). Neste constam as informações mais relevantes sobre os MG, com 

linguagem simples e clara, de forma a que a informação fosse percebida por todos os utentes. Posteriormente, 

o panfleto foi divulgado nas redes sociais da FM, podendo assim a informação chegar a um maior número de 

pessoas (Anexo VII: Figura 24).  

 

3. Resultados e discussão 

Os resultados obtidos nos inquéritos sobre MG encontram-se em anexo (Anexo VIII: Tabela 11). A 

caracterização da amostra é igual à observada para o rastreio cardiovascular (descrito na secção Projeto I, 

tópico 3: Resultados e discussão; Anexo VI: Gráficos 1-4).  

A maior parte dos utentes (61,3%) declarou saber o que é um MG, estando de acordo com estudos 

anteriores90,91. Destes, a maior parte era do sexo feminino (Anexo IX: Gráfico 23). Com a idade diminui o 

conhecimento sobre os MG, tendo a faixa etária dos 70-79 anos maior número de utentes que não sabe o que 

é um MG (Anexo IX: Gráfico 24). Além disso, é verificado um maior número de utentes que não sabe o que 

é um MG com nível de ensino primário (Anexo IX: Gráfico 25). Quando questionados sobre o significado da 

sigla “MG” presente nas embalagens de medicamentos, 73% dos utentes não sabiam, sendo que 40% destes 

tinham afirmado saber o que é um MG (Anexo IX: Gráfico 26). Assim, a maior parte dos inquiridos não sabe 

reconhecer um MG, uma vez que a presença da sigla é o fator de distinção. Estes resultados corroboram com 

o observado no atendimento, em que muitas vezes os utentes pensavam que estavam a tomar um MR, quando 

na realidade tratava-se de um MG.  

No presente estudo, a farmácia é o local onde os utentes mais recorrem para perguntar informações 

acerca dos MG (64%), sendo o sexo feminino o que mais optou (Anexo IX: Gráfico 27 e 28), estando de 

acordo com o demonstrado num estudo90. Contudo, outro estudo aponta que o médico é o mais procurado91. 

Esta diferença pode dever-se ao tipo de serviços que são prestados e à confiança que os utentes depositam 

nos profissionais da FM. Além disso, é igualmente verificado que, a farmácia é o meio mais utilizado em 

todas as faixas etárias (Anexo IX: Gráfico 29), assim como em utentes com menor nível de formação (Anexo 

IX: Gráfico 30). De salientar que todos os utentes que não procuravam por informações (10) também não 

sabiam o que era um MG, demonstrando assim desinteresse sobre a temática.  

Quando questionados sobre a importância dos MG, 61 utentes afirmaram ser “importante”; 39 utentes 

“muito importante”, 12 utentes “pouco importante”; e 6 utentes “nada importante”. Dos utentes que acham 

que os MG são “nada importante”, 3 sabiam o que era um MG, no entanto 3 não sabiam. Em ambos os sexos 

e na maioria das faixas etárias, a maioria dos utentes afirmam ser “importante” (Anexo IX: Gráfico 31). De 

destacar que a faixa etária dos 50-59 anos é a que possui mais utentes a declararem como “nada importante” 

a existência de MG (Anexo IX: Gráfico 32). Os utentes com nível de ensino primário são os que mais 

classificam os MG como “importante”. No entanto, é também no grupo de utentes com nível de ensino 

primário que se verifica maior número de utentes a classificarem como “nada importante” (Anexo IX: 
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Gráfico 33). Dos utentes que justificaram a sua resposta, a maior parte referiu o preço mais acessível como a 

justificação da sua importância. Dos utentes que classificaram como “pouco ou nada importante” as 

justificações mais comuns eram: “diferença de preço pouco significativa”; “os de marca fazem mais efeito”; 

“MG é para engar os pobres”; “já tive problemas com genéricos”; “´é bom para as pessoas que não podem 

gastar dinheiro” – ou seja, são maioritariamente, justificações que refletem falta de confiança.  

Dos utentes questionados, 86% declarou já ter consumido MG, enquanto que 16% nunca tinha 

consumido, como demonstrado em outro estudo90. A principal razão pela qual nunca tinham consumido MG 

foi a falta de confiança nestes (Anexo IX: Gráfico 34). Dos utentes que nunca tinham comprado um MG, a 

maior parte tinha afirmado não saber o que é um MG (13), demonstrando que o nível de conhecimento 

poderá influenciar o nível de confiança, e consequentemente o consumo de MG. Assim, torna-se importante 

conhecer quais os motivos que contribuem para que o utente não solicite MG, de forma a tentar combate-los, 

sendo neste âmbito importante a educação para a saúde. A iniciativa para o consumo de MG partiu, em maior 

percentagem, dos farmacêuticos (47%), seguido do médico (27%), própria (24%) e por fim por um familiar 

(2%), comprovando assim a influência do farmacêutico junto da população (Anexo IX: Gráfico 35), 

contrariamente ao observado em outro estudo90. Dos utentes que têm instituído um plano farmacoterapêutico 

42% consome MG, 23% apenas consome medicamentos de marca e 4% não sabe (Anexo IX: Gráfico 36). 

Mais uma vez, alguns utentes não sabem se fazem ou não MG, o que corrobora com o que se sucedia nos 

atendimentos.  

A maior parte dos utentes, 38%, afirmam que mudariam para um MG por uma diferença <1€; 31% 

mudaria por 1-9€ de diferença; 23% não mudaria para MG, independentemente do valor; 6% mudaria por 10-

19€; e 2% mudaria apenas quando o valor fosse superior a 20€ (Anexo IX: Gráfico 37). Todos os utentes que 

afirmaram não confiar nos MG também não mudariam por nenhum valor de poupança associado. Pode 

verificar-se que com o aumento da idade e diminuição do nível de escolaridade aumenta a tendência de os 

utentes não mudarem para MG (Anexo IX: Gráfico 38 e 39), este facto pode ser justificado pelo menor 

conhecimento sobre MG da população idosa e com menor nível de escolaridade.  

 

4. Conclusão e perspetivas futuras 

A maior parte dos utentes da FM sabe o que é um MG e tem confiança nestes, verificando-se uma 

atitude de maior intenção de compra nestes utentes. No entanto, ainda existe um nicho de utentes que não 

sabe o que é, que não procura informação, que não confia e por isso não utiliza MG, demonstrando 

resistência em aceitar a similitude entre os MG e os MR. É neste segmento de população que a farmácia deve 

intervir de forma a educar a população. De salientar que muitos utentes não entendiam o porquê da 

disparidade de preços, associando a isso falta de qualidade, segurança e eficácia. Além disso, foi visível que 

dos utentes que classificavam os MG como importantes, a maior parte, referiram a poupança individual como 

justificação para a importância, não referindo os benefícios que os MG têm para a sustentabilidade do SNS. 

Apesar de não constar no questionário, ao longo da conversa com os utentes verifiquei que, por vezes, o grau 

de concordância com o uso estava dependente da gravidade da doença, ou seja, quanto mais grave menor era 

a adesão. Assim, o farmacêutico tem o papel de esclarecer as dúvidas e dissipar os mitos existentes de forma 

a que o utente esteja devidamente informado, e para que tome consciência dos motivos do aparecimento de 

MG no mercado. Durante a realização do questionário, sempre que necessário, tentei fazer um 
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esclarecimento acerca da temática e sobretudo transmitir os benefícios dos MG para a saúde de todos, como 

o aumento do acesso à medicação, o aumento da adesão à terapêutica, tratamento de certas doenças com 

medicamentos mais inovadores e aumento da investigação e desenvolvimento de novas moléculas – “+ 

Saúd€ para Todos”. Adicionalmente foi distribuído um panfleto que permitiu a consolidação dos 

conhecimentos. Desta forma, os utentes tinham todas as ferramentas necessárias para tomar opções com 

conhecimento total dos factos.  

Os MG reduziram a despesa com os medicamentos, quer pelo aumento da oferta direta de produtos 

a preços mais baixos como pela introdução de concorrência, diminuindo igualmente o custo dos MR. Foram 

observados resultados positivos ao longo destes anos, no entanto, a política de saúde não deve estagnar este 

caminho, podendo ainda maximizar os benefícios dos MG. Tendo em vista esse objetivo, é necessário 

estabelecer como meta a promoção de uma política sustentável do medicamento. A renumeração das 

farmácias pela dispensa de MG foi um passo dado nesse sentido.  

Seria interessante no futuro, o estudo desta temática sobre o ponto de vista dos profissionais de 

saúde, como médicos e farmacêuticos, de forma a verificar se a sua perceção era concordante com a dos 

utentes, e de forma a perceber quais as políticas que se poderia implementar em ordem da sustentabilidade do 

SNS.  

 

Projeto III – Dia Nacional dos Centros Históricos  
Mudança e desafios são duas palavras que sempre estiveram presentes na história e evolução da 

farmácia comunitária. Desta forma, foi possível assegurar a sustentabilidade do setor ao longo dos anos. O 

farmacêutico, já foi visto como cientista e investigador, com um papel importante na descoberta de novos 

medicamentos e como produtor de medicamentos e fornecedor dos mesmos à população. Atualmente, a 

farmácia comunitária é reconhecida como um espaço de saúde, em que para além da dispensa de 

medicamentos presta outros serviços à comunidade, como acompanhamento farmacoterapêutico, a prevenção 

e o controlo de doenças, a educação da comunidade, entre outros.  

Neste sentido, surge o museu da FM, intitulado de “Memórias da Pharmácia”, que pretende abrir as 

suas portas à sociedade, e colocar a farmácia ao serviço da cultura. Trata-se de uma farmácia bicentenária, 

localizada num edifício histórico, com uma imponente fachada que remota ao início do século XIX. Foi uma 

farmácia pioneira no fabrico, distribuição e representação de vários produtos farmacêuticos, nacionais e 

internacionais, alguns dos quais ainda podem ser encontrados nas farmácias, como o Calicida Moreno e o 

Doce Alívio. Atualmente, no seu interior, encontra-se organizado e reunido o seu espólio num núcleo 

museológico, que conta com peças originais e históricas utilizadas na produção de medicamentos. Este 

museu pretende apresentar uma coleção de objetos relevantes, de forma a conservar e perpetuar a natureza 

cultural e histórica da FM. É um espaço que estabelece pontes que ligam o tempo, culturas, pessoas e a 

atividade farmacêutica desde a origem da FM até aos dias de hoje. Assim, o museu tem uma função social, 

por se tratar de um espaço inclusivo que procura que a comunidade aprenda sobre a profissão farmacêutica e 

sua a evolução ao longo do tempo, contribuindo para a cultura e desenvolvimento local.  

O Dia Nacional dos Centros Históricos decorreu a 25 de março e foi promovido pela Câmara 

Municipal do Porto. Contou com mais de 70 atividades, a maioria de acesso livre, da qual a FM fez parte, 

dando a conhecer aos visitantes, nacionais e estrangeiros, o seu museu “Memórias da Pharmácia”.  
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Neste sentido, foi-me dada a responsabilidade de organizar este dia e de fazer as visitas guiadas pelo 

museu. A atividade estava sujeita a marcação prévia, por via telefónica, no entanto muitas das marcações 

foram realizadas no próprio dia. As visitas foram programadas entre as 10 e as 18h. Ao todo realizei 12 

visitas guiadas com um total de 60 pessoas. Além disso, elaborei um panfleto (Anexo X: Figuras 25 e 26) 

com um resumo da história da FM, para os visitantes do museu (Anexo X: Figuras 27-30).  

O meu objetivo com esta atividade era dar a conhecer aos visitantes a história da FM; demonstrar 

através do seu espólio a atividade de uma farmácia há 200 anos atrás, que além de ter responsabilidade de 

distribuição de medicamentos era o local de produção; dar a conhecer a diversidade de produtos que eram 

fabricados e equipamentos; e fazer uma ponte entre o passado e a realidade atual, demonstrado que parte do 

que compõem o museu já não se trata do dia-a-dia da farmácia.  

Posteriormente, procedi à atualização da instrução de trabalho sobre o museu, que constará no 

manual da qualidade da FM. Esta instrução de trabalho tem como objetivo resumir e sistematizar as 

instruções de funcionamento do museu, bem como da visita guiada ao espaço, adaptada em português e em 

inglês, para o caso de visitas de estrangeiros (Anexo X: Instrução do museu - “Memórias da Pharmácia”).  

Considero que esta atividade foi concluída com sucesso, atingindo os objetivos pretendidos. Foi 

uma experiência enriquecedora e bastante gratificante, na medida em que me permitiu o contacto com o 

público de um ponto de vista diferente do que costuma ser a atividade de um farmacêutico. A atividade 

abrangeu visitantes de diversas faixas etárias e de diferentes nacionalidades. Os visitantes mostram interesse 

em perceber quais as funções de um farmacêutico e foram surpreendidos com alguns dos produtos que eram 

fabricados e dos materiais e equipamentos utilizados. De forma a demonstrar o seu agrado com a visita 

guiada e com o espaço museológico, alguns dos visitantes manifestaram, por escrito, a sua opinião no livro 

de dedicatórias da farmácia (Anexo X: Figuras 31-33).  

 

Projeto IV – Protocolos de indicação farmacêutica  
1. Enquadramento do projeto e objetivos 

A Doença Venosa Crónica (DVC) é uma condição bastante comum. Estima-se que cerca de 60% da 

população adulta mundial é afetada, sendo mais frequente nos países desenvolvidos92. As telangiectasias, 

manifestações mais leves da DVC, afetam cerca de 80% da população e representam uma preocupação 

estética para os pacientes. Já a prevalência de varizes varia entre 20% e 64% e as úlceras venosas afetam 1-

2% da população. Estas últimas estão associadas a elevada morbilidade, especialmente nos idosos, onde a 

prevalência pode aumentar até 5%, requerendo uma preocupação especial devido à dificuldade de 

tratamento, apresentando aos cinco anos 50% de taxa de recorrência92,93. Contudo, os fatores de risco 

parecem influenciar a prevalência, podendo esta variar de acordo com a população em estudo92. Em 

Portugal, estima-se que cerca de 35% da população adulta sofre de DVC, tendo maior incidência na 

população feminina a partir dos 30 anos. Cerca de 2 milhões de mulheres portuguesas são afetadas94,95. 

Há evidências de que a DVC é uma doença evolutiva. Estudos demonstraram, que ao longo de seis 

anos, a progressão da doença de C2 para classes de CEAP maiores foi de 32% em pacientes com refluxo 

safeno e 19,8% para aqueles com refluxo não safeno. Isto sugere que, se não tratada, uma proporção 

significativa de pacientes evoluirá ao longo do espectro da doença até à manifestação mais complicada, a 

ulceração. Além disso, a presença de DVC está associada à depressão. A prevalência de depressão na 
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população em geral é de 10%, no entanto, em pacientes com DVC, a prevalência aumenta para 24%, mais 

do dobro da taxa geral da população93. 

A DVC apresenta uma despesa significativa para o orçamento de saúde, nomeadamente no caso de 

ulceração venosa, que requer cuidados médicos e de enfermagem a longo prazo93. Apesar de afetar 1-2% da 

população, as úlceras venosas são responsáveis por 1-2% (900 milhões de euros) do orçamento anual dos 

países da Europa Ocidental e nos Estados Unidos da América (EUA)95,96. Além disso, pode gerar graves 

problemas socioeconómicos, uma vez que se trata de uma doença que afeta profundamente a qualidade de 

vida. Em Portugal, 8% dos doentes reformam-se antecipadamente e 55,4% dos doentes têm que suspender 

temporariamente a atividade profissional95.  

O aumento da população mundial, aliado ao aumento da esperança média de vida e à crescente 

prevalência de obesidade resultará num aumento da prevalência DVC na próxima década, colocando uma 

pressão significativa sobre os recursos disponíveis para a sua gestão. Nos EUA os procedimentos de varizes 

aumentam 8% ao ano. Com um perfil demográfico similar, dados europeus sugerem um aumento de 60% nos 

próximos oito anos93. 

Desta forma, a prevenção precoce e o tratamento da DVC e das suas complicações tem implicações 

importantes para a saúde pública, assim como a nível social e económico, tornando-se fundamental a 

sensibilização dos utentes para este tema. Além disso, é importante capacitar e sensibilizar os profissionais de 

saúde para a deteção precoce desta patologia. O farmacêutico, dada a sua relação de proximidade e confiança 

com a população, pode e deve ser um elemento ativo no despiste, controlo e tratamento desta doença. Por 

este motivo, e pelo facto de ser uma das áreas de interesse da FM, decidi aprofundar os meus conhecimentos 

nesta área, de forma a realizar uma formação interna sobre esta temática para toda a equipa da farmácia. 

Além disso, elaborei um protocolo de indicação farmacêutica de forma a sistematizar e personalizar o 

aconselhamento farmacêutico na FM. 

Adicionalmente, decidi abordar também a doença hemorroidária, por se tornar pertinente a par do 

trabalho desenvolvido sobre a DVC, uma vez que está associado ao problema venoso. A doença 

hemorroidária é frequente na população adulta, no entanto a prevalência é de difícil avaliação. Estudos 

sugerem que variam de 4,4% a 86%, consoante o tipo de população estudada.  De igual modo, decidi realizar 

uma formação interna sobre a doença hemorroidária e um protocolo de indicação farmacêutica97,98.  

 

   A - Doença Venosa Crónica 

1.1 Doença Venosa Crónica – fisiopatologia e classificação 

A DVC é considerada uma patologia crónica e evolutiva, que afeta as veias das pernas, 

comprometendo o retorno do sangue ao coração94. O processo fisiopatológico é complexo, e tem origem num 

ciclo vicioso entre a hipertensão e a inflamação venosa crónica, que provoca degradação das paredes e 

válvulas venosas. A hipertensão resulta, maioritariamente, da incompetência valvular e do refluxo venoso, 

originando acumulação de sangue nas pernas. Esta alteração no fluxo venoso, por sua vez, desencadeia 

libertação de mediadores inflamatórios ao nível das células endoteliais. Ocorre ativação, adesão e migração 

dos leucócitos no endotélio, produção de citoquinas e fatores de crescimento, e consequentemente alteração 

da matriz extracelular. A Inflamação aumenta a lesão das paredes e válvulas, provocando incompetência 
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valvular e refluxo venoso. O refluxo venoso origina aumento da pressão sanguínea, completando assim o 

ciclo hipertensão-inflamação92,95,99.  

A classificação CEAP (Clinical, Etiological, Anatomical, Pathophysiological), baseada na gravidade 

da doença, é um método internacionalmente aceite95. No entanto, a componente clínica é a mais utilizada na 

classificação, por não requerer nenhum teste mais específico, podendo ser feita apenas por observação. Os 

sinais clínicos são pontuados de 0 (sem evidência de DVC, mas com sintomatologia) até 6 (ulceração ativa) 

(Anexo XI: Figura 34)95,99. A classificação não é estática, o paciente pode ser reclassificado a qualquer 

momento99. Numa fase inicial da doença, pode não ser observado nenhuma alteração nas pernas, no entanto, 

podem estar presentes sintomas, como dor, pernas cansadas e inchadas, comichão, dormência nas pernas, pés 

e tornozelos inchados e cãibras noturnas (C0). Com a evolução da doença surge as telangiectasias, 

vulgarmente conhecidas como “derrames” ou “raios” e as varizes. A presença e varizes pode potenciar 

situações mais graves, como tromboflebites, podendo evoluir para embolia pulmonar ou hemorragia por 

rotura. Com a progressão da doença, para além do edema, podem ocorrer alterações na coloração da pele 

(dermatite de estase e lipodermatosclerose) até ao aparecimento de úlcera venosa ativa. Estas fases finais de 

doença, estão frequentemente associadas a infeções, dificultando assim o tratamento94,95. Por conseguinte, 

quanto mais precoce o diagnóstico e instituição de medidas, melhor, uma vez que os sintomas de hoje podem 

ser as complicações futuras94.  

 

1.2 Fatores de risco 

Na sua etiologia, poderão estar envolvidos diversos fatores que podem despoletar ou agravar a DVC. 

Estudos demonstram que a idade é um dos fatores de risco mais importantes. Com o aumento da 

idade aumenta o risco de DVC, sendo o sexo feminino o mais afetado. Um IMC superior a 30 kg/m2 

aumenta significativamente o risco, em ambos os sexos. Além disso, a história familiar parece estar 

relacionada com o risco aumentado de DVC, no entanto ainda está por explicar qual a associação ao genoma 
92,95. A gravidez pode aumentar a propensão para esta doença, devido à desregulação hormonal e devido ao 

aumento da pressão intra-abdominal, dificultando assim o retorno venoso. De salientar, que existe 

controvérsia acerca dos contracetivos orais, pois uns estudos referem aumento do risco enquanto que outros 

não92,95,99. Outros fatores, como a falta de exercício, o tabaco, a obstipação, temperatura elevada e roupas 

apertadas parecem agravar a doença94.  

 

1.3 Tratamento 

O tratamento tem como objetivo aliviar os sintomas, melhorar o aspeto da pele na presença de sinais 

venosos e, prevenir a progressão da doença e complicações. Deve ser implementado de forma personalizada, 

dependendo da presença e gravidade dos sintomas, assim como da fase de evolução da doença.  
 São recomendadas um conjunto de medidas não-farmacológicas com o intuito de prevenir e 

melhorar a qualidade de vida dos utentes. Assim, é recomendado a prática de desporto; evitar locais quentes e 

procurar locais frescos; evitar e prevenir a prisão de ventre e excesso de peso, que provocam aumento da 

pressão abdominal e consequentemente dificultam o retorno venoso; usar vestuário e calçado apropriado, 

roupas justas e calçado demasiado alto ou raso (ideal 3-4 cm) podem dificultar o reteno venoso; massajar as 

pernas e elevar sempre que possível95.  
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 As medidas compressivas, com recurso às meias de compressão, são a base do tratamento da DVC, 

devendo ser a primeira abordagem100. Estas comprimem as veias superficiais e profundas e melhoram a 

função da bomba muscular, melhoram o fluxo sanguíneo com redução do edema92. Existem 3 tipos de meias, 

até ao joelho, até à raiz da coxa e collants. Com base no grau de compressão, existem 4 tipos de meias: Grau 

1 (compressão ligeira) – 15-21 mmHg; Grau 2 (compressão média) – 23-32 mmHg; Grau 3 (compressão 

forte) – 34-46 mmHg; Grau 4 (compressão muito forte) – >49 mmHg. Dependendo do estádio da doença, 

segundo a classificação CEAP, é recomendado um determinado grau de compressão (Anexo XI: Tabela 

12)95,96.  

A terapia farmacológica envolve essencialmente fármacos venoativos, e têm como objetivo o 

controlo de sintomas92. Existem dois grupos, os fármacos de origem natural e os sintéticos. A ação dos 

fármacos envolve macro e microcirculação, nomeadamente ao nível do tónus venoso; ao nível das paredes e 

das válvulas venosas, protegendo contra hipoxia e prevenção do refluxo venoso; ao nível da permeabilidade 

capilar; ao nível do sistema linfático; algumas possuem efeito anti-inflamatório, por inibição da interação 

leucócito-endotélio ou redução dos radicais livres; e ao nível dos parâmetros hemorrágicos (Anexo XI: 

Tabela 13)95,99. O seu uso é bastante controverso, no entanto alguns estudos comprovam o seu efeito no alívio 

dos sintomas, em particular a fração flavonóica purificada micronizada (FFPM)92,95,99.  

Além disso, pode ser realizado tratamento cirúrgico e escleroterapia (secagem das pequenas varizes, 

através de um agente químico)94.  

De salientar que, qualquer que seja o tratamento indicado, é sempre recomendável a vigilância 

regular, uma vez que a DVC é evolutiva, necessitando de cuidados continuados. 

 

   B - Doença Hemorroidária 

1.1 Doença Hemorroidária – fisiopatologia e classificação 

As hemorroidas são o termo patológico para descrever o deslocamento anormal das almofadas anais 

causando dilatação venosa. As almofadas anais de pacientes com hemorroidas apresentam alterações 

patológicas significativas, como dilatação venosa anormal, trombose vascular, processo degenerativo das 

fibras de colagénio e tecidos fibroelásticos, distorção e rutura do músculo subepitelial anal. Além disso, está 

presente uma reação inflamatória severa, com ulcerações mucosas associadas, isquemia e trombose101. 

Assim, os principais sintomas são retorragias, prolapso, dor e prurido98.  As hemorroidas podem ser externas, 

internas ou mistas. As internas são classificadas em 4 graus (Anexo XI: Tabela 14)98,101. 

 

1.2 Fatores de risco 

Determinados fatores predispõem para esta patologia, como esforço defecatório excessivo, a pressão 

intra-abdominal aumentada, a ausência de válvulas nos vasos hemorroidários, a posição vertical da espécie 

humana, a obstipação crónica e os fatores genéticos. A gravidez pode aumentar a predisposição, uma vez que 

a obstipação é uma condição frequente nas grávidas, ocorre aumento da pressão abdominal, e além disso, o 

esforço do trabalho de parto pode contribuir para a manifestação de hemorroidas. Adicionalmente, fatores 

ambientais, como alimentação excessiva, álcool, e condimentos picantes podem agravar a situação102.  

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Moreno Carolina Monteiro 

 

 37 

1.3 Tratamento 

O tratamento depende do tipo e severidade das hemorroidas (Anexo XI: Figura 35)103.  

Como medidas não farmacológicas são recomendadas medidas anti-obstipantes, como aumento da 

ingestão de fibra e líquidos, que contribuem para o alívio dos sintomas98,104. O exercício físico também pode 

ajudar a estimular a função intestinal105. Deve ser evitado o consumo de álcool, condimentos picantes, 

excesso de sal, alimentos ácidos e chocolate102,106. É aconselhada a adoção de hábitos de higiene após a 

defecação, com água e sabão neutro, e uso de compressas ou toalhetes lubrificados para secar a área. 

“Banhos de assento” de água morna, por 15 minutos, são recomendados para aliviar a dor, e o gelo deve ser 

usado caso esteja inchado106.  

A farmacoterapia tem como principal objetivo o controlo dos sintomas e não a cura. São   

recomendados fármacos venotrópicos, especialmente os FFPM, sendo eficazes na fase aguda das 

hemorroidas internas103,104. Estudos sugerem que permite o controlo de retorragias e proctalgia, com melhoria 

da sintomatologia. Para além destes, os anti-inflamatórios não esteróides estão indicados na presença de 

trombose hemorroidária, quando associada a edema. Fármacos anestésicos, podem ser usados a nível tópico, 

para alívio do desconforto98. O uso de laxantes pode ajudar, especialmente o macrogol, uma vez que a 

obstipação é um fator de risco102.  

Adicionalmente, em caso de agravamento, pode ser realizada terapia instrumental (escleroterapia, 

fotocoagulação, laqueação elástica ou crioterapia) ou cirúrgico107,108. 

 

2. Formação interna e árvore de decisão de aconselhamento farmacêutico 

Esta atividade foi desenvolvida durante o mês de abril. Realizei uma pesquisa bibliográfica acerca da 

temática, de forma a elaborar uma apresentação para a formação interna (Anexo XI: Formação interna sobre 

DVC e hemorroidas) e para a elaboração da árvore de decisão. Na formação interna, além da revisão 

bibliográfica, fiz uma revisão de todos os produtos farmacêuticos recomendados e disponíveis na FM para 

estas patologias, tendo por base a margem de lucro. As formações internas foram realizadas na última 

semana de abril. De forma a não prejudicar o funcionamento normal da farmácia foram realizadas em 3 

turnos. No fim, distribui a todos os membros da equipa um resumo da formação e a árvore de decisão de 

aconselhamento farmacêutico (Anexo XI: Figuras 36-39), de forma a ser consultada em caso de dúvidas.  

Devido à relação de proximidade e confiança que o farmacêutico estabelece com o utente, facilmente 

se consegue perceber a presença de fatores de risco, de sintomas e sinais de diversas patologias, como é o 

caso da DVC e hemorroidas. O farmacêutico deve sempre questionar o utente de forma a permitir a 

caraterização da doença e aconselhamento personalizado, e em caso de necessidade recomendar ajuda 

médica. É importante saber a idade; caso seja mulher, se está grávida; sinais e sintomas e intensidade destes. 

Para o aconselhamento da terapia farmacológica e/ou de suplementos alimentares o farmacêutico deve ter 

atenção às características e indicações das formulações disponíveis, bem como o estado clínico, história 

clínica e condição socioeconómica do utente. Desta forma, a deteção e o aconselhamento farmacêutico pode 

contribuir para a prevenção ou controlo da patologia, e consequentemente melhorar a qualidade de vida do 

utente. O farmacêutico, pode e deve transmitir ao utente medidas não farmacológicas e assim personalizar o 

aconselhamento.  
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As formações internas, permitem a consolidação e sistematização dos conhecimentos já adquiridos, de 

forma a permitir que em tempo útil de atendimento seja realizado um aconselhamento o mais completo e 

personalizado possível. Como já referido, na Parte 1 deste relatório, a FM incentiva a realização de 

formações internas entre os membros da equipa. Desta forma, esta atividade contribuiu para a continuidade 

dessas iniciativas e, além disso, permitiu-me uma maior integração na equipa. A atividade correu com 

sucesso, uma vez que o feedback foi positivo. 

 

Outras atividades desenvolvidas na Farmácia Moreno 
Durante a semana da saúde, além dos projetos que realizei, colaborei na realização das outras 

atividades, particularmente no dia da “Farmácia Faz de Conta”. Esta atividade tinha como púbico alvo as 

crianças entre os 7 e os 10 anos de idade, e tinha como objetivo demonstrar a importância da farmácia e o 

papel dos farmacêuticos. A atividade consistiu na visita ao back-office da farmácia e explicação e 

demonstração do processo desde a chegada até à dispensa dos medicamentos. Foi demonstrado o processo de 

entrada de encomendas, o tipo produtos existentes e a sua organização. Foi realizada a visita guiada ao museu 

“Memórias da Pharmácia”. Além disso, foi exibido um pequeno filme, elaborado pela Associação Nacional 

de Farmácias e o Museu da Farmácia, intitulado “A farmácia é tua amiga”. Este vídeo aborda a importância 

da farmácia e da profissão farmacêutica, de forma didática e acessível para o público em questão. 

Seguidamente, foi realizado um workshop de como tratar feridas e de medição da PA. À minha 

responsabilidade ficou a visita guiada ao museu da farmácia e o workshop de medição da PA (Anexo XII: 

Figura 40-42). A atividade contou com a participação de 60 crianças. Esta atividade permitiu educar para a 

saúde, em particular nos mais novos, de forma a consciencializar e prevenir para certas doenças.  

De forma a tornar o atendimento o mais personalizado e completo possível, e ao mesmo tempo 

promover o cross-selling, atualizei a tabela de cross-selling (Anexo XII: Tabela 15). Esta tabela abrange 

algumas das situações mais comuns de aconselhamento farmacêutico. O cross-selling consiste na 

disponibilização de produtos complementares àquele que o utente está disposto a comprar. Desta forma, para 

diversas situações fiz uma revisão e reunião de todos os produtos com melhores condições comerciais, 

construindo assim a tabela.  

Adicionalmente, elaborei uma nova etiqueta de preço especial (Anexo XII: Figura 43). 

  

  Considerações finais   
 

De forma a realizar uma análise retrospetiva e uma reflexão crítica sobre a minha experiência em 

contexto profissional na FM, decidi elaborar uma análise SWOT – Strenghts, Weaknesses, Opportunities, 

Threats. Esta análise engloba uma análise do ambiente interno (pontos fortes e pontos fracos) e uma análise 

do meio externo (oportunidades e ameaças), e está apresentada no seguinte quadro. 
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 A localização, no centro histórico do Porto, e a elevada acessibilidade da FM permite que esta tenha 

elevada diversidade de utentes, sendo constituída principalmente por residentes locais, comerciantes e, nos 

dias de hoje, cada vez mais turistas. Este foi o motivo que mais influenciou a escolha da FM como local para 

o meu estágio. De facto, o estágio correspondeu as minhas espectativas, uma vez que permitiu que fosse mais 

diversificado e completo. A localização e perfil de clientes da FM possibilitou o desenvolvimento de 

competências de comunicação, quer com os utentes locais quer com os turistas, e formas de adequação do 

respetivo atendimento e aconselhamento, constituindo assim um dos pontos fortes e gerador de 

oportunidades de aprendizagem no estágio.  

A equipa da FM é constituída por colaboradores dinâmicos e qualificados, dotados de elevada 

responsabilidade, profissionalismo e empreendedorismo. A sua atividade é centrada no doente, transpondo 

toda a sua dedicação e rigor no aconselhamento farmacêutico. Enquanto estagiária, e inserida nesta dinâmica 

tive oportunidade de desenvolver competências de atendimento, aplicando os meus conhecimentos em 

contexto profissional, e seguindo o modelo da FM. No meu entendimento, o facto de ser a única estagiária 

contribuiu de forma positiva na minha formação e desenvolvimento profissional. Toda a equipa sempre se 

disponibilizou para ensinar e esclarecer as dúvidas, colmatando as minhas falhas associadas à inexperiência.  

O sistema Kaizen permite a organização do espaço interno da farmácia, contribuindo para a 

otimização dos processos. Além disso, permite a distribuição de responsabilidades coletivas e individuais 

- Localização da farmácia 
- Equipa  
- Nº de estagiários 
- Aplicação dos conhecimentos em contexto 
profissional 
- Variedade de serviços 
- Contacto com filosofia Kaizen 
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- Potencialidades do Sifarma 2000® 
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- Desconhecimento dos nomes comerciais 
de medicamentos 
- Dificuldades no receituário (diferentes 
sistemas de comparticipações) 
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veterinária 
- Medicamentos manipulados 
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pelos colaboradores, onde cada elemento é essencial para o bom funcionamento da farmácia. Desta forma, 

torna-se também importante a nível externo através da imagem transmitida aos utentes. Considero que a 

implementação deste sistema na FM é um ponto forte e gerador de oportunidades para a farmácia, permitindo 

o aumento da produtividade através da otimização e rentabilização dos recursos, eliminação de desperdícios e 

redução do tempo de resolução de problemas. Conhecer e trabalhar no contexto deste sistema foi uma 

experiência enriquecedora e que diferenciou o meu estágio, constituindo assim um ponto forte. Além disso, a 

possibilidade de trabalhar sob este sistema poderá tornar-se numa oportunidade no meu futuro profissional.  

A FM procura promover e envolver a população em diversas atividades, tentando sempre aliar uma 

vertente solidária e cultural. É frequente a farmácia realizar caminhas, rastreios, programas educativos, 

nomeadamente junto de crianças e da população idosa, entre outras atividades. Além disso, a criação do 

museu “Memórias da Pharmácia” e a sua disponibilização, de forma gratuita, à comunidade permite 

aumentar o envolvimento da população de forma a que aprenda mais sobre as farmácias e a profissão 

farmacêutica. Por estes motivos, a FM, ganhou o prémio de “Farmácia do Ano”, em 2016. As diversas 

atividades desenvolvidas durante a Semana da Saúde, bem como o Dia Nacional dos Centros Históricos 

permitiram-me um maior contacto com a comunidade tornando-se uma mais valia neste estágio. Considero 

que trabalhar com uma equipa pro-ativa e com grande sentido de responsabilidade social, aliada à 

oportunidade que me concederam na participação, de forma ativa, nas diversas atividades, permitiu-me obter 

a visão do impacto do farmacêutico na comunidade e das inúmeras intervenções que é possível fazer pela 

sociedade.  

É através desta política de centralização da atividade farmacêutica na saúde e bem-estar do utente 

que a FM se diferencia, tornando-se visível o reconhecimento do valor do farmacêutico e das farmácias na 

comunidade; na sociedade civil, destacando-se, por exemplo, o Programa de Troca de Seringas; e até junto 

dos decisores políticos, como por exemplo a aprovação da remuneração das farmácias através da venda de 

MG. No entanto, ainda deve ser feito mais no sentido de valorização do ato farmacêutico. Como futura 

farmacêutica considero que cabe a nós, enquanto profissionais da classe, demonstrar o valor e atuar no 

sentido de reconhecimento.  

 O estágio permitiu a aplicação dos conhecimentos obtidos durante o MICF, e de uma forma geral 

todas as unidades curriculares contribuíram para o exercício da atividade de um farmacêutico. Contudo, a 

inexperiência no que diz respeito à dispensa e aconselhamento de produtos de veterinária foi sentida durante 

o estágio. De forma a colmatar estas falhas e a consolidar conhecimento noutras áreas, tive a possibilidade de 

frequentar várias formações externas e internas.  

O Sifarma 2000®, sistema informático instalado na FM é uma ferramenta bastante útil no dia-a-dia 

da farmácia. No início do meu estágio, não tinha conhecimento das suas funcionalidades e potencialidades, 

sendo um dos meus pontos fracos. No entanto, todas as dificuldades foram diluídas ao longo do estágio, e 

com a ajuda de toda a equipa fui aprendendo a trabalhar com o sistema.  

 Outra das dificuldades sentidas no início do estágio, associadas à inexperiência profissional, foram a 

familiarização com a diversidade de produtos e a associação dos nomes comerciais aos princípios ativos. Fui 

aconselhada a estudar os MNSRM, que a FM dispunha, para diversas indicações. Desta forma, permitiu 

melhorar o atendimento e aconselhamento, nomeadamente nas situações de automedicação em que os utentes 

procuravam soluções que não eram adequadas para o problema em questão. A utilização do Sifarma tornou-



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Moreno Carolina Monteiro 

 

 41 

se útil na associação entre o princípio ativo e a marca. Quando iniciei o atendimento de MSRM, a maior 

dificuldade relacionava-se com os diferentes sistemas de comparticipação. A prática ao longo do estágio 

permitiu atravessar essas dificuldades. Dada a reduzida procura de medicamentos manipulados não tive 

oportunidade de realizar nenhum, constituindo assim um ponto fraco do meu estágio. 

 A massificação das parafarmácias em superfícies comerciais poderá ser uma das grandes “ameaças” 

das farmácias. Dada a sua dimensão e elevado volume de compras permite condições comerciais mais 

competitivas, e consequentemente preços mais baixos que as farmácias comunitárias. Além disso, como 

nesses locais a dispensa não é acompanhada com aconselhamento farmacêutico, poderá contribuir para o 

aumento dos problemas relacionados com os medicamentos, assim como poderá contribuir para o aumento 

da automedicação.  

Foram várias as mudanças vivenciadas pelas farmácias, quer a nível conjuntural, quer estrutural, 

tornando-se um desafio para a sobrevivência destas. As políticas do medicamento resultaram num aumento 

da exportação paralela, refletindo-se por vezes na falha de medicamentos. Além disso, as alterações 

socioeconómicas dos utentes reduziram o poder de compra, pondo por vezes em risco a adesão à terapêutica. 

Ao longo do estágio, fui sentindo estas “ameaças”, nomeadamente no que diz respeito à falha de certos 

medicamentos e à diminuição do poder de compra.  

 

De uma forma geral, o estágio permitiu a aquisição e desenvolvimento de conhecimentos e 

competências, nomeadamente comunicação, espírito de equipa, autonomia e organização. Estas 

competências são essenciais em contexto profissional. Além disso, a exigência pessoal com que foram 

encaradas todas as situações permitiu o crescimento pessoal e profissional.  
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  Anexos 
 

Anexo I – Exterior da Farmácia Moreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Anexo II – Interior da Farmácia Moreno 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2 - Banco e recipiente VALORMED. 

Figura 3 - a) e b) Balcões de atendimento e lineares. 

Figura 1 - Fachada do edifício da FM. 

a) b) 
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Figura 5 - a) Zona de receção de encomendas; b) Zona de encomendas conferidas ou stand by. De notar, o espaço 
está dividido em zonas delineada e devidamente identificadas – Filosofia Kaizen. 

Figura 4 - a) Gavetas de arrumação; b) Área de receção de encomendas. Quadro Kaizen. 

Figura 6 - a) Armário das reservas; b) Gabinete de atendimento personalizado. 

a) b) 

a) b) 

a) b) 
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Anexo III – Doenças cardiovasculares 

 
Figura 7 - Desenvolvimento da lesão aterosclerótica (adaptado51). 

 

Tabela 3 - Fatores de risco para o desenvolvimento de DCV (adaptado49). 
Fatores de Risco 

Comportamentos de risco Metabólicos Ambientais 

Uso de tabaco HTA Idade e género 
Sedentarismo DM Raça e Etnia  

Dieta pouco saudável Colesterol Genética 
Uso de álcool Sobrepeso e obesidade Condição socioeconómica 

  Fatores psicológicos (stress, depressão) 
 

 

Tabela 4 - Classificação dos fatores de risco em modificáveis ou não modificáveis (adaptado54). 
Fatores de Risco 

Major modificáveis Outros modificáveis Não modificáveis 

HTA Condição socioeconómica Idade e género 
Colesterol Fatores psicológicos (stress, depressão) Raça e Etnia  

DM Uso de álcool Genética 
Uso de tabaco Uso de certa medicação (contracetivos, por exemplo)  
Sedentarismo   

Sobrepeso e obsidade   
Dieta pouco saudável   
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Figura 8 - Algoritmo clínico para diagnóstico de HTA (adaptado55). 

 

Tabela 5 - Valores de referência para diagnóstico de diabetes e seus estádios intermédios (adaptado60). 
Diabetes AGJ TDG 

Glicemia em jejum ≥126mg/dl (ou 
≥7,0mmol/l); ou 

Glicemia em jejum ≥110mg/dl e 
≤126mg/dl (ou ≥6,1 e <7,0 

mmol/l) 

Glicemia às 2 horas na PTGO 
≥140 e < 200 mg/dl (ou ≥ 7,8 e < 

11,1 mmol/l) 
Sintomas clássicos + glicemia ocasional 
≥200mg/dl (ou ≥11,1mmol/l); ou 

  

Glicemia ≥200mg/dl (ou ≥11,1mmol/l) às 
2h, na PTGO com 75g de glicose; ou 

  

Hemoglobina glicada A1c ≥6,5%   

   AGJ - Anomalia da Glicemia de Jejum; TDG - Tolerância Diminuída à Glicose; PTGO - Prova de Tolerância à Glicose Oral. 

�

Tabela 6 - Índice de massa corporal e classificação (adaptado63). 
Designação Normal (kg/m2)  

  Classe de Baixo Peso 
Magreza severa <16,00 III 
Magreza média 16,00-16,99 II 

Magreza moderada 17,00-18,49 I 
Normal 18,50-24,99 Peso normal 

Pré-obesidade 25,00-29,99 Pré-obesidade 
  Classes de Obesidade 

Obesidade 30,00-34,99 III 
Obesidade 35,00-39,99 II 
Obesidade ≥40,00 I 
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Tabela 7 - Perímetro de cintura e classificação (adaptado63). 
Designação Valores Risco 

Perímetro da cintura >94cm (H); >80cm (M) Aumentado 
Perímetro da cintura >102cm (H); >88cm (M) Muito aumentado 
Razão cintura/anca ≥0,90 (H); ≥0,85 (M) Muito aumentado 

 

 
Figura 9 - Expansão do tecido adiposo, resistência à insulina e síndrome metabólico (adaptado64). 

 

 
Figura 10 - Avaliação do risco cardiovascular (adaptado52). 
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Figura 12 - Tabela para o cálculo de risco relativo nos jovens (adaptado52). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Tabela de risco cardiovascular (adaptado72). 
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Anexo IV – Semana da Saúde – Rastreio Cardiovascular 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 - Certificado de participação no rastreio cardiovascular. 

 

 

 

 

Figura 13 - Dia do rastreio cardiovascular. 

Figura 14 – a) e b) Dia do rastreio cardiovascular. 

a) b) 
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              Figura 16 - Cartaz publicitário da Semana da Saúde. 

 

 

 

 

 

Figura 17 - a) Montra em plano de fundo; b) Divulgação da montra nas redes sociais. 

a) b) 
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            Figura 18 - Senha de atendimento prioritário.
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Figura 19 - Questionário elaborado para o rastreio cardiovascular e para o estudo sobre MG. 

	

	

	
“MAIS	VALE	PREVENIR	DO	QUE	REMEDIAR”	

Despiste	Cardiovascular	
	

	
Sexo:	☐	Feminino		☐	Masculino		Idade:______				Nacionalidade:	Portuguesa	☐	Outra:_______	
Ano	de	escolaridade:	Primária	☐	Secundário☐	Licenciatura	☐	Mestrado/Doutoramento	☐	
	
1.	É	a	primeira	vez	que	participa	num	rastreio	cardiovascular?		S	☐		N	☐ 
	
2.	É	comum	recorrer	à	Farmácia	para	realizar	a	medição	de	peso	☐,	pressão	arterial	☐,	
glicemia	☐	ou	colesterol	☐?			
	
3.	Alguma	vez,	algum	profissional	de	saúde	alerto-o	para	a	possibilidade	de	ser	hipertenso,	
diabético	ou	ter	colesterol	elevado?	S	☐		N	☐ Se	sim,	que	profissional	de	saúde?_______________	
	
4.	Tem	alguma	restrição	alimentar?	S	☐		N	☐ 
Se	sim,	qual?	___________________________________________________	
	
5.	Está	em	jejum?	S	☐		N	☐ 
Se	não,	quanto	tempo	passou	desde	a	última	refeição?	_____________________________________________	
	
6.	É	hipertenso?	S	☐		N	☐	
Medicação?	Qual?	______________________________________________	
	
7.	É	diabético?	S	☐		N	☐ 
Medicação?	Qual?	______________________________________________	
	
8.	Tem	colesterol	elevado?	S	☐		N	☐ 
Medicação?	Qual?	______________________________________________	
	
9.	Pratica	alguma	atividade	física	regular?	S	☐		N	☐	Qual?	
____________________________________________	
Todos	os	dias	☐			3	dias	por	semana	☐			2	dias	por	semana	☐			1	dia	por	semana	☐ 	
	
10.	É	fumador?	S	☐	(nº	cigarros/dia?_____)	Nunca	fui	☐	Ex-fumador	☐  
 Quanto	tempo?___________________	
	
11.	Doença	cardiovascular?	EAM	☐,	angina	de	peito	☐,	insuficiência	cardíaca☐,	AVC	☐			
Outro:	_____	
					E	algum	familiar	próximo?	_____________________________________	
	
12.	Quantas	horas	dorme	por	noite?________________	
	
	

7	de	abril	de	2017	

	

	

	
+	SAÚD€	PARA	TODOS	
Medicamentos	genéricos	

	
	
1.	Sabe	o	que	é	um	medicamento	genérico?	S	☐		N	☐  
	
2.	Sabe	o	significado	da	designação	“MG”	presente	nas	embalagens	de	medicamentos?	S☐		N☐ 
 
3.	Onde	procura	esclarecimentos	sobre	MG?	Farmácia	☐,	Médico	☐,		Internet	☐,	
Familia/Amigos	☐		Outro:__________	
	
4.	Relativamente	à	introdução	de	MG.	Considera	muito	importante	☐,		importante	☐,	pouco	
importante	☐	ou	nada	importante	☐?	Justificar:	_____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________	
	
5.	Já	alguma	vez	tomou	MG?	S	☐		N	☐				
					Se	sim,	de	quem	foi	iniciativa?	Farmacêutico	☐		Médico	☐		Própria	☐	Outra:__________________	
					Se	não,	porquê?		não	sabe	o	que	é	MG	☐	
	 											não	tem	conhecimento	da	possibilidade	de	opção	☐ 
																																						não	confia	☐ 
																																						o	médico	não	prescreve	MG	☐ 
																																						outra:	______________________________________________________________________________							
	
6.	Atualmente	faz	medicação?	S	☐		N	☐ 
					Dos	medicamentos	que	está	a	tomar	alguma	é	MG?	S	☐		N	☐ 
	
7.	Pedia	ao	médico	para	mudar	do	medicamento	de	marca	para	o	genérico	se	a	poupança	
fosse:	<	1€	☐,		1-9€	☐,	10-19€	☐,		≥	20€	☐,	Não	mudaria	☐	
	
	
Registo	de	parâmetros		
	

Peso	 	
IMC	 	

Perímetro	abdominal	 	
Pressão	arterial	 	

Pulsação	 	
Glicemia	 	
Colesterol	 	

	
Observações:		
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Anexo V –  Resultados dos inquéritos do rastreio cardiovascular  

 

Tabela 8 - Compilação das respostas aos inquéritos cardiovasculares. 

 
 

 

F M Sim Não Sim Qual? Não Sim Qual? Não Sim Não Horas?
1 F 72 Portuguesa Primária Sim Peso/PA Não Não Não 4
2 F 65 Portuguesa Licenciatura Não Não Não Não Não <1
3 F 33 Portuguesa Licenciatura Sim Não Não Não Não <1
4 F 71 Portuguesa Primária Não PA Não Sim Chocolate/morangos/kiwi Não 1h30
5 M 27 Portuguesa Licenciatura Sim Não Não Não Não 3
6 F 39 Portuguesa Mestrado/Doc Não Colesterol Sim Médico Não Não <1
7 F 19 Italiana Secundário Sim PA Não Sim Intolerante lactose/lentilhas Não <1
8 M 40 Portuguesa Licenciatura Não Não Não Não Não 1
9 M 69 Portuguesa Licenciatura Não Não Sim Médico Não Não 2
10 F 78 Portuguesa Não tem Sim PA Sim Médico Não Não 5
11 M 44 Portuguesa Secundário Não PA Não Não Sim
12 F 22 Portuguesa Licenciatura Sim Peso/PA/Glicemia Não Não Não 2
13 M 44 Outra Secundário Não Não Não Não Não 3
14 F 30 Portuguesa Secundário Não Não Não Não Não <1
15 F 73 Portuguesa Primária Sim Não Não Não Não 2h30
16 M 51 Portuguesa Secundário Não PA/Glicemia/Colesterol Sim Farmacêutico/Médico Não Não 6
17 F 20 Portuguesa Licenciatura Sim Peso Sim Médico Não Não 6
18 F 30 Cabo Verdiana Licenciatura Não Peso/PA Não Não Não 3
19 F 52 Portuguesa Licenciatura Sim Peso/PA/Glicemia Não Sim Intolerância à lactose Não 1
20 M 72 Portuguesa Primária Sim Não Não Não Não 2
21 F 79 Portuguesa Primária Não Peso/PA/Colesterol Não Sim Alimentos ácidos e com glutén Não 1
22 M 48 Portuguesa Secundário Não Peso Não Não Não 1
23 F 56 Portuguesa Primária Sim Peso/PA Não Não Não 2
24 F 87 Portuguesa Não tem Sim PA Não Sim Açúcar Não 2h30
25 M 61 Portuguesa Primária Sim Não Sim Farmacêutico Não Sim
26 F 23 Portuguesa Licenciatura Sim Peso/PA Não Não Não <1
27 M 61 Portuguesa Secundário Sim Não Não Não Não <1
28 M 50 Portuguesa Primária Não PA Sim Farmacêutico/Médico Não Não <1
29 M 54 Portuguesa Primária Não PA Sim Farmacêutico/Médico Sim Carne de porco Sim
30 M 48 Portuguesa Secundário Não Não Não Não Não 1
31 F 70 Portuguesa Primária Sim Não Sim Médico Sim Lactose, gorduras, fritos Não 5
32 M 74 Portuguesa Primária Não Peso/PA Não Não Não 5
33 F 80 Portuguesa Primária Não PA Não Não Sim
34 M 56 Portuguesa Primária Sim Peso/PA Não Não Não 4
35 M 66 Portuguesa Licenciatura Não Não Não Não Não 3
36 F 29 Portuguesa Primária Sim Não Não Sim Enchidos Não 4
37 F 59 Portuguesa Secundário Não Não Sim Médico Não Não <1

Inquérito
3 4 5

Nacionalidade
Sexo

Idade
1

2Escolaridade
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Tabela 8 - Continuação da tabela de compilação das respostas aos inquéritos cardiovasculares. 

 
 

 

 

 

F M Sim Não Sim Qual? Não Sim Qual? Não Sim Não Horas?
38 F 62 Portuguesa Secundário Não Peso/PA Não Não Não 1
39 F 42 Portuguesa Primária Não Não Não * * Não * * *
40 M 57 Portuguesa Licenciatura Não Não Não Sim Mentol Não 2
41 F 36 Portuguesa Primária Sim PA Não Não Não 2
42 M 71 Portuguesa Primária Não PA Sim Médico Não Não 3
43 F 85 Portuguesa Primária Não PA Sim Médico Não Sim
44 M 56 Portuguesa Primária Não Peso/Glicemia/Colesterol Sim Médico Não Não 3
45 M 49 Portuguesa Primária Não Não Sim Médico Não Não 1
46 M 71 Portuguesa Primária Sim Não Sim Médico Não Não 3
47 F 55 Portuguesa Primária Sim Não Não Não Não <1
48 F 94 Portuguesa Primária Não PA Sim Médico Não Não <1
49 F 83 Portuguesa Primária Não PA Não Não Não 3
50 F 69 Portuguesa Primária Não Peso/PA Sim Farmacêutico/Médico Sim Leite Não 2h30
51 M 72 Portuguesa Primária Não PA Sim Médico Sim Açúcar Não 2h30
52 F 57 Portuguesa Secundário Não PA Sim Farmacêutico Sim Morangos/Kiwi/Espargos Não 2h30
53 F 60 Portuguesa Primária Não PA Sim Médico Não Não 3
54 M 71 Portuguesa Secundário Sim Não Não Não Não 3h30
55 M 75 Portuguesa Primária Não Não Sim Farmacêutico Não Não <1
56 F 46 Portuguesa Primária Não PA Sim Médico Sim Banana Não 3
57 M 57 Portuguesa Primária Sim Não Não Não Não 2
58 F 80 Portuguesa Secundário Sim PA Não Sim Gorduras Não 3
59 F 74 Portuguesa Primária Sim PA Sim Médico Não Não 2
60 M 60 Portuguesa Primária Sim PA Não Não Não 1
61 M 65 Portuguesa Secundário Não PA Não Não Não 3
62 M 46 Portuguesa Primária Não Peso/Colesterol Não Não Não <1
63 M 46 Portuguesa Licenciatura Não PA Não Não Não 3
64 M 86 Portuguesa Primária Não Não Sim Médico Não Não 4
65 F 29 Portuguesa Secundário Não Não Não Não Não 3
66 M 71 Portuguesa Secundário Sim PA Sim Médico Sim Sal Não 1h30
67 M 76 Portuguesa Primária Não PA Sim Farmacêutico Não Não 3
68 F 81 Portuguesa Primária Não PA Não Não Não 1
69 F 88 Portuguesa Não tem Sim Peso/PA Sim Farmacêutico Não Não 3
70 M 57 Portuguesa Secundário Sim Peso/PA Não Não Não 3
71 F 81 Portuguesa Primária Não PA Não Não Não <1
72 F 56 Portuguesa Secundário Sim PA Não Sim Pimentos Não 4
73 F 50 Portuguesa Primária Sim PA Não Não Não 3
74 M 51 Portuguesa Secundário Sim Não Sim Médico Não Não 3

1
2

3 4 5
Inquérito

Sexo
Idade Nacionalidade Escolaridade
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Tabela 8 - Continuação da tabela de compilação das respostas aos inquéritos cardiovasculares. 

 

F M Sim Não Sim Qual? Não Sim Qual? Não Sim Não Horas?
75 F 63 Portuguesa Primária Sim Não Sim Médico Não Não <1
76 F 42 Portuguesa Primária Sim Peso Não Não Não 3
77 F 37 Portuguesa Secundário Sim PA Não Sim Carne vermelha Não 2
78 F 77 Portuguesa Não tem Não Não Sim Médico Sim Sal Não 3
79 M 54 Portuguesa Mestrado/Doc Não Não Sim Médico Não Não 1h30
80 F 34 Portuguesa Licenciatura Não PA Não Não Não 1h30
81 M 40 Portuguesa Licenciatura Sim PA Sim Médico Sim Gorduras Não 2
82 M 36 Portuguesa Licenciatura Sim PA/Colesterol Não Não Não <1
83 F 66 Portuguesa Primária Não PA Sim Farmacêutico Não Não 5
84 M 69 Portuguesa Primária Não PA Não Não Não 2
85 M 51 Portuguesa Licenciatura Não Não Não Sim Gorduras Não 3
86 F 57 Portuguesa Licenciatura Sim Colesterol Não Não Não 1
87 M 68 Portuguesa Primária Não Peso/PA Não Não Não 4
88 F 54 Portuguesa Primária Não Peso/PA Não Não Não 4
89 F 28 Portuguesa Secundário Não PA/Glicemia Não Não Não 3
90 M * Portuguesa * Não PA Não Não Não 2
91 F 48 Portuguesa Primária Não Peso/PA Não Não Não 3
92 F 70 Portuguesa Secundário Não PA Sim Farmacêutico/Médico Não Não 3
93 F 45 Portuguesa Licenciatura Não Peso/PA Sim Farmacêutico Não Não 3
94 F 43 Portuguesa Licenciatura Não PA Não Não Não 3
95 F 47 Portuguesa Secundário Sim Peso/PA/Glicemia Não Não Não 3
96 F 31 Portuguesa Mestrado/Doc Sim Peso Não Sim Lactose Não <1
97 F 82 Portuguesa Primária Não PA Sim Médico Sim Fritos Não 2
98 F 36 Portuguesa Licenciatura Sim PA Não Sim Lactose Não 2
99 M 73 Portuguesa Primária Não PA Não Não Não 3
100 M 58 Portuguesa Secundário Sim PA Sim Médico Não Não 3
101 M 68 Portuguesa Primária Não Peso/PA/Glicemia/Colesterol Não Não Não 2
102 M 72 Portuguesa Primária Sim Não Não Não Não 2
103 F 53 Portuguesa Primária Sim PA/Glicemia Sim Médico Sim Açúcar Não 2
104 M 43 Outra Licenciatura Não PA Não Não Não 3
105 M 39 Portuguesa Licenciatura Sim Não Sim Médico Não Não 3
106 F 66 Portuguesa Primária Sim Peso/PA/Glicemia/Colesterol Sim Médico Não Não 1
107 F 45 Portuguesa Primária Sim PA Não Não Sim
108 F 28 Portuguesa Secundário Sim Peso Não Não Não 3
109 F 28 Portuguesa Licenciatura Sim Não Sim Médico Não Não 2
110 M 52 Portuguesa Secundário Sim PA Sim Médico Não Não 2
111 F 34 Argentina Licenciatura Sim Não Não Não Sim

5
Inquérito

Sexo
Idade Nacionalidade Escolaridade

1
2

3 4
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Tabela 8 - Continuação da tabela de compilação das respostas aos inquéritos cardiovasculares. 

 
   *: Não foi obtida resposta. 

 

F M Sim Não Sim Qual? Não Sim Qual? Não Sim Não Horas?
112 F 26 Portuguesa Secundário Não Não Sim Médico Sim Glúten Não <1
113 F 50 Portuguesa Primária Não Não Não Não Não <1
114 F * Portuguesa Secundário Não PA Sim Farmacêutico Não Não <1
115 M 30 Portuguesa Secundário Sim Não Não Não Não <1
116 F 46 Portuguesa Primária Sim Não Não Não Não <1
117 F 62 Portuguesa Secundário Sim Não Sim Médico Não Não 2
118 F 66 Portuguesa Primária Não PA Sim Médico Sim Gorduras Não 2
119 M * Portuguesa Secundário Sim Não Não Não Não 2
120 F * Portuguesa Primária Não Não Não Não Não 2
121 F 59 Portuguesa Primária Sim Não Não Não Não <1

5
Inquérito

Sexo
Idade Nacionalidade Escolaridade

1
2

3 4
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Tabela 8 - Continuação da tabela de compilação das respostas aos inquéritos cardiovasculares. 

 
             *: Não foi obtida resposta; HCT: Hidroclorotiazida. 

 
 

Sim Qual? Não Sim Qual? Não Sim Qual? Não Sim Qual? Frequência Não Sim Nº/dia? Não
1 Sim Não sabe Sim Não sabe Sim Não sabe Não Nunca fumou
2 Não Não Não Não Nunca fumou
3 Não Não Não Sim Corrida 2x/semana Sim Socialmente
4 Sim Ramipril Não Não Sim Caminhada 3x/semana Nunca fumou
5 Não Não Não Não Nunca fumou
6 Não Não Não Não Ex-fumador (4 dias)
7 Não Não Não Não Sim 10
8 Não Não Não Sim Ginásio/Natação Todos os dias Ex-fumador (4 anos)
9 Não Sim Metformina Sim Sinvastatina Sim Caminha/Hidroginástica 3x/semana Ex-fumador (30 anos)
10 Não Não Sim Não sabe Não Nunca fumou
11 Não Não Não Sim Caminhada 3x/semana Ex-fumador (3 anos)
12 Não Não Não Não Nunca fumou
13 Não Não Não Não Nunca fumou
14 Não Não Não Não Ex-fumador (11 anos)
15 Não Não Sim Não sabe Sim Caminhada Todos os dias Nunca fumou
16 Sim Não sabe Não Sim Não sabe Não Ex-fumador (4 anos)
17 Não Não Não Sim Corrida 1x/semana Nunca fumou
18 Não Não Não Não Nunca fumou
19 Não Não Não Sim Zumba 1x/semana Ex-fumador (15 anos)
20 Sim Ibesartan+HCT Sim Não sabe Não Sim Caminhada Todos os dias Ex-fumador (2 anos)
21 Não Não Não Sim Caminhada Todos os dias Nunca fumou
22 Não Não Não Sim Caminhada 1x/semana Nunca fumou
23 Não Não Sim Não faz Sim Hidroginástica/Ginásio 3x/semana Nunca fumou
24 Não Sim Não sabe Não Não Nunca fumou
25 Não Não Não Não Ex-fumador (17 anos)
26 Não Não Não Não Ex-fumador (1 anos)
27 Não Não Sim Sinvastatina Sim Caminhada 3x/semana Nunca fumou
28 Sim Não sabe Não Não Não Nunca fumou
29 Sim Ramipril+Bisoprolol Não Sim Atorvastatina Sim * 2x/semana Ex-fumador (2 anos)
30 Não Não Não Sim * 1x/semana Nunca fumou
31 Não Não Sim Sinvastatina Não Nunca fumou
32 Sim HCT+Amilorida Sim Metformina+Sitagliptina Não Sim Caminhada Todos os dias Nunca fumou
33 Sim Valsartan+Bisoprolol Não Sim Sinvastatina Sim Bicicleta+Caminhada 2x/semana Nunca fumou
34 Sim Não sabe Não Não Sim Caminhada/Natação Todos os dias Nunca fumou
35 Sim Losartan Não Sim Não sabe Não Nunca fumou
36 Não Não Não Sim Ginásio Todos os dias Sim 20
37 Sim Losartan+HTC Não Não Sim Caminhada 2x/semana Nunca fumou

8 9 10
Inquérito

6 7
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Tabela 8 - Continuação da tabela de compilação das respostas aos inquéritos cardiovasculares. 

 
              *: Não foi obtida resposta; HCT: Hidroclorotiazida. 

 

Sim Qual? Não Sim Qual? Não Sim Qual? Não Sim Qual? Frequência Não Sim Nº/dia? Não
38 Não Não Não Não Nunca fumou
39 * * * * * * * * * * * * * * * *
40 Sim Não sabe Não Sim Sinvastatina Sim Caminhada Todos os dias Ex-fumador (4 meses)
41 Não Não Não Sim * 2x/semana Sim 6
42 Sim Lisinopril Não Não Sim Caminhada Todos os dias Ex-fumador (35 anos)
43 Sim HCT+Amilorida Não Sim Sinvastatina Não Nunca fumou
44 Sim Lisinopril Não Sim Sinvastatina Sim Caminhada Todos os dias Sim 10
45 Não Não Sim Atorvastatina Sim Caminhada Todos os dias Sim 10
46 Sim Candedartan Não Sim Atorvastatina Sim Caminhada Todos os dias Nunca fumou
47 Não Não Não Não Nunca fumou
48 Sim Não sabe Não Sim Não sabe Não Nunca fumou
49 Não Não Não Sim Caminhada Todos os dias Nunca fumou
50 Sim Losartan Não Não Não Nunca fumou
51 Sim HCT+Amilorida Sim Gliclazida+Metformina Sim Não sabe Não Ex-fumador (35 anos)
52 Não Não Sim Pravastatina Sim Caminhada Todos os dias Nunca fumou
53 Sim Não sabe Sim Não sabe Sim Não sabe Não Nunca fumou
54 Não Não Sim Não sabe Não Nunca fumou
55 Não Não Não Sim Caminhada 3x/semana Nunca fumou
56 Sim Não sabe Sim Liraglutido Sim Não sabe Sim Caminhada Todos os dias Nunca fumou
57 Não Não Não Sim Bicicleta Todos os dias Ex-fumador (1 ano)
58 Não Não Não Não Nunca fumou
59 Não Não Sim Rosuvastatina Não Nunca fumou
60 Não Não Não Não Sim 15
61 Não Não Sim Não faz Sim Caminhada Todos os dias Nunca fumou
62 Não Não Não Sim Corrida 3x/semana Ex-fumador (15 anos)
63 Não Não Não Sim Surf, Tenis, Padel 2x/semana Sim 20
64 Não Sim Metformina Não Não Sim 30
65 Não Não Não Sim * Todos os dias Nunca fumou
66 Não Não Sim Sinvastatina Sim Caminhada Todos os dias Ex-fumador (28 anos)
67 Não Não Não Não Nunca fumou
68 Não Sim Não sabe Sim Atorvastatina Não Nunca fumou
69 Sim Não sabe Não Não Sim Caminhada Todos os dias Nunca fumou
70 Sim Não sabe Não Não Sim Caminhada Todos os dias Ex-fumador (6 anos)
71 Não Não Não Sim Caminhada Todos os dias Ex-fumador
72 Não Não Não Sim Ginásio 2x/semana Ex-fumador
73 Não Não Não Sim Caminhada 2x/semana Nunca fumou
74 Não Não Não Sim Bicicleta 1x/semana Ex-fumador (30 anos)

Inquérito
6 7 8 9 10
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Tabela 8 - Continuação da tabela de compilação das respostas aos inquéritos cardiovasculares. 

 
             *: Não foi obtida resposta; HCT: Hidroclorotiazida. 

Sim Qual? Não Sim Qual? Não Sim Qual? Não Sim Qual? Frequência Não Sim Nº/dia? Não
75 Sim Perindopril Sim Insulina Não Sim Caminhada Todos os dias Nunca fumou
76 Não Não Não Sim Corrida Todos os dias Nunca fumou
77 Não Não Não Não Sim 20
78 Não Sim Metformina+Sitagliptina Sim Não sabe Sim Caminhada 2x/semana Nunca fumou
79 Não Não Sim Não faz Sim Ginásio 3x/semana Nunca fumou
80 Não Não Não Sim Ginásio 4x/semana Nunca fumou
81 Sim Enalapril+Lercanidipina Não Sim Sinvastatina Não Ex-fumador (10 anos)
82 Não Não Não Sim Ginásio Todos os dias Sim 20
83 Sim Losartan Não Não Não Sim 20
84 Não Não Não Não Ex-fumador (40 anos)
85 Não Não Não Sim Pilates/Ioga 3x/semana Nunca fumou
86 Não Não Não Não Sim 20
87 Sim Candedartan+HCT Não Sim Sinvastatina Não Nunca fumou
88 Não Não Não Não Sim 20
89 Não Não Não Não Sim 5
90 Não Não Não Sim Caminhada Todos os dias Nunca fumou
91 Não Não Não Não Nunca fumou
92 Sim Amlodipina+Valsartan Não Sim Sinvastatina Sim Caminhada 1x/semana Nunca fumou
93 Não Não Não Sim Ginásio 2x/semana Nunca fumou
94 Não Não Não Sim Ginásio 2x/semana Nunca fumou
95 Não Não Não Não Ex-fumador (2 anos)
96 Não Não Não Sim Natação 2x/semana Nunca fumou
97 Sim Não sabe Não Não Não Nunca fumou
98 Não Não Não Não Sim Socialmente
99 Sim Nifedipina Não Não Sim Caminhada Todos os dias Nunca fumou
100 Sim Não sabe Sim Não sabe Sim Não sabe Sim Caminhada Todos os dias Ex-fumador (35 anos)
101 Não Não Não Sim Caminhada Todos os dias Ex-fumador (18 anos)
102 Sim Valsartan+HCT Não Não Não Ex-fumador (40 anos)
103 Não Sim Não sabe Sim Não sabe Sim * Todos os dias Nunca fumou
104 Não Não Não Sim * Todos os dias Nunca fumou
105 Não Não Sim Não faz Sim * 2x/semana Sim 20
106 Sim Valsartan+HCT Não Não Sim Caminhada 3x/semana Nunca fumou
107 Não Não Não Sim Ginásio/Natação 1x/semana Ex-fumador (20 anos)
108 Não Não Sim Não sabe Sim Ginásio 3x/semana Nunca fumou
109 Não Não Não Sim * 3x/semana Nunca fumou
110 Não Não Não Sim Caminhada Todos os dias Nunca fumou
111 Não Não Não Não Sim 4

8 9 10
Inquérito

6 7
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Tabela 8 - Continuação da tabela de compilação das respostas aos inquéritos cardiovasculares. 

 
             *: Não foi obtida resposta. 

Sim Qual? Não Sim Qual? Não Sim Qual? Não Sim Qual? Frequência Não Sim Nº/dia? Não
112 Não Não Não Sim * 3x/semana Nunca fumou
113 Não Não Não Sim Corrida 2x/semana Nunca fumou
114 Não Não Não Sim Caminhada/Natação 2x/semana Nunca fumou
115 Não Não Não Sim Corrida Todos os dias Nunca fumou
116 Não Não Não Sim Caminhada Todos os dias Nunca fumou
117 Não Não Sim Não faz Não Nunca fumou
118 Sim Losartan Sim Metformina Sim Sinvastatina Sim Caminhada Todos os dias Nunca fumou
119 Não Não Não Não Sim 35
120 Não Não Não Não Ex-fumador (3 anos)
121 Não Não Não Sim Caminhada Todos os dias Ex-fumador (40 anos)

8 9 10
Inquérito

6 7
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Tabela 8 - Continuação da tabela de compilação das respostas aos inquéritos cardiovasculares. 

 
        HTA: Hipertensão Arterial; EAM: Enfarte Agudo do Miocárdio; AVC: Acidente Vascular Cerebral. 

12 IMC Perímetro abdominal Pulsação Glicemia Colesterol Total

Qual? Não Horas? (kg/m  ) (cm) Sistólica Diastólica (bpm) (mg/dl) (mg/dl)
1 Não Não 5 62 23,9 89 156 79 86 109 154
2 Não Mãe Aneurisma 8 85,2 32,4 111 123 66 81 129 213
3 Não Pai HTA 6 61 22,9 78 121 69 63 106 144
4 Arritmia Pai/Mãe EAM 7 57,85 26 93 126 65 87 97 212
5 Não Não 8 63,45 24 90 100 63 59 95 151
6 Não Não 6 72 24,5 86 127 72 86 96 240
7 Não Não 6 59,95 22,5 73 120 64 89 111 156
8 Não Tio AVC 8 68,8 25,2 83 123 81 78 94 186
9 Não Pai AVC 5 60,3 23,5 85 129 62 65 98 155
10 Não Não 5 62,1 29,5 91 146 75 73 102 206
11 Não Não 4 110,65 33,7 108 113 81 81 100 160
12 Não Avó DAC 6 82,5 30,6 102 127 63 72 91 205
13 Não Sim Não sabe 8 78,4 26,1 95 129 73 66 107 228
14 Não Avó Não sabe 6 69 27 90 109 69 84 99 202
15 Não Não 5 60 24,9 78 153 74 65 104 254
16 Não Mãe Não sabe 8 74,7 27 95 123 80 69 117 194
17 Não Pai/Tia Não sabe 6 56 21,3 76 120 73 66 87 182
18 Não Não 8 63 25,8 80 119 68 66 97 197
19 Não Não 6 69 30,6 88 136 81 78 112 174
20 Não Não 7 38 14,6 71 138 79 101 105 172
21 Não Sim Não sabe 5 67 24,8 84 133 72 66 124 264
22 Não Pai Não sabe 8 83,1 23,2 95 115 72 57 77 215
23 Não Mãe Insuficiência cardíaca 6 66,75 28,1 52 115 75 76 108 352
24 Não Não 8 50,15 24,1 82 154 84 59 133 131
25 Não Não 8 39,3 19,4 62 106 70 86 85 230
26 Não Não 8 63,3 25 80 127 71 83 83 230
27 Não Não 6 77,25 26,4 90 144 92 70 106 323
28 Não Não 6 83,1 33,7 98 169 98 67 123 138
29 EAM Não 6 92,5 27,6 105 150 86 Não registado 108 262
30 Não Não 7 69,65 24,1 85 128 77 60 100 252
31 Não Não 6 67,45 26,6 91 107 63 60 109 153
32 Arritmia Não 6 66,9 27,8 95 137 61 67 128 216
33 Não Não 6 82,15 32,4 101 121 65 79 103 131
34 Não Não 6 76,95 29,3 98 115 75 65 113 196
35 AVC Não 6 88 29,7 105 123 59 86 109 168
36 Não Não 5 59,65 21,6 67 108 62 60 107 205
37 Não Não 5 75,4 33,5 95 157 70 80 134 213

Pressão arterial (mmHg)

Familiar?
Peso (kg)

11
Inquérito
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Tabela 8 - Continuação da tabela de compilação das respostas aos inquéritos cardiovasculares. 

 
*: Não foi obtida resposta; HTA: Hipertensão Arterial; EAM: Enfarte Agudo do Miocárdio; AVC: Acidente Vascular Cerebral. 

 
 

12 IMC Perímetro abdominal Pulsação Glicemia Colesterol Total

Qual? Não Horas? (kg/m  ) (cm) Sistólica Diastólica (bpm) (mg/dl) (mg/dl)
38 Não Mãe AVC 7 66,75 28,1 96 145 84 69 128 156
39 * * * * 52,5 20,7 75 135 75 76 134 187
40 EAM/Angina de peito Não 4 81,2 25,3 93 99 65 69 85 181
41 Não Não 5 56,15 22,7 69 105 68 94 97 178
42 Não Não 4 92,7 30,1 104 151 87 57 109 259
43 Não Não 6 53,25 24,9 79 139 72 72 119 175
44 Não Não 4 75,85 27,5 97 144 93 95 109 ≥350
45 Não Não 7 66,5 23,8 89 117 87 98 134 238
46 Arritmia Não 6 82,15 26,8 97 144 86 64 83 160
47 Não Mãe Não sabe 4 85,05 34,5 101 139 87 91 142 236
48 EAM Não 4 58,15 28,4 93 162 83 87 135 382
49 Não Não 8 54,7 24,3 71 136 64 69 104 183
50 Não Tio Não sabe 6 83,2 35,5 96 128 70 72 111 150
51 Não Pai/Irmã Não sabe 6 85,8 31,9 106 126 59 65 140 331
52 Não Não 7 60,15 24 82 113 64 78 107 142
53 Não Não 7 87,05 36,2 98 149 86 Não registado 89 164
54 Não Mãe/Filho Não sabe 5 67,65 23,9 87 128 62 51 95 194
55 Não Não 8 92,55 32 113 117 79 89 328 258
56 Não Pai AVC 8 93,4 39,8 119 140 83 73 106 186
57 Não Não 8 72,85 24,9 90 106 72 69 103 168
58 Não Mãe EAM 5 42,1 18,9 69 105 68 91 152 172
59 Não Não 5 66,35 26,5 89 142 86 64 92 150
60 Não Mãe/Tios AVC 6 57,3 21 76 136 83 Não registado 141 218
61 Não Não 6 69,3 24,8 81 135 78 78 87 230
62 Angina de peito Mãe Não sabe 5 71,25 23,5 79 125 75 Não registado 120 187
63 Não Não 6 84,05 25,9 87 138 91 Não registado 89 191
64 Angina de peito/AVC Não 10 53,95 22,7 80 121 69 78 85 204
65 Não Não 4 41,6 21,2 66 129 86 83 66 246
66 Não Não 7 87,75 31 102 140 91 66 89 150
67 EAM Não 6 91,2 29,7 103 113 68 67 103 300
68 Não Não 8 56,7 24,5 82 138 59 77 117 130
69 Não Não 8 49,2 21,5 72 161 68 68 76 338
70 Não Não 5 109,8 35,8 111 132 90 92 86 146
71 Não Não 7 62,1 22,5 78 172 67 55 89 169
72 Não Pai Não sabe 6 66 28,2 81 130 84 73 95 167
73 Não Não 8 70 23 68 112 68 58 84 150
74 Não Irmão/Avô Não sabe 6 70,95 22,9 93,5 131 78 74 89 224

Pressão arterial (mmHg)
Inquérito

11
Peso (kg)

Familiar?
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Tabela 8 - Continuação da tabela de compilação das respostas aos inquéritos cardiovasculares. 

 

12 IMC Perímetro abdominal Pulsação Glicemia Colesterol Total

Qual? Não Horas? (kg/m  ) (cm) Sistólica Diastólica (bpm) (mg/dl) (mg/dl)
75 Não Não 7 86,65 32,2 105 148 72 81 121 165
76 Não Pai Não sabe 7 59,95 24,3 84 114 63 60 87 165
77 Não Não 5 63,05 23,4 82 111 68 81 102 172
78 EAM Não 8 56,7 26,2 90 124 50 66 110 175
79 Não Não 7 81,85 28,6 96 150 92 64 90 361
80 Não Avô AVC 8 52,25 19,9 68 94 63 72 86 199
81 EAM Não 5 90,35 32,3 113 128 54 101 123 226
82 Não Não 6 79,5 25,3 83 128 71 83 80 190
83 AVC Não 7 78,25 28 95,5 126 81 88 102 249
84 Não Não 6 79,3 30,2 96 134 74 101 96 340
85 Não Não 6 70,6 24,7 Não registado 115 76 81 73 162
86 Não Avô EAM 7 58,95 22,7 76 148 91 72 74 182
87 Não Não 7 84 31,9 104 120 69 91 89 258
88 Não Não 6 37 18,8 65 94 62 89 99 242
89 Não Pai Não sabe 6 54,95 19,7 77 98 56 93 90 193
90 Não Não 7 76,05 25 86 125 69 66 102 188
91 Não Mãe Não sabe 8 59,8 24,5 84 118 69 81 95 380
92 Não Não 5 69,5 28 102 133 74 101 88 232
93 Não Não 6 71 26,5 84 102 63 65 101 281
94 Não Não 7 68 25,4 80 106 61 85 109 225
95 Não Sim Não sabe 7 82,4 29,9 105 132 67 94 107 291
96 Não Não 8 52,95 19,6 67 114 72 93 114 169
97 Não Mãe Não sabe 6 54,6 24,9 77,5 115 50 61 146 231
98 Não Não 8 58 22,1 85 99 59 68 165 182
99 Não Não 6 78 28 105 141 77 87 101 176
100 Não Mãe Não sabe 6 70 25 93 122 70 71 119 302
101 Não Não 8 85 27,6 95 128 71 91 127 389
102 Não Não 7 78 30 95 141 87 62 99 300
103 AVC Não 8 61,35 25,8 86 116 82 89 180 199
104 Não Não 7 92,7 26,7 105 106 71 71 88 386
105 Não Não 6 93,45 31,5 100 143 86 72 77 352
106 Insuficiência cardíaca Pai Não sabe 7 98,1 36,4 117 142 71 68 79 213
107 Não Tia Angina de peito 7 61,75 23,5 80 114 72 69 82 190
108 Não Não 8 68,45 26,4 74 117 67 111 90 Não registado
109 Não Não 8 57,35 20,8 68 120 74 85 123 206
110 Não Não 7 53,85 23,3 70 117 66 Não registado 111 Não registado
111 Não Pai/Avô Não sabe 9 58,8 21 64 104 64 66 89 173

Peso (kg)
Pressão arterial (mmHg)

Inquérito
11

Familiar?
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Tabela 8 - Continuação da tabela de compilação das respostas aos inquéritos cardiovasculares. 

 
 

12 IMC Perímetro abdominal Pulsação Glicemia Colesterol Total

Qual? Não Horas? (kg/m  ) (cm) Sistólica Diastólica (bpm) (mg/dl) (mg/dl)
112 Não Pai EAM 5 53,05 21,5 67 129 63 56 79 150
113 Não Não 6 55,85 22,9 67 132 73 78 135 166
114 Não Pai EAM 7 87,6 32,1 102 140 91 62 89 301
115 Não Pai EAM 6 89,7 28,9 100 135 88 67 88 Não registado
116 Não Mãe/Irmão Não sabe 8 73,95 25,8 93 126 85 77 112 270
117 Não Não 4 71,6 30,1 94 143 101 91 111 364
118 Não Pai/Mãe Não sabe 7 65,05 26,7 86 106 65 81 165 375
119 Não Sim Não sabe 7 70,55 21,5 66 147 92 Não registado 108 157
120 Não Não 8 79,8 30,7 99 117 74 68 118 166
121 Não Não 5 80,35 28,1 91 137 88 72 103 199

Familiar?
Peso (kg)

Pressão arterial (mmHg)
Inquérito

11
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Anexo VI –  Análise dos resultados dos inquéritos do rastreio cardiovascular  

 

 

  
 

 

1 (1%)

51 (42%)

43 (36%)

21 (17%)

5 (4%)

Classificação	segundo	o	IMC

Classe I de Baixo Peso (<16,00 kg/m  )

Normal (18,50-24,99 kg/m  )

Pré-obesidade (25,00-29,99 kg/m  )

Classe I de Obesidade (30,00-34,99 kg/m  )

Classe IIde Obesidade (35,00-39,99 kg/m  )

2 

2

2

2

2

96%

4%

Nacionalidade

Portuguesa Outra

47%
26%

21%

Escolaridade

Não tem

Primária

Secundário

Licenciatura

Mestrado/Doc

Gráfico 3 - Distribuição dos utentes por nacionalidade. Gráfico 4 - Distribuição dos utentes por escolaridade. 

♀
71 (59%)

♂
50 (41%)

Sexo

<30
10% 30-39

11%

40-49
16%

50-59
21%

60-69
15%

70-79
17%

80-89
9% 90-99

1%

Grupos etários

Gráfico 1 - Distribuição dos utentes por sexo. Gráfico 2 - Distribuição dos utentes por grupo etário. 

Gráfico 5 - Distribuição dos utentes tendo em conta a classificação do IMC. 
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Gráfico 8 - Distribuição dos utentes tendo em conta a HTA elevada por faixa etária. 
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Gráfico 6 - Distribuição dos utentes tendo em conta a classificação do IMC por faixa etária. 
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Gráfico 7 - Distribuição dos utentes tendo em conta a classificação do IMC e perímetro abdominal. 

 

 

 

  2 

 

                    2 

 

          2 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Moreno Carolina Monteiro 

 

 72 

 
Gráfico 9 - Distribuição dos utentes tendo em conta os valores de PA elevados por sexo. 

 

Tabela 9 - Classificação da HTA. 

 
*: Utente com diagnóstico de HTA e com plano farmacoterapêutico instituído, não sendo por isso possível proceder à classificação da 

HTA. 
 
 

 
Gráfico 10 – Distribuição dos utentes tendo em conta a classificação da HTA. 

♂
42%

♀
58%

HTA

Inquérito Classificação Inquérito Classificação
1 * 63 HTA Grau I

10 HTA Grau I Hipertensão sitólica isolada 65 Normal-alta 

15 HTA Grau I Hipertensão sitólica isolada 66 HTA Grau I

19 Normal-alta 68 Normal-alta 

20 * 69 *

21 Normal-alta 70 *

24 HTA Grau I Hipertensão sitólica isolada 71 HTA Grau II Hipertensão sitólica isolada

27 HTA Grau I 72 Normal-alta 

28 * 74 Normal-alta 

29 * 75 *

32 * 79 HTA Grau I

37 * 84 Normal-alta 

38 HTA Grau I Hipertensão sitólica isolada 86 HTA Grau I

39 Normal-alta 92 *

42 * 95 Normal-alta 

43 * 99 *

44 * 102 *

45 Normal-alta 105 HTA Grau I Hipertensão sitólica isolada

46 * 106 *

47 Normal-alta 113 Normal-alta 

48 * 114 HTA Grau I

49 Normal-alta 115 Normal-alta 

53 * 116 Normal-alta 

56 * 117 HTA Grau I

59 HTA Grau I Hipertensão sitólica isolada 119 HTA Grau I

60 Normal-alta 121 Normal-alta 

61 Normal-alta 

18 (55%)
14 (42%)

1 (3%)

Classificação da HTA

Normal-alta

HTA Grau I

HTA Grau II
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Gráfico 11 - Distribuição dos utentes tendo em conta a classificação dos valores de glicemia em jejum. 

 

 

 
Gráfico 12 - Distribuição dos utentes tendo em conta a classificação dos valores de glicemia pós-prandrial. 
 

 

 
Gráfico 13 - Distribuição dos utentes tendo em conta os valores do colesterol (≤190 mg/dl: colesterol normal; >190 

mg/dl: colesterol elevado). 
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55%
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Gráfico 14 - Distribuição dos utentes tendo em conta o colesterol total elevado por faixa etária. 

 

  
 

 
Gráfico 15 – Distribuição dos hábitos tabágicos da população em estudo. 

 

 

 
Gráfico 16 - Hábitos tabágicos da população em estudo. 
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Gráfico 17 - Distribuição da história familiar de DVC. 

 

 

Tabela 10 - Tabela de classificação do risco SCORE. 

 
*: Não foi possível calcular por falta de dados; (1) e (2): Risco alto-muito alto devido à presença de DM e AVC. 

Não
66%

Aneurisma1%
Angina	de	peito 1%

Insf.	Cardíaca
1%HTA 1% 

DAC 1% 

AVC 5% 

EAM 5% 
Não	sabe
20%Sim

34% 

Familar	com	DCV

Inquerito Inquerito Inquerito

2 1 Risco moderado 47 1 Risco moderado 93 0 Risco baixo

3 2 Risco moderado 52 0 Risco baixo 94 0 Risco baixo

5 1 Risco moderado 53 1 Risco alto-muito alto - DM (1) 96 1 Risco moderado

7 2 Risco moderado 56 0 Risco alto-muito alto - DM (1) 98 2 Risco moderado

12 1 Risco moderado 60 4 Risco moderado 100 2 Risco alto-muito alto - DM (1)

13 0 Risco baixo 61 3 Risco moderado 103 0 Risco alto-muito alto - DM+AVC (2)

17 1 Risco moderado 62 0 Risco baixo 104 0 Risco baixo

18 1 Risco moderado 63 0 Risco baixo 105 6 Risco alto

19 0 Risco baixo 65 1 Risco moderado 107 0 Risco baixo

22 0 Risco baixo 73 0 Risco baixo 108 *

23 1 Risco moderado 74 1 Risco moderado 109 1 Risco moderado

25 2 Risco moderado 75 1 Risco alto-muito alto - DM (1) 110 1 Risco moderado

27 4 Risco moderado 76 0 Risco baixo 111 2 Risco moderado

28 1 Risco moderado 77 2 Risco moderado 112 1 Risco moderado

30 0 Risco baixo 79 2 Risco moderado 113 0 Risco baixo

34 1 Risco moderado 80 1 Risco moderado 114 *

36 3 Risco moderado 82 2 Risco moderado 115 *

37 1 Risco moderado 85 1 Risco moderado 116 0 Risco baixo

38 1 Risco moderado 86 1 Risco moderado 117 2 Risco moderado

39 * 88 1 Risco moderado 119 *

41 2 Risco moderado 89 2 Risco moderado 120 0 Risco baixo

44 6 Risco alto 90 *

45 0 Risco baixo 91 0 Risco baixo

Risco cardiovascular (%) Risco cardiovascular (%) Risco cardiovascular (%)
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Gráfico 18 - Distribuição do risco cardiovascular absoluto na população entre os 40-65 anos. 

 

 

 
Gráfico 19 - Distribuição do risco cardiovascular relativo na polução com idade inferior a 40 anos. 

 

 

 
Gráfico 20 - Distribuição dos utentes de acordo com a participação prévia ou não em rastreios cardiovasculares. 
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Gráfico 21 - Alertas para as patologias por profissionais de saúde. 

 

 

 
Gráfico 22 - Utilização de serviços na farmácia. 

 

 

Anexo VII –  Medicamentos genéricos 

 

 
Figura 20 - Evolução da quota de medicamentos genéricos no SNS (adaptado77). 
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Figura 21 - Quota de MG a nível do mercado farmacêutico (adaptado78). 

 

 

 
Figura 22 - Diagrama representativo das patentes dos medicamentos, aplicável a pedidos de AIM submetidos a partir de 

31 de outubro de 2005 (adaptado82). 
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Figura 23 - Panfleto elaborado sobre os MG. 
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Figura 24 - Divulgação do panfleto nas redes sociais da FM.
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Anexo VIII –  Resultados dos inquéritos sobre os MG 

 

Tabela 11 - Compilação das respostas aos inquéritos sobre MG. 

 

Sim Não Sim Não Muito Importante Pouco Nada Sim Quem? Não Porquê? Sim MG? Não <1€ 1-9€ 10-19€ ≥20€ Não mudaria
1 Não Não Farmácia Muito Sim Farmacêutico Sim Sim <1€
2 Não Não Farmácia Importante Sim Própria Não <1€
3 Não Sim Não procura Importante Sim Farmacêutico/Médico Não <1€
4 Não Não Farmácia Importante Sim Farmacêutico Sim Sim <1€
5 Não Não Farmácia Pouco Sim Farmacêutico Não 1-9€
6 Sim Sim Família/Amigos Muito Sim Própria Não <1€
7 Não Não Farmácia Importante Sim Própria Sim Não <1€
8 Sim Não Farmácia Muito Sim Própria Não 1-9€
9 Sim Sim Farmácia Muito Sim Farmacêutico/Própria Sim Sim <1€

10 Não Não Médico/Internet Pouco Não Não confia Sim Não Não mudaria
11 Sim Não Farmácia Importante Sim Farmacêutico Não 1-9€
12 Sim Não Farmácia Pouco Sim Farmacêutico Não Não mudaria
13 Não Não Farmácia Importante Sim Farmacêutico/Médico/Própria Não 10-19€
14 Sim Sim Médico Importante Sim Farmacêutico Sim Não 1-9€
15 Sim Não Médico Importante Sim Médico Sim Sim 1-9€
16 Não Não Farmácia Pouco Sim Farmacêutico Sim Sim <1€
17 Sim Sim Internet Muito Sim Médico Não 1-9€
18 Sim Não Farmácia Muito Sim Própria Sim Não <1€
19 Sim Não Farmácia/Médico Importante Sim Médico Sim Não <1€
20 Não Não Farmácia Pouco Não Não confia Sim Não Não mudaria
21 Não Não Farmácia Nada Não Não confia Não <1€
22 Sim Não Internet Importante Sim Farmacêutico Não 1-9€
23 Sim Não Farmácia Importante Sim Farmacêutico Sim Sim ≥20€
24 Sim Não Farmácia Muito Sim Farmacêutico Sim Sim Não mudaria
25 Sim Não Família/Amigos Importante Sim Farmacêutico Não <1€
26 Sim Sim Farmácia Importante Sim Médico Sim Sim Não mudaria
27 Sim Sim Farmácia Muito Sim Farmacêutico/Própria Sim Sim Não mudaria
28 Sim Não Farmácia Nada Sim Médico Sim Não Não mudaria
29 Sim Sim Farmácia Muito Sim Própria Sim Sim Não mudaria
30 Não Não Farmácia Importante Sim Farmacêutico Não 1-9€
31 Não Não Farmácia Pouco Não Não confia Sim Não Não mudaria
32 Sim Sim Farmácia/Médico Muito Sim Farmacêutico SimNão sabe 1-9€
33 Não Não Não procura Importante Sim Médico Sim Sim ≥20€
34 Não Não Farmácia Importante Sim Farmacêutico Sim Sim 1-9€
35 Sim Não Farmácia/Médico Muito Sim Própria Sim Sim <1€
36 Não Não Não procura Importante Sim Médico Não 1-9€
37 Sim Sim Médico Importante Sim Médico Sim Sim 1-9€
38 Não Não Não procura Importante Sim Farmacêutico Sim Não <1€

6 7
Inquérito

1 2
3

4 - Importância 5
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Tabela 11 -  Continuação da tabela de compilação das respostas aos inquéritos sobre MG. 

 

Sim Não Sim Não Muito Importante Pouco Nada Sim Quem? Não Porquê? Sim MG? Não <1€ 1-9€ 10-19€ ≥20€ Não mudaria
39 Sim Não Farmácia Muito Sim Farmacêutico Sim Não <1€
40 Não Não Farmácia Importante Sim Familiar SimNão sabe <1€
41 Não Sim Farmácia/Médico Muito Sim Médico Sim Sim <1€
42 Sim Não Médico Muito Sim Médico Sim Sim <1€
43 Não Não Farmácia Importante Sim Própria Sim Sim <1€
44 Sim Não Farmácia Importante Sim Médico Sim Sim Não mudaria
45 Não Não Farmácia Nada Não Não confia Sim Não Não mudaria
46 Não Sim Médico Importante Sim Farmacêutico Sim Sim <1€
47 Sim Não Farmácia Nada Sim Médico Sim Não Não mudaria
48 Não Não Não procura Importante Não Não sabe SimNão sabe <1€
49 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
50 Sim Não Médico Nada Sim Farmacêutico Sim Não Não mudaria
51 Não Não Farmácia Importante Nãoo médico não prescreveSim Não 1-9€
52 Sim Não Farmácia Muito Sim Própria Sim Sim Não mudaria
53 Não Não Farmácia Importante Sim Farmacêutico/Médico Sim Sim <1€
54 Não Não Família/Amigos Pouco Não Não confia Sim Não Não mudaria
55 Não Não Não procura Pouco Não Não sabe Sim Não Não mudaria
56 Sim Não Farmácia/Médico Importante Sim Própria Sim Sim 1-9€
57 Não Não Farmácia Importante Sim Farmacêutico Não 10-19€
58 Não Não Não procura Nada Não Não confia Sim Não Não mudaria
59 Não Não Farmácia/Médico Importante Sim Médico Sim Sim ≥20€
60 Sim Não Farmácia Muito Sim Própria Sim Sim <1€
61 Sim Não Farmácia Muito Sim Médico/Própria Não <1€
62 Sim Não Farmácia Muito Sim Própria Sim Sim 10-19€
63 Sim Não Farmácia Importante Sim Farmacêutico Não <1€
64 Sim Não Médico Muito Sim Médico Sim Sim <1€
65 Não Não Não procura Importante Sim Farmacêutico/Médico Não <1€
66 Não Não Farmácia Importante Sim Farmacêutico Não <1€
67 Sim Não Médico Pouco Sim Médico Sim Sim Não mudaria
68 Sim Não Farmácia Muito Sim Médico SimNão sabe 1-9€
69 Sim Não Farmácia Importante Sim Farmacêutico Sim Sim <1€
70 Não Sim Médico Pouco Não Não confia Sim Não Não mudaria
71 Não Não Não procura Importante Sim Farmacêutico Sim Não 10-19€
72 Sim Não Farmácia Importante Sim Farmacêutico/Própria Sim Sim 10-19€
73 Não Não Farmácia Importante Sim Farmacêutico Sim Sim 1-9€
74 Sim Não Farmácia Importante Sim Própria Não 1-9€
75 Não Sim Farmácia/Médico Importante Sim Farmacêutico Sim Sim 1-9€
76 Sim Não Farmácia Importante Sim Médico SimNão sabe <1€

Inquérito
1 2

3
4 - Importância 5 6 7
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Tabela 11 - Continuação da tabela de compilação das respostas aos inquéritos sobre MG. 

 
                                    * Não foi obtida resposta 

 

Sim Não Sim Não Muito Importante Pouco Nada Sim Quem? Não Porquê? Sim MG? Não <1€ 1-9€ 10-19€ ≥20€ Não mudaria
77 Sim Não Farmácia Muito Sim M Não 1-9€
78 Não Não Farmácia Importante Sim Familiar Sim Sim Não mudaria
79 Sim Não Farmácia Importante Não Não confia Não Não mudaria
80 Sim Sim Farmácia Importante Sim Médico Sim Não 1-9€
81 Não Não Farmácia Importante Sim Farmacêutico Sim Sim 1-9€  
82 Sim Sim Farmácia/Médico/Internet Importante Sim Própria Não <1€
83 Sim Não Farmácia Importante Sim Médico Sim Sim <1€
84 Sim Não Farmácia Pouco Não Não confia Sim Não Não mudaria
85 Sim Não Farmácia/Médico Importante Sim Própria Sim Sim <1€
86 Sim Não Médico Muito Sim Médico Sim Sim 1-9€
87 Sim Não Médico Importante Sim Médico Sim Sim Não mudaria
88 Sim Não Farmácia Muito Sim Farmacêutico Não <1€
89 Sim Sim Farmácia/Internet Muito Sim Farmacêutico/Médico Sim Não <1€
90 Sim Sim Farmácia Muito Sim Farmacêutico Não <1€
91 Não Não Farmácia/Médico Importante Sim Própria Não 1-9€
92 Não Não Farmácia Importante Sim Farmacêutico Sim Não 1-9€
93 Sim Sim Farmácia Muito Sim Farmacêutico/Médico/Própria Não 1-9€
94 Sim Sim Farmácia Muito Sim Farmacêutico/Própria Sim Sim 1-9€
95 Sim Não Farmácia Muito Sim Farmacêutico Sim Sim <1€
96 Sim Sim Médico Muito Sim Médico Sim Sim <1€
97 Sim Sim Farmácia Importante Sim Farmacêutico Sim Sim 1-9€
98 Sim Não Farmácia Importante Sim Farmacêutico/Médico/Própria Sim Sim 1-9€
99 Sim Sim Farmácia/Médico Importante Sim Farmacêutico Sim Sim 1-9€
100 Sim Não Farmácia Muito Sim Farmacêutico Sim Sim <1€
101 Sim Sim Farmácia Importante Sim Própria Não <1€
102 Não Não Não procura NãoNão tem conhecimento da possibilidade de opçãoSim Não <1€
103 Sim Sim Farmácia Importante NãoO médico não prescreveSim Não 1-9€
104 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
105 Sim Não Farmácia Muito Sim Farmacêutico Não 1-9€
106 Não Não Farmácia Importante Sim Própria Sim Sim 1-9€
107 Não Sim Médico Importante Sim Médico Não 1-9€
108 Sim Não Farmácia Muito Sim Farmacêutico Não <1€
109 Não Não Farmácia Muito Sim Farmacêutico Não <1€
110 Sim Sim Médico Importante Sim Médico Não Não mudaria
111 Sim Não Médico Muito Sim Farmacêutico Não Não mudaria
112 Sim Sim Farmácia Muito Sim Farmacêutico Não Não mudaria
113 Sim Sim Farmácia Importante Sim Farmacêutico Sim Sim 10-19€
114 Sim Sim Farmácia Muito Sim Própria Sim Sim 1-9€

6 7
Inquérito

1 2
3

4 - Importância 5
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Tabela 11 - Continuação da tabela de compilação das respostas aos inquéritos sobre MG. 

 
                                    * Não foi obtida resposta 

Sim Não Sim Não Muito Importante Pouco Nada Sim Quem? Não Porquê? Sim MG? Não <1€ 1-9€ 10-19€ ≥20€ Não mudaria
115 Sim Não Família/Amigos Importante Sim Farmacêutico Não 1-9€
116 Não Não Farmácia Pouco Não Não confia Não Não mudaria
117 Sim Não Farmácia Muito Sim Farmacêutico Sim Sim 1-9€
118 Sim Não Farmácia Muito Sim Farmacêutico Sim Sim 1-9€
119 Sim Sim Farmácia/Médico Importante Sim Própria Sim Sim 10-19€
120 Não Sim Farmácia Importante Sim Farmacêutico Sim Não <1€
121 Sim Não Farmácia/Internet Muito Sim Própria Não <1€

Inquérito
1 2

3
4 - Importância 5 6 7
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Anexo IX –  Análise dos resultados dos inquéritos sobre os MG 

 

 
Gráfico 23 - Distribuição dos utentes tendo em conta o conhecimento de MG total e por sexo. 

 

 

 
Gráfico 24- Distribuição dos utentes tendo em conta o conhecimento de MG por faixa etária. 

 

 

 
Gráfico 25- Distribuição dos utentes tendo em conta o conhecimento de MG por nível de escolaridade. 
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Gráfico 26 - Distribuição dos utentes tendo em conta o conhecimento do significado da sigla "MG" nas embalagens dos 
medicamentos. 

 

 
Gráfico 27 - Distribuição dos utentes tendo em conta as fontes de informação. 

 

 

 
Gráfico 28 - Distribuição dos utentes tendo em conta as fontes de informação por sexo. 
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Gráfico 29 - Distribuição dos utentes tendo em conta as fontes de informação por faixa etária. 

 

 

 
Gráfico 30 - Distribuição dos utentes tendo em conta as fontes de informação por nível de escolaridade. 

 

 

 
Gráfico 31 - Distribuição dos utentes tendo em conta a importância dos MG por sexo. 
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Gráfico 32- Distribuição dos utentes tendo em conta a importância dos MG por faixa etária. 

 

 

 
Gráfico 33- Distribuição dos utentes tendo em conta a importância dos MG por nível de escolaridade. 

 

 

 
Gráfico 34 - Distribuição dos utentes tendo em conta o consumo de MG. 
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Gráfico 35 - Distribuição dos utentes tendo em conta a iniciativa do consumo de MG.  

 

 

 
Gráfico 36 - Distribuição dos utentes tendo em conta a existência de plano terapêutico e utilização ou não de MG. 

 

 

 
Gráfico 37 - Distribuição dos utentes tendo em conta a poupança atribuída à mudança para MG. 
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Gráfico 38 - Distribuição dos utentes tendo em conta a poupança atribuída à mudança para MG por faixa etária. 

 

 

 
Gráfico 39 - Distribuição dos utentes tendo em conta a poupança atribuída à mudança para MG por nível de escolaridade. 
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Anexo X –  Dia Nacional dos Centros Históricos 

 

 
Figura 25 - Panfleto sobre o museu da FM, "Museu da Pharmácia" (frente). 
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Figura 26 - Panfleto sobre o museu da FM, "Museu da Pharmácia" (verso). 
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Figura 27 - Dia nacional dos Centros Históricos. 

 

 
Figura 28 - Dia nacional dos Centros Históricos. 

 

 
Figura 29 - Dia nacional dos Centros Históricos. 

 

 
Figura 30 - Dia nacional dos Centros Históricos. 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Moreno Carolina Monteiro 

 

 94 

Instrução de trabalho – Memórias da Pharmácia 

 
 

	

Instrução	de	Trabalho		
	

Memórias	da	Pharmácia	

Código:	IT	26	
Edição:	1	 	
Revisão:	0	
Página	1	de	10	
	

	

	
Elaboração:	
	
	

Aprovação:			 																																	Data:			/				/	
	

	

1. Objetivo:	 Fornecer	 as	 instruções	 para	 o	 funcionamento	 e	 visita	 do	 espaço-museu	 “Memórias	 da	
Pharmácia”.	

2. Campo	de	Aplicação:	Limítrofes	do	rés-do-chão	e	1º	andar	referentes	ao	museu.		

3. Modo	de	Proceder	
1. O	espaço-museu,	de	cognome	“Memórias	da	Pharmácia”	faz	parte	da	Farmácia	Moreno,	situado	no	

Largo	de	S.	Domingos	n.º	44,	4050-545	Porto.	
2. Regras	de	funcionamento	do	espaço:		

2.1. Este	museu	está	aberto	ao	público,	de	2ª	a	6ª	 às	11h	e	às	16h,	 sendo	de	caráter	gratuito	e	
sempre	acompanhadas	por	um	colaborador	da	farmácia	responsável.	
2.2. Fora	 deste	 horário	 é	 obrigatório	 uma	 pré-marcação	 por	 telefone,	 por	 e-mail	 para	
farmácia@fmoreno.pt	ou	ao	balcão	da	farmácia,	mencionando	o	nome	completo,	a	data	e	hora	da	
visita	 pretendida,	 número	 de	 participantes	 e	 contacto.	 A	 pré-marcação	 poderá	 ser	 combinada	 no	
seguinte	horário	(salvo	alterações	específicas):	

2ª	a	6ªfeira:	
10h00-	18h00	
Sábado:	
10h-12h30	

2.3. As	visitas	têm	uma	duração	de	aproximadamente	15-20	minutos.	
2.4. Por	uma	questão	de	segurança	das	peças	do	próprio	museu,	e	para	um	melhor	aproveitamento	
da	 visita,	 cada	 grupo	 não	 poderá	 ter	 mais	 de	 10	 participantes,	 dividindo	 o	 grupo	 por	 turnos	 se	
necessário.	Ressalva-se	a	importância,	nas	visitas	ao	museu	por	grupos	escolares,	de	a	idade	média	
rondar	 os	 16	 anos,	 e	 a	 responsabilidade	 dos	 professores	 na	 preparação	 prévia	 dos	 alunos,	
sensibilizando-os	para	a	especificidade	do	museu	que	irão	visitar,	bem	como	realçar	o	comportamento	
a	adotar	durante	a	visita.		
2.5. A	realização	de	fotos	e	vídeos	para	divulgação	nos	media	requerem	autorização	da	ADM.	
2.6. Aos	grupos	e	visitantes	particulares	é	permitido	fazer	fotos,	somente	para	uso	particular.		
2.7. Não	é	permitida	a	entrada	de	animais	no	museu,	exceto	cães	de	guia.		
2.8. Durante	a	visita	é	proibido	o	consumo	de	alimentos.	
2.9. O	espaço	do	Museu	é	compartilhado	com	outras	pessoas,	pelo	que	deve	evitar-se	falar	alto	ou	
ter	comportamentos	menos	próprios	durante	a	visita.	
2.10. 	A	 disciplina	 dos	 grupos	 é	 da	 responsabilidade	 dos	 acompanhantes	 do	 grupo,	 reservando	 à	
farmácia	o	direito	de	suspender	a	visita,	se	necessário,	caso	o	comportamento	do	grupo	ponha	em	
risco	a	preservação	do	acervo	do	espaço	ou	o	seu	bom	funcionamento.		
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 Nota: A título de exemplo estão presentes duas páginas das 10 páginas da instrução de trabalho. 

	

Instrução	de	Trabalho		
	

Memórias	da	Pharmácia	

Código:	IT	26	

Edição:	1	 	

Revisão:	0	

Página	2	de	10	

	

	

	

Elaboração:	

	

	

Aprovação:			 																																	Data:			/				/	

	

	

3. Guia	da	Visita	
	 Para	o	efeito	todos	os	colaboradores	têm	como	referência	o	seguinte	resumo,	que	contém	a	

informação	geral	sobre	o	espaço-museu,	nomeadamente	história	e	breve	descrição	de	algumas	peças:	

Exterior	da	farmácia	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Rés-do-Chão	

1. Albarello	(séc.	XV-XVI)		
Estes	vasos	surgiram	na	época	do	Renascimento	e	eram	utilizados	no	armazenamento	de	plantas	e/ou	

de	preparações	medicinais,	como	pomadas	e	pós.	O	aspeto	curvado	ao	centro	servia	para	facilitar	a	

pega	deste	objeto.	

Os	exemplares	que	constam	na	Farmácia	Moreno	são	réplicas	e	não	instrumentos	originais.	

Albarello	(XV-XVI	century)		
These	vessels	appeared	in	the	Renaissance	and	were	used	to	store	parts	of	plants	and/or	medicinal	

preparations	such	as	ointments	and	powders.	

The	curvy	aspect	to	the	center	served	to	facilitate	the	handle	of	this	object.	

							 	

Resumo	Histórico		

A	Farmácia	Moreno	é	um	marco	arquitetónico	da	cidade	do	Porto,	 em	virtude,	 sobretudo,	da	sua	

imponente	fachada.	De	estilo	arquitetónico	ímpar,	Arte	Nova,	a	fachada	remota	ao	início	do	século	XIX	e	

é	composta	por	ferro.	Encimada	pelo	símbolo	de	Hígia	(taça	que	representa	a	cura)	e	com	a	serpente	(da	

sabedoria),	símbolo	da	profissão	farmacêutica.	

A	 Farmácia	Moreno	nasceu	 como	Drogaria	 Félix&Filho	 em	1804.	 Na	 época	 era	 designada	 como	

botica,	e	era	um	local	onde	se	preparavam	produtos	de	origem	vegetal	e	animal	para	tratar	maleitas.	

Por	volta	do	ano	de	1890,	a	Drogaria	passa	para	o	médico	e	farmacêutico	Rodrigo	Moreno,	passando	a	

chamar-se	 Pharmácia	S.	Domingos.	A	partir	de	 1920	 a	Farmácia	passa	para	o	seu	sobrinho	António	

Moreno,	mudando	o	nome	em	1928	para	Farmácia	Moreno,	nome	que	permanece	até	hoje.	Muitos	

medicamentos	foram	criados	nesta	Farmácia,	nomeadamente	o	vimergol,	inicialmente	para	tratamento	

da	 sífilis	 (já	 descontinuado),	 o	 doce	 alívio	 e	 o	 calicida	 moreno,	 posteriormente	 patenteados	 e	

atualmente	vendidos	a	nível	nacional.	
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Figura 31 - Digitalização do livro de dedicatórias da farmácia. 

 

 
Figura 32- Digitalização do livro de dedicatórias da farmácia. 
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Figura 33- Digitalização do livro de dedicatórias da farmácia. 

 

Anexo XI –  Projeto IV: Protocolo de indicação farmacêutica 

 

 
Figura 34 - Classificação CEAP (adaptado95). 
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Tabela 12 - Compressão em função da classificação CEAP (adaptado95). 
Indicação I (15-21 mmHg) II (23-32 mmHg) III (34-36 mmHg) IV (> 40 mmHg) Bandas 

C0S X     
C1 X X    
C2 X X    
C3  X    
C4  X    
C5  X X X  
C6     X 

 

 

Tabela 13 - Fármacos venoativos e respetivos modos de ação (adaptado95,99). 

 
ND: Não demonstrada evidência. 
 
 

Tabela 14 - Classificação de hemorroidas internas (adaptado98). 
Grau História clínica  

I Retorragias, sem prolapso 
II Prolapso com o esforço; redução espontânea 
III Prolapso com esforço; necessita de redução manual 
IV Prolapso permanente; não redutível 

 
 
 

 
Figura 35 - Tratamento das hemorroidas em função da severidade (adaptado103). 

 

 

Classes Fármaco Tónus 
venoso 

Parede das válvulas  venosas 
Permeabilidade 

capilar 
Sistema 
linfático 

Efeito anti-inflamatório 
Parâmetros 

hemorreológicos Prot. 
hipóxia 

Prevenção 
refluxo venoso Inib. leucócito-epitélio reduçáo de radicais 

livres 

Gama-
benzopironas 

Flavonóides + + + + + + + + 
Diosmina ND ND ND ND ND ND ND ND 

Rutina e Rutósido + ND ND + ND ND + ND 

Saponinas 

Extrato de ruscus + + ND + ND ND ND ND 

Escina + + ND + ND ND + ND 

Outros 
extratos de 

plantas 

Antocianósidos e 
Proantocianidina ND + ND + ND ND + + 

Produtos 
sintéticos 

Dobesilato de 
cálcio + ND  + + ND + + 

Benzarona, 
Naftazona ND ND ND ND ND ND ND ND 

ND:	Evidência	não	demonstrada.	
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Formação interna sobre DVC e Hemorroidas  

 

 
 

 

 
 

Insuficiência Venosa Crónica

2 milhões de mulheres com mais de 30 anos

8% dos doentes reformam-se antecipadamente devido à patologia

Em Portugal, afeta 35% da população adulta

Formação Interna
Carolina Monteiro

Origem

Veia
Normal

Veia
Varicosa

- INFLAMAÇÃO VENOSA 
- DOR
- PERNAS CANSADAS, 
PESADAS E INCHADAS
- VARIZES
- CÃIBRAS NOCTURNAS
- COMICHÃO
- ALTERAÇÕES DA COR DA 
PELE
- ÚLCERA VENOSA

C A U S A S 

- Idade avançada
- Género feminino
- Gravidez
- Predisposição familiar
- Obesidade

- Falta de exercício físico
- Tabaco
- Dieta obstipante
- Longos perídos de pé ou
sentado(a)
- Locais quentes
- Roupas apertadas
- Sapatos com tacão
demasiado alto ou raso
- Contraceptivos hormonais

Factores de risco
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Patologia crónica e evolutiva, por isso, quanto mais depressa atuar, melhor,
pois os sintomas de hoje podem ser as complicações de amanhã

A classificação CEAP é um método internacionalmente aceite (consoante a gravidade). Por rotina, 
apenas se utiliza 1 das suas 4 componentes: a clínica

C0: Sem sinais visíveis ou
palpáveis de doença venosa,
mas com sintomas (dor, as
pernas pesadas e as
pernas cansadas)

C1:Telangiectasias ou 
varizes reticulares
telangiectasias – “derrames, 
raios, aranhas ou manchas”

C2: Varizes tronculares

C3: Edema venoso
Normalmente na região
do tornozelo, mas pode
estender-se à perna e
ao pé

C4:Pigmentação e/ou eczema
Extravamento de sangue para o espaço extra-
vascular. Formação de placas vermelhas e 
pruriginosas, cobertas de pequenas vesículas 
que se rompem, libertando líquido e formando 
crostas e escamas

C5:Lipodermatosclerose e/ou
atrofia branca
Inflamação crónica e localizada, 
com fibrose. Possui tecido
cutâneo atrófico, 
esbranquiçado, circular, 
rodeada por capilares dilatados
e, por vezes, hiperpigmentação

C6: Úlcera venosa 
Surge frequentemente na 
região do tornozelo, 
causada e agravada pela 
DVC

10 medidas não farmacológicas

- Exercitar as pernas em 
todas as circunstâncias

- Escolher um desporto 
apropriado (natação, 

ciclismo, dança)

- Evitar lugares quentes 
(sol, sauna, depilação 

com cera quente, solário)
- Procurar lugares frescos

- Prevenir a prisão de 
ventre e o excesso de 

peso

- Usar vestuário 
apropriado

- Usar sapatos 
apropriados (idealmente 3 

a 4 cm de altura) 

- Elevar as pernas 
sempre que possível 

(duramte sono, ver tv)

- Massajar as pernas o 
mais frequentemente 

possível

- Reconhecer as 
situações que podem 

agravar os seus 
problemas venosos, como 

a gravidez ou a 
contraceção oral

Compressão
De acordo com o grau de compressão, existem 4 tipos de meias:

•   Grau 1 (compressão ligeira) – 15-21 mmHg → C0;C1;C2
•   Grau 2 (compressão média) – 23-32 mmHg → C1-C5
•   Grau 3 (compressão forte) – 34-46 mmHg  → C5
•   Grau 4 (compressão muito forte) – >49 mmHg → C6

Para obter melhores resultados as meias devem ser calçadas logo de manhã.
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Fármacos venoativos

Fármaco Tónus
venoso

Parede das 
válvulas venosas

Permeabilidade 
capilar

Sistema 
linfático

Efeito anti-inflamatório
Parâmetros 

hemorreológicosProt. 
hipóxia

Prevenção
refluxo
venoso

Inib. 
leucócito-
epitélio

reduçáo de 
radicais 
livres

Gama-
benzopir

onas

Flavonóides + + + + + + + +

Diosmina ND ND ND ND ND ND ND ND

Rutina e 
Rutósido + ND ND + ND ND + ND

Saponina
s

Extrato de 
ruscus + + ND + ND ND ND ND

Escina + + ND + ND ND + ND

Outros 
extratos 

de 
plantas

Antocianósidos 
e 

Proantocianidin
a

ND + ND + ND ND + +

Produtos 
sintéticos

Dobesilato de 
cálcio + ND + + ND + +

Benzarona, 
Naftazona ND ND ND ND ND ND ND ND

ND – Não demonstrada evidência

HEMORRÓIDAS

Veias dilatadas e salientes
Externas
Internas

Prevalência de 4,4-86%

≠ entre a população
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Medidas não farmacológicas e farmacológicas
• Mudança dos hábitos alimentares, aumentando a quantidade de fibras (frutos,

vegetais, cereais) e líquidos na dieta
• Banho em água quente

• Tratamentos locais: anestésicos e venotrópicos
Não é aconselhado o uso de laxantes tópicos

• Laxantes orais (Normalax)

• Venotrópicos

• AINES (Ibuprofeno)

Produto Margem

Venopress 90 cp. *

Daflon 60 cp. *

Antistax 30 cp *

Antistax 60 cp. *

Venocaps 60 cp. *

Venofix 60 cp. *

Venosmil 60cp. *

Doxi-om MG *

FDC alho 100 cp. *

Bioactivo alho *

Produto Margem

Allestax gel *

Pedi relax menta *

Venosmil gel *

Produto Margem

Procto-glyvenol *

Faktu *

Proctolog (sup) *

Procto-log (pom) *

Hemofissural *

* : Informação confidencial
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Figura 36 - Panfleto com resumo e árvore de decisão para DVC (frente). 

 

 

C0:	Sem	sinais	visíveis	ou
palpáveis	de	doença	venosa,

mas	com	sintomas	
C1:Telangiectasias	ou	
varizes	reticulares

C2:	Varizes	
tronculares

C3:	Edema	
venoso

C4:Pigmentação	
e/ou	eczema

C5:Lipoder-
matosclerose	
e/ou	atrofia	

branca

C6:	Úlcera	
venosa	

Insuficiência
Venosa Crónica

Patologia	crónica	e	evolutiva, por	isso,	quanto	mais	depressa	
atuar,	melhor,	pois	os	sintomas	de	hoje	podem	ser	as	complicações	de	

amanhã!

Aconselhamento Farmacêutico

40% 
60% 

A insuficiência venosa é decorrente de uma
alteração estrutural do sistema venoso dos
membros inferiores, devido a anomalias na
parede e válvulas das veias. Desta forma, as
veias perdem a função de transportar o
sangue venoso para o coração,
acumulando-se nas pernas.

Em Portugal, afeta
35% da população
adulta, sendo o
género feminino o
mais afetado.



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Moreno Carolina Monteiro 

 

 105 

 
Figura 37 - Panfleto com resumo e árvore de decisão para DVC (verso). 

 

Avaliação Pernas pesadas cansadas?
Dor?

Duração dos	sintomas?
Telangiectasias ou	varizes	

reticulares?
Não

Medidas não
farmacológicas
(prevenção)

Sim

Meias de	compressão ligeira
(15-21	mmHg)

Venotrópicos

Ineficaz

Evolução	da	doença?
Edema?	

Hiperpigmentação?
Lipodermatoscleros?

Ulcera	venosa?

Eficaz

Manutenção	das	
medidas	não	

farmacológicas	e	
farmacológicas

Referir	ao	médico

Meias de	compressão
>23	 mmHg - ind. médica

Venotrópicos

Medidas	não	
farmacológicas

Carolina	Monteiro
2017

Medidas	não	farmacológicas
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Figura 38 - Panfleto com resumo e árvore de decisão para hemorroidas (frente). 

 

 

Hemorróidas
Aconselhamento Farmacêutico

É uma doença benigna, com
sintomatologia inespecífica.
As hemorróidas são mais
frequentes na população
adulta. Estima-se que
afetam cerca de 50% da
população, em determinada
altura da vida.

Sintomatologia	diversa	e	inespecífica:	perdas	de	sangue	
(vermelho vivo)	durante	as	dejecções,	prolapso	durante	as	

dejecções,	comichão	na	região	anal e	dor.

As	hemorroidas	são	veias	dilatadas	e	salientes	dentro	e	em	torno	
do	ânus	e	no	recto.

Hemorróidas

Internas Externas

Desenvolvem-se dentro
do ânus e provocam
sangramento (vermelho
vivo) durante a
evacuação, geralmente
sem dor. Exteriorizam
durante a evacuação, e se
o prolapso for completo
gera dor intensa. Nesta
situação não é possível
tornar a interiorizar a
hemorróida.

Desenvolvem-se perto
do ânus, estando
cobertas por pele
muito sensível. Por
norma, não causam
dor. No entanto, se
ocorrer a formação de
um coágulo torna-se
dolorosa e mais
saliente. Se romper,
ocorre hemorragia.



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Moreno Carolina Monteiro 

 

 107 

 
Figura 39 - Panfleto com resumo e árvore de decisão para hemorroidas (verso). 

 

 

 

 

 

 

Carolina	Monteiro
2017

Avaliação Criança <	12	anos?
Sangue nas fezes?	Dor?

Prolapso?
Sintomas há mais de	7	dias?

Sim
Não

Medidas	não	farmacológicas
- Banhos	de	água	tépida;

- Suplementos dietéticos de	fibras e	↑	
aporte de	H20;

-Evitar condiementos,	café,	álcool,	
queijo,	chocolate,	etc.)

Eficaz Ineficaz
Manutenção	das	
medidas	não	
farmacológicas

Referir	ao	médico

Anestésico e/ou
venotrópico local

Laxantes orais

Venotrópicos orais

Paracetamol ou
AINES

Ineficaz
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Anexo XII – Outras atividades desenvolvidas na Farmácia Moreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 - a) e b) Foto do dia da "Farmácia Faz de Conta". 

Figura 41 - a) e b) Foto do dia da "Farmácia Faz de Conta". 

Figura 42 - Foto do dia da "Farmácia Faz de Conta". 

a) b) 

a) b) 
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             *: Informação confidencial. 

 

 

 

Problema de 
Saúde/Necessidade Primeira Abordagem Sugestões Complementares 

Gripe/Constipação  Antigripal 

 *; *, * 

Vitamina C: *, *, * 
Descongestionante nasal: *, *, *, * 

Expetorante 
Xarope: *, * 
Comprimidos: * 
Comprimidos efervescentes: * 

 “Natural”: *, *, * 
Antitússico Xarope: *, * 

Comprimidos. moles: * 
Demulcentes: * 
Anti-histamínico: * 

Dor de Garganta 
Ação Anti-inflamatória: *, * 
Anestésico e Antisséptico: *, *, * 
Spray: *; * 

Rouquidão * 
 “Natural”: * 

Anti-inflamatório 
 * 
 “Natural”: * 

Pastilhas para chupar: * 
Colutório: * 

Herpes Creme antivírico: *, *, * 
Penso para proteger: *, * 
Hidratante labial com proteção solar: * 
Desinfetante de mãos: * 

Acne Tratamento prescrito (ex. Isotretinoína) 

Gel de limpeza: * 
Hidratante: * 
Complementar: *, *, * 
Hidratante labial: * 

Caspa  Champô 
 Caspa oleosa: *, * 

Champô para alternância com o tratamento anticaspa: *, * 
Caspa seca: * 

Calos/Calosidade Calicidas: *, * 
Calosidades: * 

Consulta de Podologia 
Pensos protetores: *, *, * 
Palmilha de Silicone: *, * 

Creme Hidratante: *, *, * 

Infeção fúngica Pé de atleta: * (creme ou spray) 
Onicomicose: *, *, *, *, * 

Consulta de Podologia 

Pó absorvente de transpiração: *, *, * 

Creme antiperspirante: *, * 

Tabela 15 - Tabela de cross-selling. 
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               *: Informação confidencial. 
 

 

 

 

Hemorróidas não 
complicadas Pomada de uso retal: * 

Suplemento Venotrópico: * ou * 

Produto para Higiene Íntima: * 

Problemas de Circulação 
Sanguínea 

Comprimidos: *, *, * 
Tópicos: * 

Comprimidos.: * 
Tópicos: *, *, * 

Distúrbios 
Urinários 

Infeção 
bacteriana 

Tratamento Prescrito 
* 

Serviço Farmacêutico: Análise à urina (teste Urit) 
Produto para Higiene Íntima: *, *, * 
Diurético: *, * 
Anti-inflamatório: *, * 

Infeção 
fúngicas 

Tratamento Prescrito, ou 
*, ou 
* 

*, * 

Gel de limpeza Íntimo: *, * 

Produto para Higiene Íntima: *, *, * 

Piolhos Tratamento anti-piolhos: Champô/loção * ou * Produto Preventivo: * 

Reação 
alérgica 

Picadas de 
Insetos/ 

Alimentar 
Anti-histamínico tópico: *, *, * 

Regenerador da pele: * 

Anti-histamínico oral: * 

Repelente: *, *, *, * (em caso de picada de insetos) 

Ocular Colírio: * 
Gotas limpeza/hidratante: * 

Soro fisiológico unidoses: * 

Rinite 
alérgica Suspensão para pulverização nasal: * Anti-histamínico: * 

Queimadura solar 
Hidratante/reparador: * 
Refrescante/calmante: * 
 

Protetor solar: *, * 

After Sun: * 

Spray calmante e hidratante: *, * 

Gel: * 

Eczema Creme hidratante/reparador: *, *, * 
Controlo fases agudas:  * 

Hidratante diário: *, * 

Spray calmante e hidratante: *, * 

Diarreia Antidiarreico: *, * 
Reposição da flora intestinal: *, *, * 

Reposição de eletrólitos: *, * 

Tabela 15 - Continuação da tabela de cross-selling. 
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               *: Informação confidencial. 
 

 

 

 

Obstipação 
Comprimidos.: * 
Enemas:  * 
Solução oral: * 

Reposição da flora intestinal: *, * 
Enfartamento: *, * 

Dores Musculares 

Anti-inflamatório oral: *, *, * 
Anti-inflamatório local: *, *,  
Emplastro: *, * 
“Natural”: * 

Consulta de Osteopatia 

Spray: * 

Bolsa de quente/frio: * 

Dor de Dentes Analgésico e Anti-inflamatório: *, * 

Colutório: *, *, *, * 

Escova suave: *, * 

* 

Higiene Oral Pasta de dentes: *, *, * 
Escova: *, *   
Colutório: *, * 
Fio Dentário: *, * 

Sangramento das gengivas Pasta de dentes: *, * 
Escovas: *, * 
Antissético bucal: * 

Menopausa Tratamento Prescrito 
Suplemento com Isoflavonas: * 

Lubrificante: *, * 

Gel de higiene íntima: * 

Feridas * 
* 

*, *, |* 
Pensos: * 

Hematomas * 
* Suplemento alimentar: * 

Excesso de Peso 

Suplemento alimentar: * 
* 
*, *, * 
* 

Consulta de Nutrição 

Produtos Reafirmantes/Adelgaçantes: *, * 
* 

Azia/Excessos *, *, *, * Protetor Gástrico: *, *, * 

Injetável/Vacina Tratamento prescrito Serviço Farmacêutico: Administração do injetável ou Vacina 

Aftas 
Spray: *, * 
Gel: *, * 
Solução: * 

Colutório: *, * 

Analgésico: * 

	

Tabela 15 - Continuação da tabela de cross-selling. 
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                *: Informação confidencial 
 

	
	

Animais 

Parasitas 
externos 

Antiparasitário 
externo 
 

 Coleira: *, * 
Spray anti-pulgas: * 

Pinça tira caraças 

 Pipeta: *, *, *, * 
Antiparasitário interno: *, *, * 

*, * 

Parasitas 
internos Antiparasitário interno: *, *, * 

Antiparasitário externo: *, *, *, *, *, * 

Lança comprimidos 

Prurido Anti-histamínico: * * 

Feridas Cicatrizante: * 
Colar isabelino 

Clorohexidina 4%: * 

Diarreias Regulador da flora intestinal: * 
Sol. oral de rehidratação: * 

Antiparasitário interno: *, *, * 

Afeções 
oculares Colírio: * 

* 

Toalhitas: * 

Afeções 
auriculares 

* 
* Toalhitas: * 

 
 

Hipertensão Arterial Tratamento prescrito 

Serviço Farmacêutico: Medição da Pressão Arterial 

Consulta de Nutrição 
Aparelho de medição: * 
Suplementos alimentares EPA/DHA e alho: *, * 

Colesterol elevado Tratamento prescrito 

Serviço Farmacêutico: Medição do Colesterol Total 

Consulta de Nutrição 

Suplemento com EPA/DHA: * 

Diabetes Tratamento prescrito 

Serviço Farmacêutico: Medição da Glicemia 

Consulta de Nutrição 

Consulta de Podologia 

Creme de pés: * 

Dor de ouvido Analgésico: * 
Anti-inflamtório: *, *, * 

Removedor de cerúmen: * 

Água do mar: * 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Tabela 15 - Continuação da tabela de cross-selling. 
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Figura 43 - Exemplo de uma etiqueta preço especial. 
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Resumo 

No contexto de conclusão do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, a Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto concede a oportunidade de realização de parte do estágio profissionalizante na área de 

Farmácia Hospitalar e, para tal, escolhemos o Centro Hospitalar do Porto - Hospital de Santo António.  

O estágio decorreu entre maio e junho de 2017, sob orientação da Dra. Teresa Almeida, e teve como 

propósito compreender as funções e responsabilidades do farmacêutico e a sua importância em contexto 

hospitalar. Para além disso, por se tratar do primeiro contacto com a vertente prática da profissão, o estágio 

profissionalizante funciona como elo de ligação entre a vida académica e a vida profissional, permitindo assim 

o desenvolvimento de competências técnicas e científicas que compõem o ato farmacêutico, de forma idónea. 

Durante o período de estágio tivemos a oportunidade de passar pelos diversos setores dos Serviços 

Farmacêuticos, de forma rotativa, com a duração de uma semana em cada setor.  

Este relatório encontra-se dividido em duas partes, em que na primeira é retratada a orgânica de 

funcionamento dos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto - Hospital de Santo António e o seu 

enquadramento a nível hospitalar. Relativamente à segunda parte do relatório são abordadas as atividades 

complementares por nós desenvolvidas durante o período de estágio.  
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1. Introdução 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) Hospitalares são um elemento fundamental nos hospitais. Os SF 

englobam vários setores que colaboram entre si, tendo cada um autonomia técnica e científica para 

desempenhar as seguintes funções relativas a medicamentos de uso humano e dispositivos médicos: aquisição, 

preparação, armazenamento, distribuição e dispensa a utentes. Para além de assegurarem a terapêutica 

medicamentosa no meio hospitalar, os SF pretendem também promover a investigação e o ensino [1]. 

A gestão e funcionamento dos SF são assegurados por uma equipa multidisciplinar da qual o farmacêutico 

hospitalar (FH) é um interveniente central. O FH é responsável pelo Circuito do Medicamento (CdM) num 

hospital e é um interveniente ativo na investigação e desenvolvimento de medicamentos. Deve ainda promover 

o uso racional, seguro e eficaz do medicamento, contrabalançar as relações de risco/benefício e custo/benefício 

e garantir a qualidade dos serviços que presta [1, 2]. Para além de todas as funções já referidas, o FH participa 

ainda na Comissão de Ética para a Saúde (CES) e na Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), sendo estas 

comissões técnico-científicas essenciais e necessárias ao bom funcionamento hospitalar [1]. 

O estágio curricular em farmácia hospitalar é uma oportunidade única que nos proporciona uma visão 

completa e nos permite experienciar e esclarecer quais as atividades desenvolvidas por um FH e qual o seu 

impacto na promoção da saúde da população. 

2. Centro Hospitalar do Porto 

O Centro Hospitalar do Porto (CHP) foi fundado em setembro de 2007 e integra uma unidade geral 

universitária, o Hospital de Santo António (HSA), um hospital especializado em doenças infeciosas, o Hospital 

Joaquim Urbano (HJU), um hospital especializado em crianças, o Hospital Maria Pia, e uma maternidade, a 

Maternidade Júlio Dinis [3]. Recentemente, em 2014, foram agregadas as especialidades de pediatria e da 

mulher do HSA, Hospital Maria Pia e Maternidade Júlio Dinis, tendo-se formado o Centro Materno Infantil do 

Norte (CMIN) [3, 4]. O CHP é considerado uma entidade pública empresarial com autonomia a nível 

administrativo, financeiro e patrimonial [5]. A prestação de cuidados de saúde de referência e humanizados, 

assim como a valorização do ensino e formação e o incentivo à investigação na área da medicina compreendem 

os objetivos deste centro hospitalar [6]. 

3. Gestão dos Serviços Farmacêuticos 

3.1. Estrutura e organização dos Serviços Farmacêuticos 

Todos os setores dos SF do Centro Hospitalar do Porto – Hospital de Santo António (CHP-HSA) se 

localizam no piso 0 do Edifício Neoclássico, com exceção da Unidade de Farmácia Oncológica (UFO) que se 

localiza junto ao Hospital de Dia, no piso 1 do Edifício Dr. Luís de Carvalho. A atual diretora dos SF do CHP-

HSA, Dra. Patrocínia Rocha, colabora com uma vasta equipa multidisciplinar que inclui farmacêuticos, 

Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), Assistentes Operacionais (AO) e Assistentes Técnicos. 

Os SF englobam vários setores com diferentes missões que colaboram entre si, distinguindo-se os 

seguintes: Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF), Produção, UFO, Distribuição Individual Diária em 

Dose Unitária (DIDDU), Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA) e Ensaios Clínicos (EC). Cada setor 
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tem um farmacêutico responsável pela gestão do mesmo. O circuito integrado do medicamento, desde a 

prescrição, validação farmacêutica, distribuição até à administração ao doente é o grande objetivo dos SF do 

CHP-HSA, sendo diariamente satisfeitas centenas de solicitações e validações, e preparadas dezenas de 

manipulados [4]. 

3.2. Gestão de qualidade  

O Hospital Logistics System (HLS) é o Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) do CHP-HSA que tem por 

base o modelo Kaizen. Este SGQ tem por objetivo aumentar a qualidade dos serviços através de uma melhoria 

contínua de processos logísticos, bem como a sua inovação e eliminação do desperdício em processos 

operacionais e logísticos, aumentando a sua eficiência [7, 8]. O SGQ manifesta-se pela existência de um manual 

da qualidade, onde integram as várias Matrizes de Processo e Instruções de Trabalho para cada setor, e 

periodicamente são realizadas auditorias internas e externas com o objetivo de verificar e despistar não 

conformidades [8]. 

O sucesso do SGQ depende de todos os que integram a equipa dos SF, sendo essencial o conhecimento 

dos processos incluídos e a aplicação dos mesmos. No sentido de facilitar e garantir a execução de forma 

correta de alguns processos logísticos, há exemplos ilustrativos (Anexo 1) junto a pontos chave que permitem 

a rápida e fácil visualização e consequente execução correta do procedimento. 

O SGQ do CHP-HSA tem certificação de qualidade pelo cumprimento dos requisitos da norma NP EN 

ISO 9001:2008, havendo renovação desta certificação de 3 em 3 anos mediante a realização de auditorias 

apropriadas [4]. Os SF têm ainda certificação Caspe Healthcare Knowledge Systems (CHKS) [4]. 

A gestão de stocks requer procedimentos do SGQ para que seja eficaz e rentável, de modo a garantir que 

não ocorrem ruturas nem excesso de produto. Para tal, no CHP-HSA emprega-se o sistema Kanban, no 

contexto da filosofia Kaizen. Os Kanbans (Anexo 2) são cartões que incluem informações relativas a um 

medicamento ou produto farmacêutico e que contêm a sua Designação Comum Internacional (DCI), o código 

de barras interno associado ao produto, o ponto de encomenda, a quantidade a encomendar e a localização do 

produto [9]. Para facilitar o processo logístico, os Kanbans têm cores diferentes relativas ao tipo de produto 

que representam e à sua localização (p. ex. Kanbans vermelhos correspondem a medicamentos estupefacientes) 

[10].  

3.3. Gestão de risco  

Os medicamentos contêm substâncias farmacologicamente ativas que podem ter consequências graves 

para a saúde e custos económicos elevados quando não utilizados devidamente. Por este motivo, é crucial a 

utilização de sistemas que permitam a diminuição da ocorrência de erros. Assim, os SF do CHP-HSA possuem 

vários métodos que permitem diminuir o risco de ocorrência de erros, e que se incluem no SGQ. Para gerir o 

risco, nos SF existem vários alertas visuais colocados junto à medicação que alertam para os cuidados que 

deverão ser tidos com a mesma, designadamente: etiquetas com os avisos “prazo de validade curto” (Anexo 

3), “novo lote” (Anexo 4), “contém medicação de frio”, “solução concentrada” (Anexo 5) e etiquetas verdes, 

amarelas e vermelhas para distinguir as diferentes dosagens de um mesmo fármaco (Anexo 6). Também os 

medicamentos Look-Alike, Sound-Alike (LASA), isto é, medicamentos diferentes com nomes semelhantes, 

merecem especial atenção, estando identificados de acordo com o método de inserção de letras maiúsculas 

(Anexo 7), segundo a Norma n.º 020/2014 da Direção Geral da Saúde [11]. Além das medidas já referidas, os 
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SF do CHP-HSA têm ainda implementadas práticas seguras relativamente a medicamentos de alerta máximo 

(medicamentos de alto risco ou potencialmente perigosos), descritas na Norma n.º 014/2015 da Direção Geral 

da Saúde [12]. Por fim, sempre que possível é efetuada dupla e tripla verificação pelos profissionais de saúde, 

o que confere uma maior segurança e diminuição do risco de ocorrência de erros. 

3.4. Comissões Técnicas  

O papel do FH não se confina aos SF, participando em comissões técnicas que são fundamentais para a 

tomada de decisões, emissão de pareceres e estabelecimento de normas e procedimentos a adotar pelas 

instituições, com o objetivo de salvaguardar o doente e os profissionais de saúde.  

No CHP-HSA estão presentes a CFT e a CES. A Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica é um 

órgão consultivo do INFARMED que promove a elaboração e aprova os critérios de utilização de 

medicamentos, a incluir no Formulário Nacional de Medicamentos (FNM), elabora protocolos de utilização de 

medicamentos e monitoriza o seu cumprimento, e promove a utilização racional do medicamento. Esta 

comissão serve ainda de elo de ligação entre as Comissões de Farmácia e Terapêutica dos hospitais do Serviço 

Nacional de Saúde e das Administrações Regionais de Saúde [13]. Já a CFT tem as seguintes funções: 

monitorizar a prescrição, dispensa e utilização de medicamentos, elaborar adendas privativas de aditamento ou 

exclusão ao FNM, emitir pareceres e relatórios dos medicamentos a incluir ou a excluir no FNM, velar pelo 

cumprimento do FNM, bem como das suas adendas; apreciar e elaborar pareceres sobre os custos da terapêutica 

[14]. Os grandes objetivos da CFT são: garantir a qualidade, controlar os custos e monitorizar o plano 

terapêutico [15]. Esta comissão é constituída por três médicos e três farmacêuticos [16]. 

As Comissões de Ética para a Saúde são órgãos multidisciplinares de apoio ao conselho de administração 

das instituições e serviços de saúde públicos e unidades privadas de saúde [17, 18]. A CES tem por objetivo 

zelar pela observância de padrões de ética na prática das ciências médicas, de modo a proteger e garantir a 

dignidade e a integridade humana. Para além de médicos, enfermeiros, psicólogos, juristas, teólogos, 

sociólogos e profissionais de outras áreas das ciências sociais e humanas fazem também parte da CES os 

farmacêuticos [17]. 

3.5. Sistema informático 

O sistema informático presente nos SF do CHP-HSA denomina-se Gestão Hospitalar de Armazém e 

Farmácia (GHAF). Este software traz grandes vantagens à gestão hospitalar dos armazéns dos SF, pois permite 

a rápida comunicação entre os vários setores e com as várias unidades do CHP, não sendo necessário a 

utilização de impressos em papel. Adicionalmente, permite gerir as encomendas e requisições efetuadas pelos 

serviços; efetuar a prescrição eletrónica pelo médico e a respetiva validação pelo farmacêutico; efetuar os 

débitos aos doentes ou aos respetivos centros de custo; gerir corretamente os stocks dos medicamentos, outros 

produtos de saúde e consumíveis; realizar inventários; gerir empréstimos concedidos ou solicitados a outros 

hospitais e ainda efetuar a consulta dos movimentos de um medicamento ou produto, tornando rastreável todo 

o CdM. 

Durante o estágio tivemos a oportunidade de contactar com o GHAF em todos os setores, uma vez que 

esta plataforma é transversal, e explorar as várias funcionalidades e utilidades deste sistema informático. 
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4. Armazém de Produtos Farmacêuticos 

O APF está dividido em diferentes secções, que na sua globalidade têm como missão garantir a aquisição 

e disponibilização de medicamentos, produtos farmacêuticos e consumíveis na quantidade, qualidade e no 

prazo solicitado, ao menor custo possível [19]. O APF é o armazém central do CHP-HSA e o local onde ocorre 

a primeira fase do CdM, que engloba a aquisição, receção, armazenamento, conservação, gestão e distribuição 

de medicamentos [20].  

4.1. Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos 

A aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos é feita em conjunto pelos SF e pelo Serviço de 

Aprovisionamento (SA), e está sob a responsabilidade do farmacêutico [21]. Tendo por base o FNM e as 

adendas ou deliberações aprovadas pela CFT é realizada a aquisição de medicamentos para o hospital [21]. No 

CHP-HSA as encomendas são feitas aos fornecedores ou, em casos esporádicos e no caso de determinados 

manipulados, à Farmácia Lemos [22]. Adicionalmente, e sempre que necessário, solicitam-se empréstimos de 

medicamentos e produtos farmacêuticos a hospitais públicos ou privados [23]. 

O pedido de compra de medicamentos e produtos farmacêuticos é desencadeado pelo sistema de Kanbans, 

sendo que quando o stock do produto atinge o ponto de encomenda, o farmacêutico introduz o código e a 

quantidade do produto a encomendar na lista comum aos SF e SA. Se existir autorização da despesa, o SA 

realiza a encomenda e gera a nota de encomenda que é remetida para o APF [19]. 

4.2. Receção e conferência dos medicamentos e produtos farmacêuticos 

adquiridos 

A receção de medicamentos e produtos farmacêuticos é composta por duas fases, sendo a primeira da 

responsabilidade dos TDT/AO. Estes devem verificar se a encomenda pertence efetivamente ao CHP, o número 

de volumes, a integridade das embalagens, o destino interno do produto (APF ou outro armazém) e devem 

ainda comparar a quantidade recebida com a que está descrita na guia de transporte ou fatura. Na segunda fase, 

os AO devem abrir e preparar a encomenda para ser validada pelo TDT ou farmacêutico, colocando o respetivo 

Kanban junto do produto. A validação deve ser prioritária no caso de medicamentos de frio, e consiste na 

conferência entre os produtos entregues e faturados, lote e prazo de validade (PV). Além disso, deve verificar-

se se os dispositivos médicos têm marcação CE e arquivar os certificados dos mesmos; nos hemoderivados é 

verificada a presença do Certificado de Autorização de Utilização de Lotes (CAUL) emitido pelo INFARMED; 

nos injetáveis de grande volume deve ser feita a contagem do número de volumes entregues; as matérias-primas 

devem estar acompanhadas do respetivo Boletim de Análise. Este boletim é analisado pelo responsável do 

Setor de Produção dos SF, que deve concluir acerca da conformidade de lote por comparação com a ficha 

técnica. Durante este processo as matérias-primas ficam em quarentena e, caso não estejam em conformidade 

com o descrito na ficha técnica, deve reportar-se a não conformidade em impresso próprio e efetuar a respetiva 

devolução ao fornecedor. Os estupefacientes são remetidos para o farmacêutico responsável e armazenados 

numa sala de acesso condicionado. Nestes medicamentos é mandatório o preenchimento do anexo VII 

(requisição de estupefacientes e psicotrópicos) que é enviado para o SA [20]. De notar que quando se trata de 

medicação destinada ao setor dos EC, somente se procede à sua receção, devendo o TDT preencher o impresso 

de receção da medicação para EC e enviar a medicação, acompanhada do impresso, para o setor dos EC ao 

cuidado do farmacêutico responsável [24]. 
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Rececionada a encomenda, toda a documentação validada é enviada para o SA para que seja dada entrada 

no stock informático, no GHAF [20]. 

4.3. Armazenamento dos produtos e gestão dos prazos de validade 

Aquando o armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos é necessário garantir as condições 

apropriadas de temperatura, luz e humidade, sendo estes parâmetros constantemente monitorizados nos 

armazéns e frigoríficos do CHP-HSA [25]. 

Após a receção, os medicamentos citotóxicos são diretamente enviados para a UFO e os restantes produtos 

são distribuídos pelos locais definidos, sendo que é necessária uma maior atenção para aqueles que possuem 

condições especiais de conservação, como os medicamentos termolábeis, que necessitam de armazenamento 

em frigorífico próprio; os medicamentos fotossensíveis, que necessitam de proteção da luz; os produtos 

inflamáveis, que são armazenados em local segregado do armazém e com condições adequadas à prevenção 

de acidentes; os produtos citotóxicos; os gases medicinais; e os estupefacientes e psicotrópicos, sendo que estes 

últimos são armazenados obrigatoriamente numa sala de acesso condicionado com fechadura de segurança 

[20]. No CHP-HSA os produtos estão organizados por ordem alfabética de DCI, sendo que, para além dos 

produtos de frio e dos estupefacientes e psicotrópicos, estão também separados dos restantes medicamentos e 

produtos farmacêuticos os produtos de nutrição artificial, material de penso, colírios, pomadas oftálmicas, gotas 

auriculares, soluções nasais, manipulados, antídotos, agentes de contraste, produtos de grande volume e 

produtos da UFA, para maior facilidade de acesso e identificação. Os antisséticos e desinfetantes estão 

armazenados em sala própria, assim como os soros. 

O armazenamento é feito de acordo com a metodologia First Expired, First Out (FEFO), devendo os 

medicamentos ser retirados da direita para a esquerda, da frente para trás e de cima para baixo.  A gestão do 

PV é efetuada pelo farmacêutico destacado para essa função [26]. Mensalmente é retirada uma listagem dos 

produtos cujo PV termina em 3 meses, são analisadas as quantidades existentes e colocadas etiquetas 

identificativas de PV curto [20, 27]. Expirado o PV, os medicamentos e produtos farmacêuticos são devolvidos 

ao fornecedor, se estes os aceitarem, ou são incinerados [26, 27]. 

4.4. Gestão de stocks 

No que diz respeito à gestão de stocks, os medicamentos e produtos farmacêuticos são classificados de 

acordo com a sua relevância na prestação de cuidados, consumo e valor económico. O controlo de existências 

é realizado através do GHAF, que permite a dispensa de medicamentos e outros produtos farmacêuticos 

mediante registo de pontos de encomenda, stock de segurança e quantidade a encomendar. Para além disso, 

como referido anteriormente, aplica-se o sistema Kanban que contém a mesma informação [20]. Sendo o APF 

responsável por uma porção significativa do orçamento hospitalar, é fundamental um controlo eficaz dos 

stocks. Por este motivo, é importante a realização de inventários para controlar a correspondência entre o 

quantitativo informático e físico, prevenindo assim ruturas e excessos de stock [28]. 

5. Farmacotecnia 

O setor de farmacotecnia do CHP-HSA visa suprir as necessidades do hospital, preparando e 

disponibilizando medicamentos em doses e formas farmacêuticas que não são comercializadas pela indústria 

farmacêutica ou cujos custos são mais elevados quando adquiridos a esta. Neste setor são preparados 
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medicamentos estéreis, não estéreis e citotóxicos e é feito o fracionamento e reembalamento de algumas 

formulações. A atividade deste setor está de acordo com as “Boas práticas a observar na preparação de 

medicamentos manipulados em farmácia de oficina e hospitalar” [29]. 

5.1. Produção de preparações não estéreis 

No setor de produção de preparações não estéreis são produzidas formas farmacêuticas sólidas (papéis 

medicamentosos), semissólidas (pomadas, pastas e cremes) e líquidas (soluções e suspensões). A produção das 

preparações não estéreis é feita por um TDT devidamente equipado e qualificado. 

Os pedidos de preparação de formulações não estéreis são feitos pelos vários setores (DIDDU, UFO, UFA 

e CMIN), através do GHAF, ou pelo APF, através de Kanbans, de modo a repor os seus stocks [30]. Todas as 

manhãs e às 12 horas o farmacêutico ou o TDT verifica os pedidos feitos pelo GHAF e os Kanbans com 

pedidos para reposição de stocks e elabora a respetiva ordem de preparação e os rótulos de identificação [30]. 

A ordem de preparação indica qual o medicamento a preparar, a composição quantitativa e qualitativa, a forma 

farmacêutica (FF), a dosagem, o número de unidades a preparar, a data da preparação, o lote e o PV (de acordo 

com as indicações da USP pharmacists’ pharmacopeia, 31 – NF26 LH795, página 777), os materiais e 

equipamento necessários, as matérias-primas, a técnica de preparação e os ensaios de verificação da qualidade 

do produto final (ensaios organoléticos, uniformidade de massa e pH) [31-34]. O TDT responsável pela 

preparação indica na ordem de preparação o lote, o PV e a origem de cada matéria-prima utilizada, o operador 

e o supervisor, bem como um exemplar do rótulo, garantindo, assim, a rastreabilidade da preparação [32]. Os 

rótulos de identificação das preparações contêm a designação do medicamento preparado, a composição 

quantitativa e qualitativa, o número de lote atribuído à preparação, o PV, as condições de conservação, as 

instruções especiais para utilização do medicamento (por exemplo “agitar antes de usar”), a via de 

administração, a identificação do local de preparação e do farmacêutico diretor técnico. Caso se trate de uma 

fórmula magistral específica para um determinado doente, o rótulo deverá ainda incluir a identificação do 

doente e a posologia indicada [35]. Cada formulação tem a sua técnica de preparação, cujo cumprimento deve 

ser assegurado pelo farmacêutico [36-42].  

Após a execução da preparação farmacêutica, e se a mesma estiver conforme os ensaios de verificação, 

procede-se ao seu acondicionamento em recipiente adequado, consoante a FF e características físico-químicas. 

O produto acondicionado é devidamente rotulado e embalado em manga de plástico selada. 

Para que informaticamente o stock das matérias-primas e do produto acabado estejam corretos e se possa 

proceder à transferência do produto para o armazém que efetuou o pedido, é necessário dar saída da quantidade 

das matérias-primas utilizadas e dar entrada do produto manipulado, associando os respetivos lotes e PV a cada 

um. Este processo é feito no GHAF. 

Durante o tempo que permanecemos neste setor pudemos acompanhar todas as atividades desempenhadas 

pelo TDT responsável e auxiliar em algumas tarefas, nomeadamente na preparação de vários manipulados 

(papéis medicamentosos de sacarose, pasta de Lassar, solução oral de hidrato de cloral, solução oral de citrato 

de cafeína, solução oral de ranitidina, entre outros), rotular e acondicionar o produto final e proceder ao registo 

das matérias-primas utilizadas. 
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5.2. Produção de preparações estéreis  

As preparações estéreis englobam as preparações estéreis propriamente ditas e as bolsas de nutrição 

parentérica, uma vez que os cuidados a ter na manipulação são semelhantes. As preparações estéreis têm de 

ser realizadas em condições de assepsia e num ambiente que garanta a sua esterilidade (total ausência de 

contaminação). No CHP-HSA existem duas áreas destinadas exclusivamente à produção das preparações 

estéreis. Cada área é constituída por três zonas distintas: zona negra – toda a zona exterior à zona de preparação; 

zona cinzenta – antecâmara; e zona branca – sala de preparação, a pressão positiva, onde se encontra a Câmara 

de Fluxo Laminar vertical (CFLv). Antes de entrar na sala branca para iniciar a manipulação, o farmacêutico e 

o TDT operador devem equipar-se devidamente. Para tal, na sala cinzenta, colocam protetores de calçado, 

touca e máscara, procedem à lavagem assética das mãos, vestem uma bata cirúrgica impermeável, 

descontaminam as mãos com um desinfetante apropriado e calçam as luvas esterilizadas. No início e no fim de 

cada sessão de trabalho, o TDT limpa o interior da CFLv com álcool a 70º e tudo o que entra na CFLv é também 

desinfetado com álcool a 70º [43, 44]. As ordens de preparação juntamente com os rótulos chegam à sala branca 

através de um transfer (janela de comunicação com o exterior).  

5.2.1. Preparações estéreis propriamente ditas 

As preparações estéreis propriamente ditas correspondem, na sua maioria, a fracionamentos ou ajustes de 

dose (diluição ou concentração) de produtos que já existem comercialmente. Deste modo, evita-se o 

desperdício de matérias-primas, ajustando cada formulação às necessidades individuais de cada doente, 

conseguindo-se também uma terapêutica individualizada. 

Uma vez rececionada a ordem de preparação, procede-se à preparação do produto na CFLv, que depois é 

rotulado e embalado em embalagem selada. À semelhança do descrito no ponto 5.1, após obtenção do produto 

final, é dada informaticamente saída das matérias-primas utilizadas e entrada do produto manipulado, 

associando os respetivos lotes e PV, para que depois o produto possa ser transferido para o destinatário. 

5.2.2. Preparação de bolsas de nutrição parentérica 

A nutrição parentérica (NP) destina-se a várias situações clínicas, nomeadamente, recém-nascidos 

prematuros e/ou com baixo peso e indivíduos com mau funcionamento ou obstrução do intestino. No CHP-

HSA preparam-se bolsas de NP para o CHP (Neonatologia, Cuidados Intensivos Pediátricos e Pediatria) e para 

o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, um cliente externo. As bolsas de NP podem ser preparadas 

integralmente, sendo estas mais dirigidas para os serviços de Pediatria e Neonatologia, que requerem 

quantidades e dosagens inferiores às bolsas comercializadas para adultos, ou podem apenas aditivar-se as 

bolsas de NP já comercializadas com aminoácidos, oligoelementos e vitaminas, destinadas a adultos. As bolsas 

“preparadas de raiz” permitem adaptar as quantidades de nutrientes às necessidades do doente, sendo estas 

quantidades alteradas consoante o estado nutricional e clínico deste. 

As bolsas de NP são constituídas por duas soluções preparadas e embaladas separadamente, para 

manutenção da respetiva estabilidade: Solução I - contém macronutrientes (glucose e aminoácidos) e 

micronutrientes hidrossolúveis (oligoelementos e vitaminas) e, se necessário, ranitidina ou heparina; Solução 

II - contém lípidos e vitaminas lipossolúveis. O farmacêutico supervisor deve verificar na prescrição médica 

se os valores relativos à quantidade de cada nutriente estão de acordo com os valores tabelados nas guidelines, 
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para a idade e estado clínico do doente, emitindo depois uma ordem de preparação (Anexo 8) [45]. O 

enchimento das bolsas é efetuado com o auxílio de um sistema automatizado de enchimento ou por via manual, 

quando o último não está disponível. Todos os elementos inseridos na bolsa por via manual são medidos pelo 

TDT e confirmados pelo farmacêutico (dupla verificação).  

Após a sua preparação, as bolsas são homogeneizadas, é retirado o ar que ficou retido dentro das mesmas, 

seguindo-se a sua “clampagem” e obturação [46]. No final, o farmacêutico supervisor certifica-se que o produto 

final está em conformidade, analisando a cor, aspeto, inexistência de partículas em suspensão e de ar [34]. Por 

fim, é efetuada a rotulagem de cada bolsa, com o rótulo interno, e é feito o controlo gravimétrico da bolsa que 

contém a solução I. As bolsas são acondicionadas em papel de alumínio de modo a ficarem protegidas da luz, 

uma vez que esta poderia promover a degradação dos nutrientes, e são novamente identificadas com um rótulo 

externo que contém a identificação do doente, da solução I ou II e PV [47]. No rótulo está também indicado o 

PV da bolsa, estando este de acordo com o descrito na USP pharmacists’ pharmacopeia, 31 – NF26 LH795, 

página 777. 

De modo a assegurar a qualidade das preparações e a esterilidade do local, é efetuado um controlo 

microbiológico diário, recolhendo-se aproximadamente 2 mL da primeira e da última preparação de cada 

sessão de trabalho [48].  

Neste setor, tivemos a oportunidade de acompanhar os farmacêuticos na validação das prescrições e 

produção de preparações estéreis e bolsas de NP. 

5.3. Fracionamento e reembalamento  

O processo de fracionamento permite aos SF obter frações de determinado medicamento comercializado, 

conseguindo-se quantidades e dosagens inferiores, não disponíveis comercialmente, sem que haja 

comprometimento das propriedades físico-químicas e biofarmacêuticas, nem destruição da FF [49]. Este 

processo é particularmente útil para fornecer doses individualizadas ao setor da DIDDU, sendo estas obtidas 

pelo corte dos blisters ou pela individualização da FF, reembalamento e re-identificação.  

A garantia da qualidade do fracionamento é efetuada por meio de ensaios de verificação que incluem o 

controlo visual e o controlo gravimétrico. O controlo visual é efetuado ao longo do processo e pretende verificar 

a integridade da FF. Por outro lado, o controlo gravimétrico é realizado mensalmente, pela pesagem de cinco 

frações, no mínimo, não podendo os pesos individuais variar entre si mais de 5% [50]. 

Uma vez fracionado, o produto final é reembalado em embalagem que mantem as suas características 

físico-químicas e biofarmacêuticas, garantindo a sua estabilidade. O reembalamento também permite a re-

identificação das unidoses com DCI do princípio ativo, nome comercial, FF, dosagem, lote, PV, data do 

reembalamento, quantidade reembalada e número da sessão [51].  

5.4. Produção de citotóxicos 

A produção e disponibilização de medicamentos citotóxicos (CTX) ao menor custo, nas características e 

prazos acordados e num ambiente de segurança para todos os intervenientes no processo é assegurada pela 

UFO [52]. Este setor encontra-se fisicamente separado dos restantes SF estando localizado no Hospital de Dia 

junto às salas de tratamento dos doentes que realizam quimioterapia, permitindo desta forma, a rápida 

disponibilização das preparações; uma maior comunicação entre enfermeiros, auxiliares e farmacêuticos, de 

modo a garantir a segurança dos doentes, dispensando a preparação correta ao doente correto; minimizar a 



9 
 

exposição ocupacional e ambiental aos CTX e reduzir custos minimizando os desperdícios de fármacos. A 

UFO serve os doentes em regime de Hospital de Dia (Oncologia, Hematologia e Polivalente) e os doentes em 

regime de internamento. 

A equipa da UFO é constituída por dois farmacêuticos e dois TDT. À semelhança das salas para 

preparações estéreis, a UFO encontra-se dividida em três zonas: a zona negra, a zona cinza e a zona branca. A 

zona negra é toda a zona exterior à zona de preparação, existindo dois postos de trabalho onde os farmacêuticos 

validam as prescrições e emitem as ordens de preparação. Nesta zona encontra-se o armazém avançado do 

setor de produção de CTX onde estão armazenados os fármacos CTX e adjuvantes, as soluções de diluição e o 

material de consumo clínico. Na zona negra existe ainda um gabinete onde se encontra o arquivo das ordens 

de preparação e onde se faz a gestão das restantes tarefas da UFO, nomeadamente a emissão das ordens de 

preparação para os doentes com prescrição manual, a dispensa de hemoderivados e a elaboração da lista de 

doentes e lista de transporte (referidas mais à frente). A zona cinza corresponde à antecâmara. Neste local os 

TDT procedem à lavagem assética das mãos e equipam-se com touca, máscara, óculos de proteção, protetores 

de calçado, bata de baixa permeabilidade e o primeiro par de luvas de latex esterilizadas. A zona branca é a 

sala de preparação dos CTX que se encontra a pressão negativa e onde se localiza a CFLv, onde se manipulam 

os CTX. Antes de iniciar a manipulação dos CTX os TDT desinfetam a CFLv com álcool a 70º e colocam o 

segundo par de luvas de nitrilo de alta proteção [53].  

Para que um medicamento citotóxico possa ser preparado para um determinado doente é necessário que 

exista uma prescrição médica devidamente autenticada. Atualmente, a UFO encontra-se num período de 

transição entre a prescrição manual e a prescrição eletrónica e, por isso, ambas são aceites. A prescrição manual 

é efetuada em papel num modelo próprio de prescrição, distinto entre doentes em ambulatório (impresso de 

cor rosa) e doentes internados (impresso de cor verde) (Anexos 9 e 10). A prescrição eletrónica é feita através 

do GHAF no módulo do CdM. Todas as prescrições médicas são feitas de acordo com os Protocolos de 

Quimioterapia praticados pelo CHP-HSA, baseados em esquemas reconhecidos internacionalmente. Estes 

protocolos estão disponíveis em formato digital no GHAF e são atualizados periodicamente [54]. 

Assim que o doente chega, é realizada uma colheita de sangue para fazer hemograma. Após aprovação do 

hemograma, a enfermagem emite “luz verde” que permite ao farmacêutico validar a prescrição médica para o 

doente correspondente. À medida que vai recebendo as “luzes verdes”, o farmacêutico vai validando as 

prescrições médicas verificando se as mesmas apresentam: identificação do doente (nome e número do 

processo), peso, altura, superfície corporal, AUC (se aplicável), CTX prescritos por DCI, dose padrão do 

protocolo e dose ajustada ao doente, via de administração, data da realização do ciclo, Serviço Clínico (SC), 

nome e assinatura do médico prescritor, denominação do protocolo e da patologia. Se algum destes dados 

estiver ausente, o farmacêutico devolve a prescrição ao médico prescritor [54]. Verificados estes critérios, o 

farmacêutico confirma se a CFT aprovou a utilização do CTX (no caso de se tratar de um medicamento sujeito 

a aprovação), verifica se o protocolo se adequa à patologia, confere as doses prescritas de acordo com os dados 

antropométricos e clínicos do doente, a via e a duração da administração e verifica se a solução e o volume de 

diluição se adequam ao protocolo e à estabilidade físico-química do fármaco. O processo de verificação e 

monitorização de cada prescrição garante o cumprimento das normas aprovadas pelo CHP-HSA e promove a 

segurança e a eficácia da terapêutica farmacológica instituída [54]. 

Após a validação da prescrição no GHAF, é emitida a ordem de preparação (rótulo interno), verificada 
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pelo outro farmacêutico (dupla verificação), e o rótulo de libertação (rótulo externo). Emitidas as ordens de 

preparação o farmacêutico organiza-as, dando prioridade à medicação que não necessita de manipulação prévia 

(fármacos adjuvantes) e às primeiras preparações de cada ciclo, e prepara cada tabuleiro com o fármaco a 

manipular, devidamente descartonado, a solução injetável para diluição, a ordem de preparação e o rótulo de 

libertação. Os fármacos são debitados ao doente, registando-se sempre o lote e o PV de cada um. Os tabuleiros 

são enviados, pela ordem estabelecida, através do transfer para a zona branca, onde o TDT de apoio confirma 

se o que está no tabuleiro corresponde ao descrito na ordem de preparação (dupla verificação) e prepara todo 

o material consumível necessário à preparação. Após manipulação, a preparação é protegida da luz (se 

necessário), identificada com o rótulo de libertação e acondicionada em embalagem selada. A preparação 

selada é colocada no transfer, levantada pelo farmacêutico que procede à sua libertação no GHAF e a coloca 

na caixa correspondente às camas ou cadeirões, consoante o local onde está o doente no Hospital de Dia, ou 

no tabuleiro destinado aos doentes internados [55]. Posteriormente, as preparações são levantadas e 

transportadas para os serviços destinatários por um AO, num contentor fechado, inquebrável, antiderrame e 

devidamente sinalizado [56].  

Para poder gerir corretamente as preparações diárias e agilizar todo este processo, diariamente o 

farmacêutico gera uma lista com o nome dos doentes que irão realizar ciclos de quimioterapia no dia seguinte, 

cruzando os dados de dois sistemas informáticos, o GHAF e o SClínico. Esta lista organiza os doentes por hora 

de marcação e identifica qual o protocolo que o doente vai realizar. Para além da lista de doentes, o 

farmacêutico gera também uma lista de transporte das preparações que é assinada pelo AO quando levanta a 

preparação. De acordo com a lista de doentes, o farmacêutico elabora as ordens de preparação dos doentes com 

prescrição manual e emite os respetivos rótulos de libertação, através do sistema informático SI_UFO [55]. 

Durante o período que permanecemos neste setor foi possível acompanhar as funções que os farmacêuticos 

aqui desempenham, designadamente, validação e monitorização das prescrições médicas, emissão das ordens 

de preparação, supervisão da manipulação dos CTX, arquivo dos registos (prescrições e ordens de preparação), 

gestão do armazém (encomendas e gestão de PV), elaboração da lista de doentes e de transporte e dispensa de 

hemoderivados. No último dia tivemos a oportunidade de entrar na sala branca e acompanhar todo o processo 

de manipulação dos CTX desde a receção dos tabuleiros, registo dos dados das preparações, técnicas de 

manipulação dos fármacos, acondicionamento das preparações e desinfeção da CFLv e da mesa de trabalho. 

6. Distribuição 

6.1. Distribuição clássica 

A distribuição clássica corresponde ao fornecimento de medicamentos e outros produtos farmacêuticos 

para um determinado SC que tenha efetuado um pedido para reposição de stocks ao APF, em formato eletrónico 

ou manual [57]. Neste sentido, no CHP-HSA existem 3 circuitos de distribuição (A, B e C), que abastecem o 

CMIN, HJU, UFA, UFO, DIDDU, blocos operatórios, consultas, Viatura Médica de Emergência e Reanimação 

e todos os SC do CHP-HSA [58]. 

Efetivamente, o processo inicia-se com uma requisição ao APF para reposição de stocks, sendo esta 

analisada pelo TDT ou pelo farmacêutico. O aviamento dos pedidos é efetuado pelos TDT, em 4 postos de 

trabalho, pelos quais estão distribuídos os circuitos A, B e C e os injetáveis de grande volume, tendo o 

farmacêutico responsável pelo APF a função de conferir o aviamento realizado [59]. 
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A reposição de stocks pode ser realizada pelo HLS, consistindo na troca de caixas cheias por caixas vazias, 

de acordo com as quantidades estabelecidas entre os SF e os SC; por reposição de stocks nivelados nos SC, 

que consiste na reposição das unidades consumidas; ou por sistema de Kanbans, como previamente descrito 

[60, 61]. O APF está também responsável pelo abastecimento dos Pyxis®, por reposição de stocks nivelados. 

O Pyxis® (Anexo 11) é um sistema semiautomático de dispensa de medicamentos, que inclui armários e gavetas 

onde são armazenados medicamentos. Estes sistemas estão localizados na Unidade de Cuidados Intensivos e 

no Bloco Central de forma a facilitar o rápido acesso à medicação nestes SC [61]. 

O aviamento de epoetinas e darbepoetinas é efetuado exclusivamente pelo farmacêutico, uma vez por 

semana, segundo uma requisição individual, que depois de aviada é arquivada. Aquando o aviamento, estes 

medicamentos são identificados individualmente, registando-se o lote de cada produto dispensado e o número 

do CAUL de modo a garantir a rastreabilidade.  

Durante o estágio contactamos com a organização do APF, os documentos de requisição e regras de 

aviamento, visualizamos e realizamos débitos e transferências de medicamentos entre os diferentes armazéns 

no GHAF. Procedemos também ao aviamento de medicação para a DIDDU, UFA e HJU. Foi-nos ainda 

explicado o funcionamento do Pyxis® da Unidade de Cuidados Intensivos e realizamos o seu carregamento. 

Por fim, realizamos o aviamento de estupefacientes e psicotrópicos, hemoderivados e epoetinas, sempre sob 

supervisão. 

6.2. Distribuição individual diária em dose unitária 

O setor da DIDDU tem por objetivo assegurar a distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos, 

de forma individualizada, para os doentes em regime de internamento, por um período de 24 horas nos dias 

úteis ou 48h aos sábados e vésperas de feriados, e ao menor custo possível [62]. As atividades desenvolvidas 

neste setor visam otimizar os resultados da farmacoterapia, promover o aumento da segurança, efetividade e 

racionalização da terapêutica, reduzir possíveis efeitos adversos e o desperdício [62, 63]. 

Compete ao farmacêutico responsável por este setor interpretar e validar todas as prescrições médicas 

emitidas no módulo de prescrição eletrónica do CdM, avaliando o perfil farmacoterapêutico do doente e a 

possível existência de interações medicamentosas. Para além da validação das prescrições emitidas no CdM o 

farmacêutico é ainda responsável pela dispensa de medicamentos sujeitos a controlo especial como os 

estupefacientes e hemoderivados, pela validação das requisições do Portal Interno (portal partilhado entre os 

serviços de enfermagem e os SF) da medicação em falta que não foi enviada, e pelo esclarecimento das dúvidas 

de outros profissionais de saúde no que diz respeito ao medicamento. 

No CHP-HSA, todos os SC, com exceção do Serviço de Urgência e do Bloco Operatório, recebem a 

medicação por DIDDU. Nos dois serviços supracitados a dispensa é realizada a partir do Pyxis®. Este sistema 

permite melhorar a qualidade do ato da dispensa ao doente, uma vez que há diminuição dos erros e do tempo 

utilizado, assegurando, assim, a disponibilidade imediata dos medicamentos nesses serviços bem como a 

racionalização dos stocks [62]. 

6.2.1. Validação da prescrição médica 

As prescrições médicas são instruções de dispensa de medicamentos emitidas pelos médicos e individuais 

para cada doente. O papel do farmacêutico é interpretar e validar todas as prescrições médicas, de modo a 

assegurar o cumprimento das Políticas de Utilização de Medicamentos (PUM), com base no FNM e respetivas 
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adendas, nas deliberações da CFT, e nas características do medicamento e do doente. Desta forma, a validação 

de prescrições médicas tem como finalidade a otimização dos resultados da farmacoterapia assente no uso 

racional dos medicamentos, assegurando assim a maximização da segurança e efetividade da terapêutica 

instituída e a redução do risco de aparecimento de efeitos adversos, ao menor custo possível. Este processo 

deve ser realizado sempre que ocorra alguma alteração e/ou atualização do perfil farmacoterapêutico do doente 

[64]. 

A prescrição médica deve sempre conter os dados do doente (nome, número do processo, serviço e número 

de cama), a designação do medicamento pela DCI, FF, dose, frequência, via de administração, duração do 

tratamento, data e hora de prescrição e a identificação do prescritor. Adicionalmente, pode ainda constar a 

idade, peso, altura e o diagnóstico do doente, permitindo assim uma validação mais correta e adequada às 

caraterísticas do doente. 

No ato da validação farmacêutica, o farmacêutico pode e deve intervir ativamente na farmacoterapia dos 

doentes sempre que considere necessário e pertinente. Para tal, o farmacêutico escreve o seu parecer para que 

possa reportar ao médico algum Problema Relacionado com Medicamentos (PRM) ou Resultados Negativos 

associados à Medicação (RNM). Estas intervenções farmacêuticas podem dever-se a interações 

medicamentosas, alternativas farmacológicas, tempo de farmacoterapia inadequado, dosagem ou FF 

inadequada, entre outras. Posteriormente, o médico prescritor pode aceitar ou rejeitar a intervenção realizada.  

6.2.2. Dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos 

Todas as manhãs, após responder às requisições do Portal Interno e validar as prescrições emitidas no 

CdM, o farmacêutico emite as listas de aviamento da medicação (que indicam quais os medicamentos a ser 

enviados para os respetivos SC) e as etiquetas com a identificação de cada doente [65]. As listas de aviamento 

podem ser impressas em papel, quando o aviamento é feito manualmente, ou enviadas para o Pharmapick® 

(sistema dispensador robotizado no qual se encontram armazenados, em gavetas, os medicamentos de elevado 

consumo) (Anexo 12), de acordo com os horários estipulados ao longo do dia. Com recurso a estas listas, os 

TDT organizam os medicamentos e produtos farmacêuticos em cassetes unidose, que por sua vez são colocadas 

em carros de transporte, com a identificação do serviço, número de cama, nome do doente e número de processo 

ao qual se destinam [65]. Caso ocorram alterações ao regime farmacoterapêutico dos doentes antes da entrega 

dos carros, o farmacêutico responsável emite listas com as diferenças da medicação e os TDT realizam as 

alterações à unidose manualmente, removendo ou adicionando medicação à respetiva gaveta do doente [65]. 

Após o envio dos carros para os SC, as alterações à unidose, realizadas em horários previstos, são enviadas em 

embalagens individuais devidamente identificadas [65]. Toda a medicação urgente, como as primeiras tomas 

de antibióticos e antídotos, é enviada para os SC num período máximo de 30 minutos, não sendo adicionada 

às cassetes unidose [66]. 

Os medicamentos e produtos farmacêuticos estão organizados no stock avançado (células de aviamento 

ou Pharmapick®, a torre ou o supermercado) de acordo com a respetiva rotatividade a cada momento. Para tal, 

cada produto é distribuído por três categorias A, B ou C, segundo o seu elevado, intermédio ou baixo consumo, 

respetivamente [67]. Os produtos da categoria A são aqueles que integram as células de aviamento (Anexo 13) 

e o Pharmapick®, da categoria B os que integram a torre (Anexo 14) e da categoria C (Anexo 15) os produtos 

de baixa rotatividade que normalmente não integram o stock avançado da DIDDU [67, 68]. 
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6.2.3. Medicamentos e/ou produtos sujeitos a controlo especial  

Dada as suas características particulares, alguns medicamentos e produtos farmacêuticos exigem um 

circuito especial sujeito a um controlo mais rigoroso, como é o caso dos medicamentos estupefacientes e 

psicotrópicos, hemoderivados, material de penso, anti-infeciosos, nutrição artificial e antídotos. 

Os estupefacientes e psicotrópicos estão sujeitos a uma regulamentação própria, ao abrigo do Decreto-Lei 

nº 15/93, de 22 de Janeiro, sendo o farmacêutico responsável por armazenar, preparar e dispensar esta classe 

de medicamentos. A prescrição deve ser efetuada em impresso próprio (Modelo nº 1590 da INCM) devendo 

mencionar DCI, FF, dosagem, via de administração, posologia e assinatura do prescritor, bem como número e 

carimbo com a identificação do centro de custo a que se destina. Após rececionar a prescrição entregue pelo 

AO ou enfermeiro, o farmacêutico valida-a conferindo todos os requisitos acima mencionados, efetua o débito 

no CdM ao respetivo SC e emite a guia respetiva. A medicação é preparada no cofre onde estão armazenados 

os estupefacientes e psicotrópicos, de acordo com a guia emitida, em caixas fechadas e identificadas com o 

respetivo SC [65]. 

O farmacêutico é também responsável pela dispensa de medicamentos hemoderivados aos doentes do 

Bloco Operatório e Serviço de Urgência, sendo necessária a realização de um procedimento uniforme de registo 

da requisição clínica, da distribuição aos SC e administração dos mesmos [65]. A prescrição de medicamentos 

derivados do plasma humano é também realizada em impresso próprio (Modelo nº1804 da INCM) e com 

validade de 24 horas [64]. Este impresso contém a identificação do doente e o número de processo. Juntamente 

com a requisição são enviados, pelo SC, autocolantes identificativos do doente a quem o medicamento se 

destina, de modo a que cada embalagem de medicamento hemoderivado seja devidamente identificada com o 

seu destinatário [65]. No impresso, o farmacêutico preenche o número de lote, número do CAUL, assina e data, 

procedendo, por fim, ao débito do medicamento no CdM [65]. Deste modo está assegurada a rastreabilidade 

do produto de origem biológica.   

A requisição de material de penso é realizada pelos enfermeiros em impresso próprio (Anexo 16), de forma 

individualizada para cada doente e tem validade de 8 dias [64]. No impresso de requisição constam informações 

sobre o diagnóstico do doente, o local, grau e características da ferida que justificam a escolha e permitem ao 

farmacêutico validar a requisição verificando se, de facto, o tipo de penso pedido e a sua quantidade estão de 

acordo com o tipo de ferida. 

Os anti-infeciosos podem ser dispensados na DIDDU, através do CdM, para os doentes internados em SC 

com DIDDU ou no APF no caso de doentes internados em SC sem DIDDU, devendo-se, neste último caso, 

realizar a prescrição em impresso próprio. A validação farmacêutica é feita mediante justificação médica para 

a prescrição, devendo esta estar conforme as PUM do CHP-HSA. A prescrição tem uma validade de 7 dias, 

pelo que ao fim deste tempo o médico deve rever a prescrição e, caso seja a sua intenção, manter o tratamento 

renovando a prescrição [64]. 

O regime de prescrição de nutrição artificial é o mesmo que o utilizado para os anti-infeciosos, sendo que 

neste caso a prescrição tem uma validade de 10 dias, finda a qual o médico prescritor deve rever a necessidade 

da sua administração [64]. 

A prescrição de antídotos pode ser realizada em impresso próprio (Anexo 17), no qual deve constar a 

identificação do doente e o SC, o diagnóstico, o fármaco por DCI, a quantidade/dose, o ritmo e a via de 

administração. A prescrição pode também ser realizada de forma eletrónica pelo CdM [64]. As requisições de 



14 
 

antídotos, bem como as guias de aviamento, são arquivadas de modo a garantir a rastreabilidade dos antídotos 

dispensados. 

No período em que permanecemos no setor da DIDDU observamos e realizamos, com acompanhamento, 

a validação de prescrições, tendo sempre especial atenção aos aspetos chave da mesma, como as justificações 

para a prescrição de antibióticos, a análise da função renal através do valor da clearance da creatinina, a 

adequação da FF, a dose prescrita, entre outros.  Tivemos também a oportunidade de validar e dispensar 

medicamentos sujeitos a controlo especial, como os estupefacientes e psicotrópicos, materiais de penso e 

hemoderivados. Analisamos intervenções farmacêuticas, sendo os erros na dosagem e na FF os mais comuns. 

Adicionalmente, verificamos como é efetuado o pedido de autorização à CFT para medicamentos que não 

cumprem as PUM. Relativamente aos antídotos, tivemos a oportunidade de verificar que o antídoto mais 

frequentemente prescrito é o Flumazenilo, utilizado em casos de intoxicação por benzodiazepinas, sendo esta 

a causa mais comum de admissão hospitalar por intoxicação. Na maioria das vezes associada à ingestão de 

benzodiazepinas estava relatada a ingestão, concomitante e intencional, de álcool e, por isso, era também 

prescrito carvão ativado. Foi-nos também explicado o funcionamento do Pharmapick® e o modo de preparação 

da medicação a ser enviada para os SC. Realizamos ainda o aviamento de medicação em falta pedida através 

do Portal Interno, para os respetivos SC. 

6.3. Distribuição de medicamentos em regime de ambulatório 

A distribuição de medicamentos em regime de ambulatório é o segmento da distribuição de medicamentos 

no hospital que fornece medicação aos doentes para administração em local externo ao hospital. Esta dispensa 

é realizada de modo gratuito e é assegurada pelo Serviço Nacional de Saúde [69]. São diversas as vantagens 

da administração da medicação em local externo ao hospital, nomeadamente a redução de custos e riscos 

associados ao internamento, como as infeções [70]. Este tipo de distribuição de medicamentos em contexto 

hospitalar permite a vigilância de certas terapêuticas, havendo a monitorização de efeitos secundários graves e 

de situações de não adesão à terapêutica [70]. Este serviço é exclusivamente assegurado por farmacêuticos que 

efetuam a validação da prescrição médica e o fornecimento da medicação, assim como a disponibilização de 

informação acerca da sua correta utilização, armazenamento e destruição (informação particularmente 

importante no caso de medicamentos novos) e explicação da importância da adesão à terapêutica [71].  

A UFA do CHP-HSA funciona durante os dias úteis das 9 às 17h, por sistema de senhas, e é constituída 

por uma sala de espera e pela zona de atendimento [72]. A zona de atendimento contém 4 balcões. Os 

medicamentos e produtos farmacêuticos estão organizados em prateleiras (nutrição entérica e medicamentos 

para o VIH), gavetas (medicamentos para hepatite B, hipertensão pulmonar, insuficiência renal, quimioterapia, 

fibrose quística e outros) e, num armário à parte, a medicação para a hepatite C. Nestes locais a organização é 

feita em primeiro lugar por patologia e em segundo lugar por ordem alfabética. A medicação que necessita de 

ser conservada no frio, entre 2 a 8ºC, está distribuída pelos 3 frigoríficos existentes. Diariamente são realizados 

cerca de 200 atendimentos, sendo que as principais patologias para as quais são dispensados medicamentos 

são insuficiência renal crónica, profilaxia de rejeição aguda de transplante renal, VIH e doenças autoimunes, 

como artrite reumatóide.   

Assim que o doente ou o seu representante (mencionado no termo de responsabilidade) é atendido, o 

farmacêutico valida a prescrição, verificando se a mesma foi realizada de acordo com as normas do CHP-HSA 

para a UFA, se estão presentes a identificação do doente e da especialidade médica prescritora; data da próxima 
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consulta; assinatura do médico; validade da prescrição; prescrição do medicamento por DCI, FF, dose, 

frequência e via de administração; e se a prescrição reúne todas as condições necessárias para a dispensa, 

através de diplomas legais, autorizações da Direção Clínica, Conselho de Administração, CFT e CES [71]. As 

prescrições médicas são realizadas eletronicamente. Apenas a prescrição de nutrição entérica é realizada de 

forma manual. No caso do farmacêutico detetar alguma não conformidade, a dispensa dos medicamentos não 

se pode realizar e é comunicada a situação ao médico prescritor [71]. As não conformidades englobam 

situações de interações medicamentosas, duplicação da terapêutica e erros na dose, via de administração e 

frequência, destacando-se nesta etapa a importância da validação farmacêutica [71]. 

De forma a garantir uma maior rastreabilidade dos medicamentos, em cada dispensa registam-se todos os 

lotes dispensados ao doente, sendo que este aspeto é particularmente importante no caso dos quimioterápicos, 

antiretrovíricos e imunossupressores. Tendo em consideração a patologia, a data da próxima consulta, o local 

de residência do doente, o valor económico do medicamento e o stock de medicamento disponível, o 

farmacêutico determina a quantidade de medicação a dispensar ao doente, podendo dispensar medicação para 

3 meses, desde que o valor total seja inferior a 100€ para doentes residentes em qualquer área ou até 300€ para 

doentes residentes fora do distrito do Porto, e dispensa de imunossupressores até 3 meses em transplantados 

renais e hepáticos [73]. Excecionalmente, alguns medicamentos, definidos em lista própria, só podem ser 

cedidos para 1 mês. Deste modo, existem diversas situações em que a medicação não é fornecida na totalidade 

até à próxima consulta, ficando alguma quantidade pendente que o doente levantará um pouco antes da 

medicação anteriormente cedida terminar. 

Adicionalmente, de acordo com o Decreto-Lei nº 206/2000 de 1 de setembro, a UFA pode vender 

medicamentos ao público no caso de determinado medicamento se encontrar em rutura na farmácia 

comunitária, existindo a obrigatoriedade de apresentação da prescrição médica carimbada por 3 farmácias 

comunitárias que comprovem a situação [74, 75]. A UFA pode ainda realizar a dispensa de medicamentos a 

doentes externos ao hospital, em caso de artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite 

juvenil poliarticular e psoríase em placas, de modo gratuito [76]. 

Quando os doentes, por algum motivo, deixam de tomar a medicação, devem devolvê-la à UFA. Aquando 

da receção dos medicamentos devolvidos, o farmacêutico deve colocá-los em local próprio, identificado com 

“Devolução de Medicamentos”, registar o seu nome e o dia da entrega e, se possível, o número do processo do 

doente [77]. É da responsabilidade do farmacêutico aceitar ou rejeitar as devoluções, averiguando se foram 

mantidas as condições de conservação exigidas, se os medicamentos se encontram dentro do PV, se as 

embalagens primária e secundária permanecem intactas e se os medicamentos unidose estão em blisters 

identificados com DCI, dose, lote e PV. Todos os medicamentos de conservação no frio e todos os 

medicamentos multidose abertos são rejeitados, pois é impossível garantir a sua correta conservação [77]. 

Durante a passagem pela UFA, tivemos acesso à legislação em vigor para este setor, percebendo que para 

cada patologia existem determinados medicamentos aprovados, e que todas as prescrições que extrapolem estes 

diplomas legais têm de ser aprovadas internamente a nível hospitalar pela CFT, CES e Direção Clínica. 

Percebemos a organização e gestão desta unidade dos serviços farmacêuticos, assistimos a inúmeros 

atendimentos e efetuamos alguns com supervisão, tendo assim contacto com as regras de prescrição e os 

impressos específicos, a validação de prescrições, o módulo do CdM do GHAF, a dispensa e o aconselhamento 

ao doente. Assistimos também à entrega de devoluções e procedemos à separação de medicamentos 
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devolvidos, tendo sempre em atenção o PV, se as embalagens multidose estavam fechadas e intactas e se os 

blisters em unidose se encontravam intactos e devidamente identificados como previamente descrito. 

7. Ensaios clínicos 

Um ensaio clínico é qualquer investigação conduzida no ser humano destinada a descobrir ou a verificar 

os efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos 

experimentais, ou a identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou a 

analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, 

a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia [78]. Desta forma, os EC fornecem evidências científicas 

extremamente relevantes para a avaliação do risco/benefício de novos medicamentos para uso humano, 

assumindo por isso um papel preponderante na obtenção da Autorização de Introdução no Mercado dos 

medicamentos avaliados.  

Primando o ser humano e o carácter científico, todos os EC devem ser concebidos, realizados, registados 

e notificados, e os seus resultados revistos e divulgados de acordo com os princípios das Boas Práticas Clínicas 

(BPC), aplicáveis à investigação em seres humanos [78]. 

No CHP-HSA decorrem atualmente cerca de 100 EC, na sua maioria de fase III, mas também de fase II e 

fase IV. Na unidade de EC do CHP-HSA pudemos acompanhar uma visita de início, uma visita de 

monitorização e uma visita de fim de estudo, auxiliar na receção e armazenamento da medicação e nos registos 

de receção, dispensa e devolução de medicamentos para EC. Interpretamos ainda diversos protocolos de EC e 

contactamos com toda a documentação que constitui o Pharmacy Site File. Deste modo, pudemos familiarizar-

nos com os vários processos relativos aos EC e perceber a importância que estes têm para a introdução de 

novos medicamentos no mercado e para a monitorização de efeitos indesejáveis de medicamentos já 

comercializados. 

7.1. Fases de preparação e desenvolvimento de um ensaio clínico 

A equipa de investigação responsável pela realização de um EC é constituída por: promotor (entidade 

responsável pela conceção, realização, gestão e financiamento do EC); monitor (profissional designado pelo 

promotor para acompanhar o EC, assegurando que o mesmo é realizado em conformidade com as exigências 

legais e regulamentares aplicáveis, e que mantém o promotor permanentemente informado, relatando a 

evolução do EC e verificando as informações e dados recolhidos, sendo esta função muitas vezes 

desempenhada por um Contract Research Organization (CRO)); investigador (pessoa que exerça profissão 

reconhecida em Portugal para o exercício da atividade de investigação, proposta pelo promotor, e que se 

responsabiliza pela realização do EC e pela equipa de investigação que o executa nesse centro, podendo, neste 

caso, ser designado por investigador principal) e outros profissionais que, por força das suas funções, 

participam diretamente no ensaio clínico, nomeadamente, médicos, farmacêuticos e enfermeiros [78]. 

Antes de um EC se iniciar, o promotor determina quais os centros de ensaio clínico onde este decorrerá, 

através de um processo de seleção que se inicia com uma visita de qualificação a vários centros de ensaio. 

Nesta visita, o monitor avalia se o centro tem as condições necessárias para a condução do estudo, verificando 

as qualificações dos profissionais envolvidos, os equipamentos e as infraestruturas (nomeadamente segregação 

da área de armazenamento do Medicamento Experimental (ME) e a existência de frigoríficos com registos de 
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temperatura e sistema de alarme, para armazenamento do ME) e se a amostra de doentes elegíveis para o EC é 

a exigida. Uma vez selecionados os centros de ensaio, o promotor deve submeter um pedido de parecer à 

Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC) - que avalia entre outros aspetos, a pertinência do EC e 

da sua conceção, os benefícios e riscos previsíveis, o protocolo do EC e a aptidão do investigador principal e 

dos restantes membros da equipa - e requerer autorização para a realização do EC ao conselho diretivo do 

INFARMED e à Comissão Nacional de Proteção de Dados [78]. Após obtenção de parecer favorável da CEIC, 

da autorização do INFARMED e da Comissão Nacional de Proteção de Dados, é ainda necessário que a CES 

do hospital avalie o protocolo do EC, e aprove a sua realização, e que o promotor celebre o contrato financeiro 

com o conselho de administração do hospital [24]. 

Celebrado o contrato com o centro de ensaio e obtidas todas as aprovações, o EC inicia-se com uma visita 

de início na qual o monitor se reúne com toda a equipa de investigação envolvida (investigador principal, co-

investigadores, enfermeiros, serviços farmacêuticos, etc.) e discute detalhadamente o protocolo; dá a formação 

necessária a todos os procedimentos inerentes à realização do EC; define os procedimentos relativos à 

prescrição, dispensa e preparação da medicação experimental; define os procedimentos relativos aos registos 

de dispensa e devolução da medicação; fornece ao farmacêutico responsável, o dossier do EC (Pharmacy Site 

File) e preenche o documento Site Responsability Log onde delega as responsabilidades de cada elemento da 

equipa de investigação devidamente autorizado pelo investigador principal. Após a visita de início, o 

investigador principal inicia a seleção e inclusão dos participantes no EC explicando previamente os objetivos, 

os riscos, os inconvenientes e as condições em que o EC é realizado, de modo a obter o seu consentimento 

informado [24, 78]. 

No decorrer do EC são realizadas visitas de monitorização, nas quais o monitor avalia o progresso do EC 

e se assegura de que o mesmo está a ser conduzido de acordo com o protocolo, as BPC e a regulamentação 

[78]. O monitor verifica os dados referentes ao armazenamento, distribuição e devolução do ME, bem como a 

restante documentação constituinte do Pharmacy Site File. 

Terminado o EC, é efetuada uma visita de encerramento ou visita de fim. Durante esta visita o monitor 

retifica e arquiva toda a documentação do estudo, assegura que a contabilidade do fármaco, bem como os 

procedimentos necessários para a devolução da medicação estão completos e realiza os pagamentos em falta. 

Em qualquer fase do EC, e mesmo depois deste terminar, podem ser realizadas auditorias externas, efetuadas 

por auditores do Departamento de Qualidade do promotor; ou internas, efetuadas pelo próprio centro de ensaio; 

ou ainda inspeções efetuadas por inspetores de uma autoridade competente como a CEIC ou o INFARMED 

[78]. 

7.2. Estrutura e organização do setor dos ensaios clínicos 

De acordo com a legislação, os SF são os responsáveis pelo armazenamento e dispensa do ME e dos 

dispositivos utilizados para a sua administração e pelos medicamentos já autorizados complementares à 

realização dos EC, devendo garantir a segregação dos medicamentos e do respetivo circuito [78]. Nos SF foi 

criada uma área exclusiva para os EC, designada por Unidade de Ensaios Clínicos (UEC), composta por duas 

salas adjacentes (Anexo 18): uma sala, de acesso restrito aos farmacêuticos da UEC, onde se armazenam os 

ME e os medicamentos já autorizados necessários aos EC, e outra sala que funciona como gabinete de trabalho 

[24]. 

O farmacêutico responsável pelos EC fornece toda a informação ao doente sobre a conservação e 
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administração do ME e garante o circuito do ME, bem como a sua re-etiquetagem (se aplicável), gestão de 

stock, registos de receção, dispensa e devolução pelo participante, controlo do inventário do ME e arquivo de 

informações. 

7.3. Circuito do medicamento experimental 

Após a visita de início de um EC, o farmacêutico coordenador elabora e implementa um procedimento 

normalizado de trabalho para garantir o cumprimento das BPC e agilizar todos os procedimentos de um EC. 

Neste documento encontram-se sistematizados os procedimentos a realizar na receção, armazenamento, 

dispensa, manipulação, registos e devolução da medicação [24]. 

O circuito do ME inicia-se com a chegada da medicação experimental (fornecida pelo promotor) aos SF. 

Tal como referido anteriormente, ao chegar ao APF, o ME é rececionado por um TDT que preenche o impresso 

de receção da medicação de EC e envia a medicação, acompanhada do impresso, para os EC ao cuidado do 

farmacêutico responsável. O farmacêutico deve verificar: a presença de dispositivo de registo de temperatura 

durante o transporte (datalogger), que é imediatamente parado; a correta etiquetagem do medicamento e a 

indicação “medicamento/amostra de ensaio clínico”; se o código do medicamento está de acordo com o 

protocolo; o estado de conservação das amostras; a integridade das embalagens e dos selos de garantia; o 

número de unidades recebidas comparando com o número de unidade descritas no documento que acompanha 

as amostras; a FF, PV e lote; o envio dos certificados de análise das amostras; o nome e a morada do laboratório 

produtor. Posteriormente, o farmacêutico acondiciona o ME de acordo com as especificações de conservação 

e recolhe os dados do datalogger para um ficheiro informático que é impresso e arquivado no Pharmacy Site 

File. Se ocorrer qualquer desvio de temperatura durante o transporte, o farmacêutico deve notificar de imediato 

o promotor e colocar a medicação de quarentena até receber resposta do promotor (aprovação ou rejeição do 

uso do ME). A receção da medicação experimental é confirmada pelo farmacêutico através de um software 

específico partilhado com o promotor (Interactive Web Response System, IWRS, ou Interactive Voice Response 

System, IVRS). Seguidamente, arquiva os Drug Shipment Receipts e os certificados de análise e regista a 

quantidade recebida e a data da receção no Drug Accountability Log do Pharmacy Site File [24]. 

Chegando um participante ou coordenador dos EC para aviar a medicação, o farmacêutico assegura a 

dispensa do ME, de acordo com a prescrição enviada pelo investigador principal (ou outro médico autorizado) 

e o respetivo protocolo. Alguma medicação requer manipulação antes de ser dispensada, sendo este processo 

assegurado pelo setor da Produção dos SF, após emissão da ordem de preparação pelo farmacêutico 

responsável pelos EC. O farmacêutico deve registar a dispensa no Drug Accountability Log, e arquivar os 

impressos de prescrição correspondentes no Pharmacy Site File. Em alguns EC é necessário calcular a 

compliance, aquando da devolução da medicação [24]. As embalagens devolvidas pelos participantes, as 

embalagens cujo PV expirou e as amostras que sobraram no fim do estudo são devolvidas ao promotor para 

que proceda à sua destruição, ou esta é feita no próprio hospital.  

8. Cuidados Farmacêuticos 

No CHP-HSA, os SF têm vindo a dedicar-se cada vez mais à área de Cuidados Farmacêuticos. Esta área 

tem como finalidade avaliar a farmacoterapia, identificar e resolver PRM, interações medicamentosas, prevenir 

RNM, melhorar as condições de saúde do doente e/ou diminuir os custos de utilização dos medicamentos [79-
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81]. As intervenções farmacêuticas realizam-se em diversos setores, sendo mais notórias aquando da validação 

das prescrições (tanto na UFA como na DIDDU) durante a qual o farmacêutico tem a possibilidade de intervir 

e contribuir com o seu conhecimento para a melhoria do perfil farmacoterapêutico do doente. Para avaliar e 

identificar PRM, o farmacêutico deve analisar cada medicamento segundo os quatro parâmetros 

farmacoterapêuticos, presentes no diagrama do Anexo 19, podendo assim identificar 4 tipos de PRM.  

Atualmente encontram-se em curso nos SF do CHP-HSA dois programas que visam os Cuidados 

Farmacêuticos: o programa de conversão terapêutica da via de administração e/ou da FF que tem como objetivo 

protocolar a utilização da via oral em detrimento da via IV, uma vez que se trata de uma alternativa mais segura, 

e além disso redução do custo associado e o programa de monitorização de parâmetros analíticos pertinentes, 

permitindo desta forma a identificação de erros de medicação, prevenção de RNM, e ajuste da dose de acordo 

com a função renal e hepática de forma a otimizar a terapêutica, através da diminuição de efeitos secundários 

e aumento da eficácia [80]. 

No âmbito dos Cuidados Farmacêuticos, o farmacêutico é ainda responsável por realizar estudos e elaborar 

pareceres técnicos sobre a utilização de medicamentos, com a finalidade de divulgar material informativo, 

protocolos e algoritmos de tratamento pelos SC, promovendo assim o uso racional do medicamento. É também 

da sua competência a elaboração de pareceres para a introdução e/ou substituição de um medicamento ou 

produto farmacêutico no CHP-HSA, bem como fornecer, sempre que solicitado por profissionais de saúde, 

todas as informações relativas ao medicamento [82, 83]. Para além disso, deve desenvolver e incentivar a 

educação para a saúde de forma a melhorar o conhecimento dos doentes sobre a doença e a terapêutica, como 

é o caso da elaboração de folhetos informativos que são cedidos aos doentes da UFA aquando da toma de um 

medicamento pela primeira vez [84]. 

9. Atividades complementares realizadas 

9.1. Gestão da devolução de medicamentos na UFA 

No CHP-HSA os doentes são instruídos e alertados para a devolução à UFA de medicamentos cuja toma 

tenha sido suspensa ou cujo PV tenha expirado. Deste modo, é garantido que estes medicamentos são 

devidamente encaminhados para destruição ou reutilizados adequadamente. Durante o estágio nos SF, 

procedemos à separação da medicação devolvida que se encontrava íntegra e dentro do PV, encaminhando a 

restante para destruição/incineração. Parte da medicação separada foi encaminhada para a UFA e outra parte 

foi entregue à instituição Médicos do Mundo.   

9.2. Organização dos medicamentos na UFA e APF 

Durante a semana em que desempenhamos funções na UFA, foi-nos solicitado que reorganizássemos a 

medicação, segundo a classe terapêutica, nomeadamente agrupar no mesmo armário toda a medicação anti-

retrovírica e organizar por ordem alfabética todos os medicamentos armazenados nas gavetas, verificando se 

todos estavam devidamente identificados. Ao mesmo tempo, procedemos à re-identificação das gavetas, 

atualização da localização dos medicamentos no respetivo Kanban e na tabela geral de localização, bem como 

elaboração de uma lista com os medicamentos que não continham identificação. Esta ação permitiu assim a 

otimização e rentabilização do espaço, assim como uma maior facilidade de localização da medicação, 

melhoria do processo de dispensa e minimização dos erros.  
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No âmbito da organização do APF, foi-nos pedido para verificar a presença ou ausência de etiquetas de 

identificação nas prateleiras, bem como do Kanban respetivo, de forma a cumprir as normas do SGQ. 

Seguidamente, emitimos uma lista dos produtos que não tinham etiqueta e/ou Kanban para que posteriormente 

pudessem ser elaborados. Além disso, assinalamos casos em que existia etiqueta e não existia produto, de forma 

a que fosse verificado se o produto já não era movimentado, alterando informaticamente como “produto não 

movimentado”. Ao reduzir o número de códigos em circulação diminui-se o risco de erros aquando o débito.  

9.3. Atualização da listagem de medicamentos de frio e das enzimas 

Os medicamentos de frio do APF estão listados e devidamente identificados de modo a que sejam 

facilmente encontrados dentro da câmara frigorífica. De modo a garantir que a listagem estava correta e 

atualizada, procedemos à re-identificação de todos os produtos, corrigindo a sua localização. Durante este 

processo, verificamos também se as etiquetas dos produtos e os Kanbans existiam e estavam corretamente 

colocados, elaborando uma lista dos produtos cujas etiquetas ou Kanbans estavam ausentes ou desatualizados 

de modo a elaborar novos. Assim, pudemos contribuir para a melhoria do processo de aquisição de 

medicamentos de frio e reduzir os riscos de identificação incorreta e perigos associados. 

A dispensa de enzimas está sumariada numa tabela com a indicação do doente e qual a prescrição. Visto 

que se encontrava desatualizada, foi-nos solicitada a sua renovação (Anexo 20). 

9.4. Formações 

Durante o nosso estágio tivemos a oportunidade de assistir a uma formação sobre o “Acompanhamento 

multidisciplinar no doente com cancro da próstata”, para promoção do fármaco Zytiga®, no tratamento do 

Cancro da Próstata. Esta formação revelou-se como sendo de extremo interesse, uma vez que nos permitiu não 

só ter uma visão mais ampla sobre a missão do FH, como também aprofundar o nosso conhecimento sobre a 

temática em questão e estratégias para aumentar a adesão à terapêutica. Efetivamente, nesta formação foi 

focada a utilização terapêutica da substância ativa Abiraterona em casos de Cancro da Próstata, tendo sido 

dado destaque para a importância da adesão à terapêutica por parte do doente, pois a eficácia do fármaco 

está obviamente condicionada pela sua toma efetiva e, citando o Dr. Everett Coop, “Drugs don’t work in 

patients who don’t take them.”.  

9.5. Folhetos informativos 

Uma das funções do FH é promover a saúde junto dos seus utentes. Deste modo, a fim de esclarecer os 

doentes sobre a sua doença e terapêutica, bem como incentivar a educação para a saúde, a UFA disponibiliza 

aos seus doentes folhetos informativos sobre medicamentos que irão ser tomados pela primeira vez. 

Efetivamente, um doente melhor informado terá uma maior adesão à terapêutica e, consequentemente uma 

melhor evolução clínica.  

Neste sentido, a pedido da coordenadora da UFA, elaboramos 4 panfletos (Anexos 21, 22, 23 e 24) para 4 

novos medicamentos dispensados neste setor, consultado a bibliografia mais adequada e tendo o cuidado de 

utilizar um vocabulário acessível a toda a população de doentes do CHP-HSA. 

9.6. Validação da Prescrição Médica - Casos de Estudo 

A validação de prescrições médicas é uma das principais atividades do FH. Para tal é necessário que o 
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farmacêutico possua um conhecimento alargado sobre os vários medicamentos e saiba onde encontrar a 

informação necessária. Neste sentido, fomos desafiadas a analisar dois casos de estudo reais que surgiram 

durante o período de estágio no setor da DIDDU. 

A análise destes casos de estudo tem como objetivos: verificar a compatibilidade dos medicamentos 

prescritos entre si e com a fisiologia do doente em questão, e averiguar qual a condição médica do doente. Para 

tal, recorremos ao Resumo das Caraterísticas do Medicamento, ao site da Agência Europeia do Medicamento 

e ao site Medscape, de forma a recolher informações relevantes como a indicação terapêutica, a posologia, as 

contraindicações, o modo de preparação (no caso de preparações injetáveis) e as interações medicamentosas. 

Este exercício demonstrou-se estimulante e desafiador e permitiu-nos aplicar e interligar múltiplos 

conhecimentos.  

Após a análise do Caso 1 (Anexo 25) verificamos que toda a medicação prescrita se encontrava adequada 

à patologia e na dose indicada para a mesma, exceto a metoclopramida, que, ainda que administrada apenas 

em SOS, estava prescrita numa dose inadequada. A dose diária máxima recomendada é 30 mg ou 0,5 mg/kg 

(36 mg neste caso) e, em doentes com doença renal em estado terminal (clearance da creatinina ≤ 15 ml/min), 

como neste caso, a dose diária deve ser reduzida 75%, ou seja, no máximo 9 mg/dia [85]. Para além disso, 

salientamos ainda que em doentes com insuficiência renal, a eliminação do tramadol se encontra prolongada, 

pelo que neste doente, o prolongamento do intervalo entre as doses deverá ser criteriosamente considerado em 

função das necessidades do mesmo [85]. De acordo com os valores laboratoriais e a medicação prescrita, 

concluímos que o senhor JP terá sido admitido na Unidade de Infeciologia por ter contraído uma infeção cuja 

etiologia não nos é possível concluir apenas com os dados fornecidos. 

Já no Caso 2 (Anexo 26), toda a medicação prescrita se encontra adequada à patologia e à doente. 

Relativamente à condição médica, para além da senhora MS estar internada na Unidade de Cirurgia, o tipo de 

medicação prescrita e o facto da sua maioria ser administrada apenas em situações de SOS, poderá indicar 

tratar-se de uma situação de recuperação após cirurgia, para controlar as dores e possíveis hipocalcemias 

decorrentes da cirurgia. 

10.  Conclusão 

Enquanto estudantes de Ciências Farmacêuticas consideramos que este estágio contribuiu em muito para 

a nossa formação, pela visão global que nos proporcionou da Farmácia Hospitalar. Tivemos o privilégio de 

observar e por vezes executar as funções desempenhadas pelo FH, nos diversos setores. Percebemos ainda a 

importância do FH na equipa multidisciplinar de uma Unidade de Cuidados de Saúde Secundários, bem como 

a intervenção ativa que o farmacêutico tem na promoção da saúde. Efetivamente, os SF desempenham um 

papel fundamental no ambiente hospitalar.  

Tratando-se de um hospital central, são bastantes os setores do CHP-HSA que integram os SF e, portanto, 

este estágio foi bastante abrangente e completo, mostrando-nos uma visão alargada do funcionamento da 

Farmácia Hospitalar.  

Terminamos considerando que este estágio contribuiu de forma inequívoca para o desenvolvimento das 

nossas aptidões enquanto futuras farmacêuticas pela visão que nos permitiu obter deste ramo das Ciências 

Farmacêuticas, mas também a nível de desenvolvimento de competências pessoais necessárias em qualquer 

ramo desta profissão.  
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Anexos 

 

Anexo 1 – Instrução ilustrativa sobre o modo correto de aplicar a metodologia FEFO 
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Anexo 2 – Kanbans  

 

 

Anexo 3 – Aviso visual de aproximação do prazo de validade 

 

 

Anexo 4 – Aviso visual de novo lote 
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Anexo 5 – Aviso visual de solução concentrada 

 

 

 
Anexo 6 – Aviso visual de medicamentos com a mesma substância ativa, mas com dosagens diferentes 

 

 

 

Anexo 7 – Aviso visual para um medicamento LASA 
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Anexo 8 – Ordem de preparação 

 

 

 

Anexo 9 – Impresso de prescrição médica para doentes em ambulatório (impresso de cor rosa) 
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Anexo 10  – Impresso de prescrição médica para doentes internados (impresso de cor verde) 
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Anexo 11 – Pyxis® 

 

 

Anexo 12 – Pharmapick® 
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Anexo 13 – Células de aviamento da DIDDU 

 

 

 

Anexo 14 – Torre da DIDDU 
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Anexo 15 – Local de armazenamento de medicamentos da Categoria C na DIDDU 
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Anexo 16 – Impresso para requisição de material de penso 
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Anexo 17 – Impresso para prescrição e requisição de antídotos 
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Anexo 18 – Planta das duas salas da Unidade de Ensaios Clínicos 
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Anexo 19 – Diagrama utilizado para identificação de PRM 
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Anexo 20 – Tabela de enzimas atualizada 
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Anexo 21 – Folheto informativo relativo ao medicamento com a substância ativa Eltrombopag 
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Anexo 22 – Folheto informativo relativo ao medicamento com a associação de substâncias ativas Ivacaftor e 

Lumacaftor 
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Anexo 23 – Folheto informativo relativo ao medicamento com a substância ativa Midostaurin 
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Anexo 24 – Folheto informativo relativo ao medicamento com a associação de substâncias ativas Sofosbuvir 

e Velpatasvir 
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Anexo 25 – Caso clínico 1  
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Anexo 26 – Caso clínico 2 
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