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Resumo 

 

 No final do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas somos avaliados por 

uma disciplina prática, desenvolvida na farmácia comunitária e relatada neste relatório. 

O facto de termos a possibilidade de exercer um pouco da atividade farmacêutica antes 

de sermos profissionais é essencial para finalizar todos os conhecimentos adquiridos ao 

longo de 5 anos. 

A farmácia do estágio foi a Farmácia da Vilarinha, sendo que a primeira parte se 

destina a descrevê-la e a descrever todas as funções desenvolvidas. São descritos o 

espaço e o funcionamento, seguido da descrição da principal tarefa, a dispensa de 

medicamentos e outras que também são importantes para o funcionamento. E ainda 

completando com algumas atividades extras desenvolvidas na farmácia em função do 

público alvo e das necessidades requeridas.  

A segunda parte destina-se a relatar, cientificamente, os projetos que desenvolvi 

na farmácia ao longo dos quatro meses. O projeto 1 refere-se ao cancro colorretal, e 

surgiu através da realização de um rastreio. O projeto de risco cardiovascular também 

foi derivado de um rastreio realizado no Centro de Dia da Foz do Douro. O último projeto 

foi resultado da procura sistemática dos clientes por medicamentos que ajudam no sono 

e que combatem a depressão, e ainda de uma campanha que foi desenvolvida na 

farmácia. 
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Parte 1 

  1. Introdução  

 No âmbito da disciplina Estágio inserida no 5º ano do Mestrado Integrado 

desenvolvo este relatório escrito, de modo, a descrever o que foi feito na prática durante 

a nova e continua experiência em farmácia comunitária. 

 O que foi praticado durante este estágio representa tudo o que fui guardando 

mentalmente durante o curso. Só que agora na vida real, ficando, assim, melhor 

preparada para o trabalho e para o que é de facto concretizável. Durante este tempo 

aprendi e vivi coisas novas que certamente serão úteis no meu futuro. 

 Comecei o estágio na Farmácia da Vilarinha em janeiro de 2017 e terminei em 

maio 2017. A minha orientadora foi a Dra. Rita Melo, farmacêutica substituta. No 

intervalo de tempo em que por uns meses senti a realidade fui desempenhando várias 

atividades farmacêuticas, que se encontram resumidas na tabela 1.  

Tabela 1 - cronograma das atividades desenvolvidas na farmácia. 

Atividades Janeiro Fevereiro Março Abril Maio 

Integração na equipa e 

adaptação ao espaço físico 
 

    

Receção, conferência e 

armazenamento de produtos 
     

Controlo de prazos de validade      

Contacto com o sistema 

informático 
     

Atendimento ao balcão com 

supervisão 
  

   

Atendimento ao balcão com 

autonomia 

     

Determinação de parâmetros 

bioquímicos 
     

Projeto I – Cancro do Colon 

Retal 

    
 

Projeto II – Intervenção 

Farmacêutica nas Doenças 

Cardiovasculares  

     

Projeto III – Depressão e 

problemas menores do sono 
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2. A farmácia da Vilarinha 

2.1. Localização e horário de funcionamento 

  A Farmácia da Vilarinha (FV) está localizada na Avenida Dr. Antunes Guimarães, 

nº 91, na freguesia de Aldoar, distrito do Porto. A farmácia encontra-se num local 

urbanizado, com cafés, restaurantes, centros de beleza, clínicas de saúde, bancos e 

edifícios de escritórios e ainda rodeada por casas familiares ao longo dos vários bairros. 

A localização faz com que o público envolvente seja heterogêneo, constituído, por 

pessoas do ambiente familiar, incluindo idosos, crianças e grávidas, e por outro lado, 

por clientes do comércio local, assim como, os proprietários dos diversos 

estabelecimentos e bancários. Ainda, tem uma boa ligação com transportes públicos 

pela paragem de autocarros da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP). 

Contudo, a farmácia dirige-se com maior centralidade aos clientes habituais, que por 

norma, são de uma faixa etária mais elevada. Para com os clientes habituais, a farmácia 

disponibiliza ferramentas de atendimento mais prático e dinâmico com a criação de 

contas pessoais que podem ser pagas mês a mês, por exemplo. 

A FV está aberta de segunda a sexta-feira das 8:30 às 20h e aos sábados das 

8:30 às 19h. Ao domingo encontra-se encerrada. Deste modo, cumpre o horário 

regulamentado pela Portaria nº 277/2012 de 12 de setembro [1]. Além do horário 

habitual ainda cumpre o horário de serviço estabelecido pela Administração Regional 

de Saúde. 

 

2.2. Recursos humanos 

  A Farmácia da Vilarinha tem como proprietário o Sr. Manuel Carvas Guedes e 

como diretora técnica a Dra. Liliana Mesquita, e outros representado na tabela 2. A FV 

cumpre os requisitos descritos no Decreto-lei (DL) n.º 307/2007, de 31 de agosto, que 

estabelece o regime jurídico das farmácias de oficina [2]. No que diz respeito aos 

recursos humanos, este DL determina que “as farmácias devem dispor de, pelo menos, 

um diretor técnico e de outro farmacêutico” que “podem ser coadjuvados por técnicos 

de farmácia ou por outro pessoal devidamente habilitado" desde que devidamente 

certificado "no âmbito das funções de coadjuvação na área farmacêutica", nos termos a 

fixar pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED). 
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Tabela 2 – Funcionários da FV agrupados por função. 

Função Nome 

Proprietário Sr. Manuel Carvas Guedes 

Diretora Técnica Dra. Liliana Mesquita * 

Farmacêutica substituta Dra. Ana Rita Melo 

Técnica de diagnóstico e terapêutica Juliana Melo 

Nutricionista Dra. Patrícia Neves 

Podologista Dra. Sónia Castro 

Enfermeiro pé diabético Enf. Lionel Monteiro 

Contabilidade HDL 

Assessoria e gestão Dra. Maria Cristina Vila Real 

* Durante o estágio a Dra. Liliana encontrava-se de licença de maternidade, pelo 

que a Dra. Ana Rita Melo foi a farmacêutica que a substitui nas suas funções de diretora 

técnica.  

 

2.3. Organização do espaço físico e funcional 

 A farmácia comunitária é, muitas vezes, o primeiro local ao qual os utentes se 

dirigem na procura de cuidados de saúde e ao qual os mesmos se dirigem após consulta 

médica. Requerendo, portanto, cuidados de apresentação como a “segurança, 

conservação e preparação dos medicamentos” e a “acessibilidade, comodidade e 

privacidade dos utentes e dos respetivo pessoal”. [2, 3] 

 

2.3.1. Espaço exterior 

  A FV, localizada no rés-chão de um prédio habitacional e possui no seu exterior 

uma rampa que facilita o acesso de cidadãos com dificuldades motoras. A estrutura está 

bem identificada com a cruz verde iluminada representativa das farmácias e a presença 

do vocábulo “Farmácia”. A cruz automatizada tem informação acerca do horário de 

funcionamento, hora, temperatura e anúncios dinâmicos como a consulta a decorrer 

naquele dia. Adicionalmente, junto à porta de entrada, encontra-se afixado o nome 

da Diretora Técnica, o horário de funcionamento, informação referente às farmácias de 

serviço permanente, bem como outras informações importantes acerca de alguns 

produtos e serviços que se podem encontrar no interior da farmácia. 
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2.3.2. Espaço interior 

  Cumprindo as normas do DL nº 171/2012, de 1 de agosto, e respeitando as 

orientações das boas práticas farmacêuticas, a FV apresenta as seguintes divisões: sala 

de atendimento ao público, armazém, laboratório e instalações sanitárias. [3,4] 

Zona de atendimento ao público da FV é um espaço amplo, luminoso, 

organizado e atrativo, que permite aos profissionais desempenharem a sua atividade e 

proporciona aos utentes conforto e bem-estar. Esta zona é constituída por três balcões 

de atendimento, dispostos linearmente, direcionados para a porta de entrada na 

farmácia, facilitando o contacto imediato com o cliente aquando a sua entrada. Nos 

balcões está disponível o material necessário para a dispensa de medicamentos e 

aconselhamento farmacêutico geral, como o computador, o leitor ótico, gavetas de 

pagamento e terminais multibanco.  

Atrás dos balcões estão dispostos em estante e guardados em gavetas vários 

produtos, incluindo, os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), 

produtos de dermocosmética, higiene oral, homeopáticos, fitoterápicos, dispositivos 

médicos, entre outros. Os restantes produtos expostos ao público têm um fácil acesso 

nos lineares e gôndolas laterais e centrais, sendo mudados de acordo com a 

necessidade do cliente e de acordo com algumas promoções.  

Área reservada à realização de serviços complementares está na mesma 

zona do atendimento e é onde se realizam serviços relacionados com a determinação 

de diversos parâmetros físico-químicos, como o colesterol total, triglicerídeos e glicémia, 

medição da tensão arterial. Esta área é constituída por uma mesa e duas cadeiras 

servindo ainda para esclarecimento de dúvidas e prestação de serviço farmacêutico 

complementar. A FV ainda dispões de uma balança que determina o peso, altura, índice 

de massa corporal pressão arterial, pulsação e percentagem de gordura. 

“Espaço Animal”. Por fim, existe também uma secção destinada aos animais 

com medicamentos de uso veterinário. 

A zona de receção de encomendas e armazenamento de produtos localiza-

se numa área fechada e de acesso restrito ao público. Esta zona é controlada 

diariamente em termos de temperatura e humidade. Este local possui uma secretária 

com o equipamento necessário para dar entrada das encomendas, nomeadamente, um 

computador, uma impressora, fotocopiadora e leitor ótico. A mesma sala é constituída 

por armários com prateleiras e gavetas onde se encontram os Medicamentos Sujeitos 

a Receita Médica (MSRM) e outros produtos farmacêuticos organizados por forma 

farmacêutica: comprimidos/cápsulas/drageias, pomadas, cremes, colírios, pós, 

medicamentos injetáveis, xaropes, ampolas, suspensões cutâneas, pós para inalação e 

medicamentos vaginais. Em cada secção, os medicamentos estão organizados por 
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ordem alfabética e de menor para maior dosagem. Os Medicamentos Genéricos (MG) 

têm uma secção própria e encontram-se organizados pelas prateleiras da mesma forma. 

Para o correto armazenamento dos produtos termolábeis, como, por exemplo, as 

vacinas, insulinas e alguns colírios, a FV possui um frigorífico onde a temperatura é 

mantida no intervalo de 2-8ºC. 

Sala ou consultório reservado. A FV dispõe de uma sala reservada 

a atendimentos que requerem mais privacidade, confiança e atenção. É nesta sala que 

são administrados injetáveis e onde se realizam as consultas de nutrição, pé diabético 

e podologia. 

O laboratório da FV está equipado com uma bancada de trabalho, uma balança 

analítica certificada e calibrada, uma pia integrada na bancada e vários materiais de 

laboratório para a preparação de manipulados.  

Escritório. Por fim, a farmácia dispõe de um escritório onde se tratam assuntos 

administrativos e onde se pode encontrar várias fontes bibliográficas importantes para 

a prática farmacêutica. 

 

2.4. Sistema Informático 

Os computadores de trabalho da FV estão equipados com o sistema informático 

(SI) designado por SIFARMA 2000®. A atividade farmacêutica auxilia-se neste sistema 

durante o atendimento, gestão e receção de encomendas, devoluções, controlo de 

stocks, atualização dos preços, faturação das receitas, controlo de prazos de validade 

entre outras. Este sistema contém informação cientifica e técnica que poderá advertir 

para possíveis efeitos adversos e interações medicamentosas reduzindo assim o erro 

humano aquando o atendimento. Possui, ainda, posologias e informações relevantes 

que asseguram maior segurança aquando a dispensação farmacêutica. O sistema 

permite também o acesso a informação personalizada sobre o utente e quais os 

medicamentos ou produtos de saúde que utiliza. Aprendi todas estas funcionalidades 

do SI durante o estágio, sendo que a possibilidade de ver informações acerca dos 

medicamentos foi a que me mais ajudou no processo de atendimento e de familiarização 

real com os fármacos que não tinham sido memorizados durante o curso. 

 

2.5. Gestão de stocks 

  É essencial para o bom funcionamento pessoal e financeiro da farmácia uma 

gestão racional e estratégica dos stocks. Ao nível financeiro é importante fazer um 

controlo entre as capacidades da farmácia e a necessidade dos diversos produtos para 

evitar o excesso dos mesmos, prazos de validade expirados ou ruturas de stock. Ao 

nível pessoal é necessário garantir o mínimo de modo a satisfazer as necessidades dos 
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clientes, tendo em consideração que os produtos que não são de emergência são 

requeridos na hora por ser mais prático. Assim, deve-se manter um stock aceitável de 

cada produto para que seja possível dispensar o medicamento e a quantidade prescrita 

no momento.  

A gestão de stocks é auxiliada pelo SI, onde é possível definir o stock máximo e 

mínimo de cada produto e efetuar o controlo das vendas através do histórico. Além do 

SI, é requerido competência pelo responsável das encomendas de modo a ser feita uma 

gestão adequada tendo em consideração as promoções em vigor, o perfil dos utentes e 

a época do ano. 

Na FV existe um stock mínimo de cada produto pensado essencialmente nas 

necessidades dos clientes habituais e o restante stock mínimo necessário para qualquer 

cliente. Durante as encomendas considera-se, muitas vezes, as bonificações pelos 

fornecedores, procurando sempre a melhor qualidade/preço 

Durante o estagio não realizei nenhuma encomenda, pois trata-se de um 

processo de extrema responsabilidade e elaborado de acordo com vários parâmetros 

que são da competência do responsável pelas encomendas. No entanto, foi possível 

assistir ao processo, ao longo do qual me foram explicados os passos. Ainda 

relacionado com a gestão de stocks fiz uma revisão de todos os medicamentos 

genéricos presentes na FV para averiguar se pelo menos um laboratório de cada 

substância ativa estava incluído no p4 - programa feito pelo INFARMED nos genéricos 

de menor custo. 

 

2.6. Encomendas 

A FV obtém as suas encomendas e os seus produtos através de encomendas a 

armazenistas ou cooperativas de distribuição (fornecedores) e por encomendas diretas 

aos laboratórios. A escolha dos fornecedores é da responsabilidade da farmácia e 

depende, essencialmente, da qualidade e da rapidez do serviço prestado, e também 

das condições comerciais definidas.  

A FV tem como distribuidor principal a Alliance Healthcare (referida apenas como 

Alliance daqui a diante) e ainda trabalha com outros como a Empifarma e a Udifar. 

Durante o estágio tive a oportunidade de dar entrada das encomendas destes 

distribuidores e ainda realizei encomendas instantâneas e por via verde à Alliance.  

As encomendas feitas diretamente aos laboratórios são mais pontuais, visto que 

estes negoceiam com um grande volume de produtos e a mesma é negociada 

diretamente com o delegado. As encomendas diretas ao laboratório recaem, 

principalmente, em MNSRM, produtos de dermocosmética e cuidados diários. Por 
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exemplo, já no final do meu estágio, em maio foram encomendados protetores solares 

em grande quantidade a um laboratório. 

 As encomendas diárias eram efetuadas duas vezes ao dia. Uma ao final da 

manhã (até ao 12h30m), onde eram pedidos maioritariamente os produtos vendidos 

naquela manhã. Outra ao final do dia para reposição de stocks. No inicio do mês as 

encomendas eram feitas em maior volume e encomendadas aos vários fornecedores 

tendo em conta onde cada produto ficava mais económico.  

 As encomendas instantâneas são geradas quando é requerido um produto pelo 

cliente que não existe em stock. Neste pedido verifica-se qual o mais económico, ou 

Alliance ou Udifar, sendo que na Udifar só teriamos o produto no dia seguinte de manhã 

e da Alliance poderia ser no mesmo dia. A encomenda instantânea à Alliance era feita 

diretamente pelo SI enquanto que para a Udifar tinha um atalho no ambiente de trabalho. 

Estas encomendas ainda podem ser feitas por telefone ao fornecedor, caso o produto 

apareça não disponível no SI.  

 As encomendas feitas por via verde são encomendas instantâneas especiais 

que requerem uma receita médica válida.  

 

 2.7. Receção e conferência das encomendas 

 Após a entrega dos produtos é realizada no imediato a entrada dos produtos no 

SI. Esta tarefa é realizada pelo farmacêutico ou técnico de farmácia disponível no 

momento. Foi a primeira função que desempenhei na farmácia e que me proporcionou 

um contacto alargado com os medicamentos e produtos da farmácia.  

 A encomenda diária e, normalmente a maior, chega por volta das 9h, as 

instantâneas por volta das 15h e 18h. Os produtos chegam armazenados em caixas 

fechadas, identificadas e com a faturação ou guia de remessa em duplicado. A faturação 

é dotada de um número e data, e tem dados relativos ao código nacional do produto 

(CNP), designação do produto, quantidade pedida e enviada, preço de venda ao público 

(PVP) e o preço de faturação (PF) e a taxa de IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) 

aplicável. O PVP dos produtos de venda livre é estabelecido pela farmácia, obtendo-se 

através da multiplicação do preço de custo pela margem de lucro da farmácia (em 

percentagem). 

Na entrada dos produtos, primeiro efetua-se a dos produtos do frio, seguindo-se 

para os produtos com necessidade de saída (por exemplo, para ir entregar ao domicilio) 

e depois os restantes. Para dar entrada no SI existe no menu “encomendas” a opção 

“receção de encomendas” onde depois se coloca o distribuidor, o número de fatura, o 

CNP (passa-se o código de barras pelo leitor magnético, se este não estiver associado 

faz-se manualmente e depois grava-se o código de barras na opção “outros códigos”), 
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o prazo de validade (PV) (se existir produtos com menor prazo não se modifica), o PVP 

e o PF. No final, as quantidades e o PF têm de estar concordante com o da fatura, caso 

não esteja, confirma-se tudo de novo, às vezes este valor final é modificado devido a 

taxas aplicadas. Para evitar erros durante o processo o operador deve estar atento às 

quantidades e aos preços. Deve ter, também, em consideração a integridade da 

embalagem, caso esteja danificada deve ser devolvida.  

No final, se tudo estiver correto finaliza-se a encomenda e de seguida os 

produtos de venda livre são marcados com o respetivo PVP e armazenados no local, 

assim como os outros são no imediato todos devidamente arrumados. 

 

 2.8. Armazenamento 

Finalizada a correta receção passa-se ao armazenamento dos produtos. Esta 

tarefa foi também uma das primeiras que realizei na FV. Tem uma grande importância 

não só para o correto armazenamento, mas também para facilitar o momento da 

dispensa. No armazenamento é necessário ter em conta o tipo de produto, as condições 

que requer, a rotatividade e a disponibilidade de espaço. 

No geral, os medicamentos devem estar num local onde as temperaturas 

estejam entre os 15 e os 25ºC, a humidade inferior a 60%, limpo, organizado e 

protegidos da luz. Alguns medicamentos termolábeis, como colírios, insulinas e vacinas 

requerem condições de temperatura especiais, sendo armazenados no frigorifico a 

temperaturas entre os 2 e 8ºC.  

Nas prateleiras, de modo a evitar que os produtos passem de validade, são 

organizados pela regra First Expired, First Out (FEFO) em que os produtos com o prazo 

de validade mais curto estão à frente e devem ser vendidos primeiro. Quando os 

produtos não têm prazo de validade segue-se a regra First In, First Out (FIFO), aqui os 

produtos mais antigos devem ser vendidos. 

 

2.9. Controlo de Prazo de Validade 

O controlo do prazo de validade (PV) é um processo importante que garante a 

viabilidade e qualidade dos fármacos dispensados aos utentes.  

O PV, como já referido, é controlado aquando a receção dos produtos, pois 

consta na ficha do produto e é atualizado sempre que necessário. Além disso, é 

realizado uma vez por mês um controlo geral dos PV através de uma “lista de controlo 

de prazos de validade” adquirida no SI, onde constam os produtos cujo prazo de 

validade está a prestes a terminar. Depois de ter a ficha é necessário recolher os 

produtos referidos e confirmar o PV real. Caso este seja diferente do informático deve-

se alterar o PV na ficha do produto e voltar a guardar o produto disposto para venda. Se 
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o PV estiver, definitivamente, a expirar os produtos são postos de parte, mas ainda 

poderão ser vendidos se a sua utilização não exceder o PV, caso contrário serão 

devolvidos ao fornecedor. 

 

2.10. Devoluções 

 A devolução de um produto ao fornecedor é efetuada quando ocorre um engano 

no pedido, são enviados produtos não encomendados, as embalagens entregues estão 

danificadas, erros nas quantidades enviadas, prazos de validade a aproximar ou 

produtos reservados pelos utentes que desistem da compra. Ou então, pode ser por um 

motivo mais externo como a emissão de circulares de suspensão de circulação pelo 

INFARMED ou circulares de recolha voluntária emitida pelo detentor da AIM 

(Autorização da Introdução no Mercado).  

 O processo de devolução consiste na criação de uma nota de devolução em 

triplicado, onde é discriminada a informação do produto e o motivo da devolução. O 

documento original e duplicado é colocado na caixa do respetivo fornecedor juntamente 

com o produto. O triplicado é arquivado na farmácia para posterior regularização.  

 O fornecedor pode trocar o produto, emitir nota de crédito ou não aceitar a 

devolução. Em caso de troca de produto, vem na próxima encomenda a custo zero um 

novo produto. No caso de nota de crédito é enviada junto com a encomenda e depois 

regularizada com o triplicado da devolução. Quando o produto não é aceite, é devolvido 

à farmácia, volta-se a dar entrada seguida de quebra de stock e rejeita-se no 

VALORMED. Neste último caso a farmácia assume o prejuízo. 

 

3. Dispensa de medicamentos 

O farmacêutico ocupa uma posição central na dispensa de medicamentos, 

enquanto profissional de saúde. Desde o momento da escolha do medicamento, seja 

por prescrição médica, automedicação ou aconselhamento farmacêutico até à 

administração pelo utente. 

O papel que o farmacêutico exerce é de enorme responsabilidade e deve ser um 

ato consciente, pois é o último a contactar com o utente antes do inicio da terapêutica. 

Aqui é necessário que todas as informações relacionadas com o medicamento como a 

posologia e possíveis efeitos adversos sejam bem transmitidos seja por via oral, escrita 

ou outras.  

A dispensa dos medicamentos deve ser sempre acompanhada de um 

aconselhamento personalizado de modo a garantir o uso racional do medicamento e a 

adesão à terapêutica. Com uma correta dispensa é possível identificar problemas 
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relacionados com os medicamentos (PRM), protegendo o utente de possíveis reações 

adversas à medicação (RAM). 

Desde as primeiras semanas de estágio assisti à dispensa de medicamentos 

durante o atendimento pela equipa da FV e comecei a praticá-la sob orientação superior 

e algumas vezes de forma autónoma.  

 

 3.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Média 

 Os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) requerem a apresentação 

de uma receita médica válida segundo as indicações, modelo e formato aprovados pelo 

Ministério da Saúde para serem dispensados. 

 O estatuto do medicamento considera que estão sujeitos a receita médica os 

medicamentos que possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou 

indiretamente aquando da administração sem vigilância médica, que contenham 

substâncias com reações adversas, substâncias cuja atividade ou reações adversas 

seja indispensável aprofundar ou que se destinem a ser administrados por via 

parentérica [5]. 

 

 3.1.1. Receita Médica 

 A prescrição de medicamentos efetua-se mediante uma receita médica, onde se 

inclui, obrigatoriamente, a respetiva denominação comum internacional (DCI) da 

substância ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação, a quantidade e a 

posologia [6]. Na prescrição a DCI pode ser substituída pelo nome comercial do 

medicamento titular de AIM, se não houver o similar da marca, similares genéricos não 

comparticipados, ou por justificação do prescritor caso: 

a. Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito; 

b. Intolerância ou reação adversa a um medicamente com a mesma substancia 

ativa; 

c. Tratamento com duração estimada superior a 28 dias [7].  

 A receita médica deve ser feita por receita eletrónica e só excecionalmente por 

via manual, no caso de falência do sistema informático, inadaptação fundamentada do 

prescritor, prescrição ao domicilio ou outras até ao máximo de 40 receitas médicas por 

mês [8]. No caso da receita manual podem ser prescritos até 4 medicamentos ou 

produtos de saúde distintos, não podendo ultrapassar as 2 embalagens por 

medicamento. Durante o estágio tive o contacto com receitas manuais onde tinha de 

confirmar o número de embalagens, prazo de validade (de um mês após a data), data, 

vinheta e assinatura do médico, o nome e o número de utente, a entidade financeira 

responsável pelo número de beneficiário, acordo internacional e sigla do país (quando 
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aplicável). Deparei-me com algumas receitas que continham erros ou então faltava um 

dos parâmetros, mostrava a receita a um membro da FV para confirmar e depois se 

ficasse confirmada a não validade, era explicado ao doente que teria de pedir outra ao 

médico.  

A receita por via eletrónica é efetuada por equipamentos informáticos que 

permitem aumentar a segurança no processo de prescrição e dispensa. Estas receitas 

contêm códigos de barras do medicamento que são lidas no leitor ótico. Podem ter até 

3 vias em caso de tratamentos prolongados, sendo que cada via tem a validade de 60 

dias.  

A receita eletrónica desmaterializada, imposta em 2016, tornou-se a mais 

prática, visto que pode ser enviada para o telemóvel e o utente pode levantar os 

medicamentos consoante o prazo de validade. Sendo que, os medicamentos para 

tratamentos prolongados podem ser prescritos até 6 caixas com um prazo de validade 

de 6 meses [7].  Durante o estágio as que vinham em papel, registava na folha quantos 

medicamentos ainda poderia levantar com aquela receita. 

A receita desmaterializada por telemóvel era muitas vezes utilizado pelos 

clientes da FV, notando-se alguma dificuldade por parte de alguns quanto ao seu uso. 

Visto que, a mensagem contém apenas o número da receita, o código de acesso de 

dispensa e código direito de opção, não fazendo indicação de posologia, prazo de 

validade e quantidade de medicamentos ainda disponíveis. Neste caso, como 

aconteceu várias vezes, durante o atendimento os clientes pediam para ver o que tinha 

nas mensagens e ver se ainda estavam válidas, ao qual eu recomendava apagar as 

mensagens de receitas já aviadas e escrevia os medicamentos, numa folha, que ainda 

tinham noutras receitas por mensagem. 

 

3.1.2. Dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica 

No ato da dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica, após validar a 

receita médica é necessário perguntar ao cliente se trata de uma medicação habitual e 

se sim qual a marca ou laboratório que pretende ou que costuma usar. Se a medicação 

for nova perguntar qual prefere, sendo que na FV os clientes optavam principalmente 

por genéricos e com o PVP mais barato para os tratamentos prolongados e por marcas 

quando se tratava de tratamentos pontuais, no geral. Nos tratamentos continuados, os 

clientes da FV traziam um recorte da embalagem para facilitar o processo de dispensa 

e os que não traziam e pediam as marcas habituais, estas eram consultadas no SI pela 

ficha do cliente.  

Após fornecimento dos medicamentos, escrevia-se a posologia na caixa dos 

novos tratamentos ou se o cliente pedisse, acompanhado de uma explicação oral. No 
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caso das receitas manuais ou eletrónicas materializadas era necessário imprimir a 

faturação no verso, era requerida a assinatura do utente, carimbo da farmácia e 

assinatura do farmacêutico, com o posterior armazenamento. Nas receitas eletrónicas 

desmaterializadas este processo não era necessário, por serem automaticamente 

inseridas na rede e no sistema do INFARMED. 

 

3.1.3. Comparticipação de medicamentos 

Os medicamentos podem ser pagos numa percentagem por uma entidade de 

saúde, perante uma receita médica e o cartão de identificação da mesma. 

O Sistema Nacional de Saúde (SNS) é o responsável pela comparticipação dos 

preços dos medicamentos prescritos aos cidadãos portugueses, sendo dividido em 

Regime Geral e Regime Especial [9].  

O Regime Especial abrange os pensionistas cujo rendimento anual não excede 

14 vezes o salário mínimo nacional, estando identificado pela letra “R” na prescrição 

médica. As receitas que estão associadas a determinadas patologias também fazem 

parte das receitas com comparticipação especial, como é o caso do Lúpus e da Doença 

de Alzheimer que possuem uma portaria, despacho ou decreto. Existem, também, 

outros subsistemas que estabelecem um regime de complementaridade entre 

entidades, como a Caixa Geral de Depósitos (CGD) e Serviços de Assistência Médico-

Social (SAMS), através dos quais, o utente beneficia de uma comparticipação adicional 

à estabelecida pelo SNS.   

 A comparticipação associada entra automaticamente no SI no caso das receitas 

eletrónicas desmaterializadas. No caso das receitas manuais caso tenha um sistema de 

saúde além do SNS é necessário inserir manualmente no SI. Durante o estágio, atendi 

vários clientes que tinham a receita manual e um subsistema além do SNS, 

principalmente SAMS, devido à localização da FV. 

 

 3.1.4. Processamento do receituário e faturação 

O processamento do receituário e faturação é realizado mensalmente e permite 

à farmácia o reembolso das comparticipações dos medicamentos dispensados. Para 

realizar o processo é necessário fazer a conferência do receituário, onde se confirma a 

correta validação das receitas, dispensa e faturação. As receitas são, posteriormente, 

separadas por organismos e agrupadas por lote. Cada lote é constituído por 30 receitas 

do mesmo tipo. É obrigatório que cada lote que contenha receitas materializadas seja 

identificado através de um verbete de identificação. No caso da receita sem papel 

(eletrónica desmaterializada) é acedida e interpretada pelo SI no momento da 

prescrição, sendo avaliada e registada pelo mesmo no sistema central de prescrições.  
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 Depois de completo todo o processo de receituário é enviado para o Centro de 

Conferência de Faturas (CCF). As receitas dos organismos não SNS são enviadas para 

Associação Nacional de Farmácias (ANF). Caso ocorra algum erro nas receitas estas 

são devolvidas à farmácia, não sendo reembolsadas. As mesmas podem ter correção e 

ser envidas no mês seguinte. No entanto este procedimento pode ser evitado se durante 

o aviamento se conferir todos os parâmetros necessários, principalmente nas receitas 

materializadas [10]. 

No meu estágio organizei as receitas materializadas por lotes, datei e assinei as 

receitas, procedi à confirmação da sua validade, dispensa e faturação.  

 

 3.1.5. Medicamentos sujeitos a legislação especial: psicotrópicos e 

estupefacientes 

Os psicotrópicos e estupefacientes são substancias aliciantes, que conduzem ao 

vício aliado a modificações físicas e psicológicas, por isso são submetidas a um controlo 

especial. Deste modo para evitar o tráfico ilegal e atividades criminosas com substâncias 

utilizadas em condições legais de quantidade em saúde [11]. 

 Os produtos desta classe vinham fechados em sacos de plástico na encomenda 

e acompanhados por uma requisição, em duplicado, onde o original fica arquivado na 

farmácia e o duplicado era assinado, carimbado e devolvido ao armazenista. Na entrada 

do medicamento é dado um código de registo e na dispensa um código de saída. 

Mensalmente, são enviados ao INFARMED os registos de entradas e saídas e 

trimestralmente o balanço dos psicotrópicos, sendo que as benzodiazepinas só são 

enviadas no final do ano. 

 Para a dispensa destas substâncias é necessária uma receita especial, que 

contenha a sigla RE (Receita Especial), e onde apenas esteja prescrito o psicotrópico. 

Após validar a receita adequadamente, é preciso registar no SI, os dados pessoais do 

prescritor, do utente e do adquirente. Por fim, é emitido um “Documento de 

Psicotrópicos” que deve ser anexado à cópia da receita e arquivado na farmácia por um 

período mínimo de 3 anos [7]. 

 

 3.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

 Os medicamentos que não têm as características definidas dos MSRM não estão 

sujeitos a receita médica. A procura deste tipo de medicamentos pode resultar do 

aconselhamento farmacêutico, médico ou outro profissional de saúde ou ainda de 

automedicação.  

 O INFARMED publica e mantém atualizados, designadamente na sua página 

eletrónica, registos nacionais de fabricantes, distribuidores grossistas, farmácias, 
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importadores paralelos e locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita 

médica. Os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) não são 

comparticipáveis, salvo nos casos previstos na legislação. Esta classe de 

medicamentos pode ser vendida nas farmácias e noutros locais de venda autorizados 

pelo INFARMED [5]. 

Durante a dispensa de MNSRM é requerida um bom aconselhamento 

farmacêutico, pois apesar da venda ser livre, também estão inerentes efeitos adversos 

e possíveis interações medicamentosas. Sendo necessário, portanto, apelar ao bom 

uso dos mesmos.  

Durante o estágio foi possível ter um largo contacto com os MNSRM, 

principalmente na altura do inverno, foi necessário obter um maior conhecimento dos 

medicamentos antigripais, expetorantes, analgésicos e anti-inflamatórios para saber 

qual aconselhar. Com a ajuda das colaboradoras da FV fui aprendendo como 

aconselhar e qual o melhor. Quando os medicamentos eram muito semelhantes 

procurávamos cumprir os objetivos de vendas e vender os que davam mais lucro. Com 

a ajuda de uma formação na FV acerca do Bissolvon®, consegui perceber a diferença 

dos vários antitússicos da marca. Na altura do inverno para reforçar as defesas era 

habitual aconselhar a Vitamina C para ajudar no sistema imunológico e prevenir gripes 

e constipações. Com a chegada da primavera foi notória a procura de anti-histamínicos, 

como Cetix®, Bilaxten®, com o aviso do possível efeito de sonolência e por isso 

aconselha-se a tomar perto da hora de dormir. 

 

 3.3. Medicamentos homeopáticos 

 Os medicamentos homeopáticos baseiam-se no princípio de homeopatia onde 

“semelhante cura semelhante”. A substância que produz o sintoma da doença num 

individuo saudável é diluída e dinamizada, “potencializada” [12]. 

 Na FV, não existe uma grande procura de medicamentos homeopáticos, razão 

pela qual possui poucos no seu stock, dois exemplos desta categoria são o 

Oscillococcinum® (usado nas gripes) e o Arnigel® (usado como anti-inflamatório 

tópico).  

 

3.4. Produtos Fitofarmacêuticos 

 Fitofarmacêuticos são produtos e medicamentos à base de plantas cuja 

preparação deriva da manipulação de diferentes substâncias de origem vegetal, 

utilizando as respetivas propriedades preventivas ou curativas de doenças [14]. 

Existe uma grande diversidade de produtos no mercado, sob diferentes formas 

(cápsulas, comprimidos, ampolas, infusões) e para diversos fins. As pessoas optam por 
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estes produtos por serem mais “naturais”, no entanto é necessário ter noção que 

possuem também efeitos bons e menos bons, inclusive podem fazer interações com 

outras substâncias.  

A FV dispõe de vários produtos fitofarmacêuticos, pois são frequentemente 

requisitados pelos clientes. Os produtos com sene (laxativo) ou valeriana (para 

problemas menores do sono), chá com funções diuréticas e de emagrecimento, 

produtos usados na desintoxicação hepática, reguladores do trânsito intestinal, entre 

outros. 

 

3.5. Suplementos alimentares e produtos para alimentação especial 

Apesar de não serem controlados pelo INFARMED existem várias regras para 

os suplementos alimentares, principalmente quanto à informação que consta no rótulo, 

o qual tem de referir que não substitui uma alimentação equilibrada e não pode conter 

fins terapêuticos explícitos, por exemplo. Pois os suplementos destinam-se a 

complementar algo, como por exemplo no caso dos vegetarianos que necessitam de 

colmatar necessidades nutricionais ou no caso de pessoas que têm problemas na 

absorção intestinal. 

Na FV existe uma variedade de produtos da marca Solgar®. No início do estágio 

fiz uma revisão destes produtos através da consulta do manual da Solgar®, que 

aumentou o meu conhecimento sobre os mesmos. Principalmente aqueles que eram 

comercializados na FV: os suplementos de crómio, ómega 3, cobre quelatado, ferro, 

glucosamina, ácido linoleico conjugado, entre outros. 

 Por sua vez, os produtos para alimentação especial estão indicados para os 

doentes que têm complicações na alimentação, por não conseguirem ingerir alimentos 

ou por falta de apetite, o que é mais comum na população mais idosa. Para isso, na FV, 

recomendávamos os produtos da NestléHealthScience®, nomeadamente o Meritene® 

com fonte elevada de proteínas, vitaminas e minerais para auxiliar na energia 

necessária para as atividades diárias. A gama Resource® de nutrição oral para adultos 

junta uma ampla variedade de dietas orais completas, incluindo várias gamas desde o 

foco energético até ao proteico, na forma líquida e sólida. Era ainda aconselhado para 

problemas de disfagia o espessante Resource® no sentido de melhorar deglutição. 

 

 3.6. Produtos de Puericultura, Obstetrícia e Nutrição Infantil 

Apesar do público alvo da FV ser maioritariamente envelhecido, esta possui 

alguns produtos de puericultura, de modo a satisfazer as necessidades de alguns 

clientes e promover também um maior contacto com as futuras ou recente mamãs da 

zona. Os artigos que a farmácia contém de puericultura e nutrição infantil são: biberões, 
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tetinas, fraldas, chupetas, cremes hidratantes, farinhas lácteas, entre outros. E ainda 

direcionado para as recentes mamas, a FV tem disponível cremes e óleos para as 

estrias. 

 

3.7. Dispositivos Médicos 

O dispositivo médico é definido como um instrumento, equipamento ou material 

destinado a ser utilizado para fins diagnósticos e terapêuticos, cujo o efeito pretendido 

no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou 

metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses meios [16]. 

Os dispositivos médicos mais procurados na FV são as compressas, adesivos, 

pensos normais e impregnados, ligaduras, joelhos elásticos, entre outros. Ainda são 

muitas vezes requisitados os produtos de ortopedia, sendo que alguns são 

encomendados pela farmácia só depois de pedidos, por exemplo algumas meias de 

compressão de tamanho especifico. Neste caso, tiramos as medidas ao cliente ou 

pedimos que tire em casa, e só depois se faz a encomenda.  

 

3.8. Medicamentos para uso veterinário 

Produto de uso veterinário é definido como a substância ou mistura de 

substâncias destinadas aos animais para tratamento ou prevenção das doenças e dos 

seus sintomas, para a promoção do bem-estar e de todas as outras situações que 

impliquem o bem-estar animal e do meio que o rodeia [13]. 

Na FV existe um espaço animal reservado a estes produtos. Este espaço está 

visível ao público despertando o interesse do mesmo a deslocar-se à farmácia para 

obter estes produtos. A FV possui uma basta variedade de produtos, desde 

desparasitantes internos e externos para gatos e cães de vários quilogramas, pílulas 

contracetivas, vitaminas e suplementos para articulações caninas. Os medicamentos 

mais requisitados eram os desparasitantes externos. No início, durante a dispensa ou 

questões dos clientes acerca destes produtos, necessitava sempre de ajuda da equipa 

da FV, a partir do qual aumentei o meu conhecimento sobre este tema, de todo quase 

novo. As questões relacionadas com os desparasitantes externos, incidiam 

essencialmente sobre o tempo de duração dos mesmos e que tipos de cuidados tomar 

após. 

 

3.9. Produtos dermocosméticos e de higiene corporal 

Face à constante globalização pelo aumento do acesso a redes sociais, 

aumenta, também, a exposição da imagem pessoal a um maior número de pessoas a 

nível mundial e com isso aumenta a preocupação de cuidado e higiene pessoal. A boa 
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aparência é conseguida a partir desses cuidados que requerem os produtos cosméticos 

e de higiene corporal adequados. 

Produto cosmético é definido como uma substância ou mistura destinada a ser 

posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, 

designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais 

externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de exclusiva ou 

principalmente, de os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em 

bom estado ou de corrigir os odores corporais [15]. 

As pessoas deslocam-se às farmácias para adquirirem estes produtos, apesar 

de não ser o único local de venda, proporciona uma maior segurança aos clientes, 

devido à gama de produtos derivar de laboratórios conceituados e pelo aconselhamento 

adequado por parte do farmacêutico. Na FV, tem várias gamas como La Roche-Posay®, 

Uriage®, ISDIN®, Avéne® que são conhecidas e usuais pelos clientes em geral. No 

entanto, o laboratório que está presente em maior quantidade é a Lierac®, por ser uma 

marca destinada a peles mais maduras e ao seu rejuvenescimento, a pensar no público 

alvo da farmácia. É também possível encontrar na FV champôs, gel de banho e produtos 

de higiene oral. Aprendi a fazer o aconselhamento dos produtos vendidos na FV não só 

através da experiencia adquirida ao balcão com a equipa da FV, mas também com a 

leitura dos panfletos informativos e promocionais dados em formações. 

 

3.10. Medicamentos manipulados 

Qualquer medicamento preparado em farmácia de oficina segundo receita 

médica e segundo as indicações compendiais, e ainda, preparado e dispensado sob a 

responsabilidade de um farmacêutico, é designado medicamento manipulado [17]. 

 No estágio tive a oportunidade de elaborar manipulados, um pó de ácido bórico 

e ácido salicílico (Anexo 1), e uma pomada de carbamida e Dermovate® (Anexo 2), 

ambos em função de uma receita médica. A realização do manipulado foi com a 

supervisão do técnico responsável. Para a realização do pó, foi seguido o procedimento 

de pesagem em balança analítica do pó de ácido bórico, do pó talco e o pó de ácido 

acetilsalicílico, a mistura dos pós em almofariz adequado e por fim acondicionado em 

embalagem própria. Na preparação da pomada de carbamida e Dermovate®, também 

foi seguido o procedimento, onde no inicio se pesou as duas substâncias em balança 

analítica e depois se misturou na pedra de pomadas com o auxilio de uma espátula de 

metal, no final acondicionou-se em embalagem própria. 

Quando já preparados os manipulados, com recurso a uma folha de cálculo de 

preço de manipulado, realizei as contas para determinar o preço final.  
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4. Serviços e cuidados farmacêuticos 

4.1. Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

 Nos dias de hoje, as farmácias não são apenas vistas como locais de dispensa 

de medicamentos, mas também de prestação de outros serviços farmacêuticos. De 

facto, fazem parte do ato farmacêutico as determinações de parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos, como a glicemia, colesterol total, pressão arterial (PA), entre outros [3]. 

 Aliado à facilidade de acesso, e a inexistência, na maioria das vezes, de filas de 

espera, as farmácias tornam-se o local de eleição para avaliação destes parâmetros 

que permitem avaliar o estado de saúde do doente. A FV dispõe de uma área reservada 

para a realização destes serviços. Sendo que esta equipada com esfigmomanómetro 

digital, caixa com material necessário para desinfeção e pensos, agulhas, tiras e 

máquina para a glicose e colesterol. Diariamente ou semanalmente, existem clientes 

habituais que se deslocam a FV para fazer controlo. Foi neste pequeno espaço que fui 

tendo o primeiro contacto com os clientes para medir a pressão arterial. Durante este 

tempo aproveitava para falar com os clientes, tranquilizar se tivesse tudo bem ou referir 

algumas medidas caso não estivessem valores normais, em ambos os casos apelava 

para a alimentação saudável e para a prática de exercício físico. 

 Para a medição e controlo de parâmetros bioquímicos e fisiológicos a FV dispõe 

de uma balança onde é possível pesar, medir altura, índice de massa corporal (IMC), 

percentagem de massa gorda, batimentos cardíacos por minuto e a PA. Aqui 

ajudávamos os clientes a perceber os valores. Sendo que o IMC é um parâmetro que 

relaciona o peso e altura é importante para saber se a pessoa se encontra subnutrida 

ou sobre nutrida.  

 Desde o início do estágio foi a medição da PA a função que mais desempenhei, 

existem todos os dias clientes que pedem a medição manual ao invés da automática 

realizada pela balança, pois consideravam mais fiável. 

 Antes de iniciar a medição anotava os dados do cliente, deixando-o confortável 

e relaxado. Na FV existe um boletim de controlo que é oferecido aos clientes, que 

habitualmente medem as tensões, e onde se pode registar, a data, a hora, as PA, 

favorecendo o melhor controlo pelo próprio utente, médico e farmacêutico. A PA era 

medida duas vezes e feito a média, quando o valor era muito elevado era de imediato 

indicado a consulta médica. 

 A medição do colesterol total e triglicéridos é mais pontual, no entanto muito 

importante de ser controlado também. O procedimento é um pouco mais complexo, 

requerendo uma gota de sangue e depois aguardar uns segundos até ao resultado. 

Durante o tempo de espera aproveitava para fazer algumas questões ao cliente, acerca 

do tipo de alimentação, medicação habitual e exercício físico. Como em todos os casos, 
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os valores eram comparados com os valores referencia e no final eram transmitidos ao 

cliente, se fossem exacerbados era aconselhado a consulta médica. Por fim, o controlo 

glicémico também era requisitado por clientes diabéticos que tinham dificuldades em 

fazer o autocontrolo, aqui também eram incentivados e aconselhados. 

  

4.2. Rastreios 

Os rastreios são atividades produtivas realizadas pela farmácia em prol da saúde 

dos seus clientes, no sentido de prevenir complicações sérias no diagnostico tardio de 

doenças graves. 

De modo a promover a saúde e bem-estar da população, a FV com a parceria 

das Farmácias Holon desenvolve rastreios gratuitos para os clientes. Neste sentido, tive 

a oportunidade de participar ativamente em dois rastreios: Rastreio do Cancro do Colon 

Retal e Rastreio Cardiovascular. Ambos são explicados com mais detalhe nos dois 

projetos do relatório, uma vez que foi sugerido pela orientadora de estagio que 

organizasse tudo o que fosse necessário para a realização dos mesmos.  

 

4.3. VALORMED 

A FV colabora com a VALORMED, entidade que colabora com a indústria 

farmacêutica, distribuidores grossistas e farmácias em todo o país. Com o aumento da 

poluição mundial cada vez se procuram alternativas que visam a melhoria do ambiente. 

Neste sentido, o VALORMED faz a gestão de resíduos resultantes de embalagens de 

medicamentos, medicamentes fora de prazo ou já não utilizados, materiais utilizados no 

seu acondicionamento e embalagem, conduzindo a um processo de recolha e 

tratamento seguros [18, 19]. 

 Durante o meu estágio percebi que este conceito está inerente na população, 

visto que vários clientes da FV traziam regularmente estes produtos para a sua correta 

reciclagem. Durante um período oferecemos caixas recicláveis do VALORMED para os 

clientes juntarem os seus resíduos medicinais, que depois de cheia devolviam na 

farmácia. Esta ação, numa forma prática incentivou a boa reciclagem.  

 

 4.4. Consultas de saúde na farmácia 

 Do resultado do protocolo da FV com o grupo Holon, existem consultas com 

especialistas de nutrição, podologia, pé diabético e de cessação tabágica abertas ao 

público. Estas consultas são requisitadas pelos clientes que necessitam e marcadas 

com antecedência, sendo os clientes notificados por telefone um dia antes da mesma. 

As consultas mais requisitadas eram a de podologia e pé diabético.  
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As consultas de nutrição aumentavam com a chegada dos meses quentes, no 

entanto, era relembrada aos clientes a importância das mesmas durante todo o ano, por 

ser uma questão de saúde e não só de estética.  

 

4.5. Consulta farmacêutica e dispensação semanal da medicação 

No sentido de contornar problemas de falta de adesão à terapêutica, troca 

inconsciente de medicamentos, esquecimento da toma e outros problemas ligados à 

polimedicação e, ainda, devido à idade avançada de alguns clientes, a FV aderiu ao 

programa de dispensação semanal da medicação. Este programa, além de ser dirigido 

a clientes da farmácia, também está ligado a lares e centros de dia que contêm protocolo 

com a farmácia. Para os lares, a cada duas semanas são preparados os blisters 

semanais com recurso a uma máquina (MedicalDispenser®). Para os clientes 

individuais, é marcada uma consulta para reunir todos os dados necessários relativos 

ao tratamento para dar início à separação da medicação no blister e acordar quais as 

melhores datas para levantamento. A organização dos medicamentos para clientes 

particulares da FV, é feita quinzenalmente, isto é, é preparada a medicação para 15 

dias. 

A responsabilidade de separar dos medicamentos prescritos de um determinado 

doente por dias e por hora de toma, no MedicalDispenser®, era da técnica auxiliar. Eu 

tive a oportunidade de assistir a esta função, onde consegui perceber que os 

medicamentos eram separados pelos dias da semana e em cada dia tinha a quatro 

divisórias definidas como hora de deitar, levantar, almoço e jantar. A preparação de 

cada blister era rápida, higiénica e prática. A função, enquanto farmacêutico de 

atendimento ao público, era aconselhar os doentes com elevada quantidade de 

medicação ou com idade avançada para adotarem este método, visto ser mais seguro 

e eficaz. 

 

 4.6. Atendimento ao público 

 A FV é uma farmácia relativamente pequena e os clientes são na maioria 

habituais. Desde a primeira semana de estágio o meu contacto com os clientes foi 

crescendo, desde a medição da pressão arterial, no início, até um atendimento ao 

balcão mais personalizado, no final no estágio. 

 Na primeira semana fui ao balcão assistir ao atendimento dos vários profissionais 

da equipa da FV. Na segunda semana, comecei a fazer os primeiros atendimentos ao 

balcão, com supervisão e ajuda do farmacêutico responsável. Como comecei 

relativamente cedo a desempenhar esta função, foi possível lidar com várias situações 

e aprender uma série de coisas novas. Embora que, no início foi necessário um maior 
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trabalho de estudo pessoal em relação aos vários problemas durante o atendimento, no 

final foi recompensado com a experiência adquirida.  

 Para desempenhar esta função tinha um login adaptado para estagiários no 

SIFARMA, que permitia um melhor controlo. Obtive, desde logo, uma caixa monetária 

para fazer trocos, guardar recibos de multibanco e receitas manuais. No final de cada 

dia fazia a contagem do dinheiro feito em caixa e em multibanco e entregava ao 

responsável. Com o passar do tempo e ganho de experiência em lidar com o SI, foi me 

pedido pelo responsável para detetar qual o erro quando o movimento das caixas 

informático era diferente do real. Na maioria das vezes, o erro era devido ao facto de 

quando se efetuava as operações dos fundos sociais em vez de dar “saída de caixa”, 

(pois o pagamento era só passado um período de tempo) dava-se “entrada de caixa”, 

fazendo as tais diferenças.  

 As situações e os problemas mais difíceis, aquando o atendimento, 

aconselhava-me sempre junto a um dos profissionais da FV. No entanto, já me sentia 

confortável em alguns dos momentos. Por exemplo, comecei a sentir-me confortável no 

aconselhamento para tosse e outros sintomas da constipação por ter estagiado numa 

altura propícia para este tipo de doença. No aconselhamento para a tosse, começava 

por perguntar qual era o tipo de tosse, principalmente durante a noite, uma vez que, é 

durante a noite o pico de expetoração e tosse, se for o caso. Se a tosse fosse seca o 

objetivo do tratamento é parar a tosse e para isso aconselhado medicamentos com 

dextrometorfano, com atuação ao nível central, parando a tosse. Se a tosse fosse com 

expetoração, o objetivo consistia na libertação de todo o muco para melhor fluxo do ar 

dos pulmões, sendo neste caso aconselhado medicamentos com bromexina ou 

acetilcisteína. Por fim, se a tosse com expetoração fosse acompanha por garganta 

irritada poderia se aconselhar o Mucosolvan®, com a substância ativa ambroxol, que 

além de mucolítico tem atividade anti-inflamatória e analgésica. 

 Ainda, tive a oportunidade de observar situações mais atípicas, como exemplo 

um senhor inglês que ia várias vezes à farmácia pedir codeína para as dores de cabeça, 

algo pouco usual, e ao qual aconselhava antes o paracetamol para tal, ficando o cliente 

satisfeito. Embora, que de facto, a codeína sendo um opióide fraco tenha efeito 

analgésico, a sua utilização necessita da receita médica, pois pode induzir dependência 

da mesma, se usado com muita regularidade. 

  

4.7. Outras atividades 

Apesar da FV não possuir um sistema de entrega de domicílio desenvolvido para 

uma grande área, a mesma disponibiliza-se a fazer a entrega de medicamentos aos 

clientes habituais que tem dificuldades de deslocação. Sendo esta uma atividade que 
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desenvolvi, desde o início, sempre que me foi pedido, deslocava-me aos clientes 

“vizinhos” da farmácia para entrega da medicação.  

Durante o estágio, nas horas mais calmas da farmácia, juntamente com 

membros da equipa da FV, íamos mudando os expositores de produtos de acesso ao 

público. Alterando os produtos de sítio ou colocando novas promoções nos expositores, 

consoante a altura e as necessidades dos clientes, dando mais dinamismo à FV. 

Relativamente à organização, também organizei no SI, a localização dos produtos. 

Realizei este procedimento no SIFARMA, na opção de “gestão de produtos”, procurava 

produto a produto, abria a ficha do produto e no ponto de localização atualizei para o 

local atual. 

A FV possui protocolos com centros sociais, como o de S. Mamede de Infesta e 

de Águas Santas. O protocolo consiste no abastecimento da medicação dos usuários 

dos respetivos centros. O funcionamento baseia-se na entrega das receitas médicas 

relativas a cada doente, pelo responsável de cada centro na FV. De seguida, faz-se o 

aviamento de cada receita, separa-se os medicamentos necessários, acondiciona-se 

num saco identificado com o nome do doente e qual o centro correspondente. Às vezes, 

era necessário encomendar produtos ou medicamentos pedidos. E no final, juntava-se 

todos os pedidos satisfeitos, sendo depois levantados pelo responsável do centro social 

ou levado pelo Sr. Manuel Guedes, que fazia várias visitas aos mesmos. Durante o 

estágio tive a oportunidade de auxiliar na realização desta atividade. 

 A FV, por ter protocolo com grupo Holon, semanalmente, eram definidos 

objetivos e eram mandados panfletos e cartazes alusivos a problemas da atualidade. 

Os temas dos panfletos informativos, durante as várias semanas de estágio foram o 

sono, a depressão, as alergias, as gripes, as constipações, à pressão arterial, diabetes 

e colesterol. Os panfletos eram alusivos e bem elaborados. Como estes eram entregues 

em grandes quantidades a farmácia não elaborava novos fazendo um reaproveitamento 

de recursos.  

 Além do movimento de informação no espaço físico, as redes sociais da FV, 

nomeadamente o Facebook, são constantemente preenchidas com informações do 

grupo Holon, acerca das várias temáticas relacionadas com a saúde da atualidade. 

 No mês de março, foi realizado o rastreio ao cancro do cólon retal, onde, 

fornecemos aos clientes interessados a participar, o material necessário para a recolha 

das fezes (frasco, espátula, saco térmico). Este rastreio é explicado com mais detalhe 

no projeto 1. 

 No mês de maio, realizou-se a caminhada da FV com o intuito de promoção da 

atividade física para uma vida saudável (anexo 11), aqui auxiliei no processo de 

inscrições, divulgação através das redes sociais e organização do material oferecido 



23 
 

aos participantes. A caminhada realizou-se no sábado dia 6 de maio de 2017, sendo 

pedida a minha ajuda na farmácia enquanto que alguns dos profissionais da farmácia 

acompanharam os participantes na caminhada. O percurso realizado foi pela avenida 

da Boavista, desde a FV até ao Castelo do Queijo, demorando cerca de 2 horas. 

 Ainda no mês de maio, realizou-se o rastreio cardiovascular (CV), no qual, eu e 

a Dra. Rita Melo deslocamo-nos ao Centro de Social da Foz do Douro (localizado na 

casa nº 74 da R. Dom Luís Filipe, Porto) para avaliação aos membros aderentes do 

centro que se candidataram ao rastreio. Este rastreio está abordado com detalhe no 

projeto 2.  
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Parte 2  

 1. Introdução aos projetos 

 Os projetos desenvolvidos durante o estágio em farmácia comunitária, fazem 

parte dos objetivos de trabalho do estágio curricular. Ao longo dos primeiros meses do 

estágio da farmácia fui observando quais os problemas mais usuais, os produtos mais 

requisitados e as maiores necessidades do público alvo da FV. Com essa observação, 

fui idealizando alguns projetos que poderia fazer como por exemplo sobre a temática 

das infeções urinárias, visto que era grande a quantidade de clientes que se dirigiam à 

farmácia à procura de soluções para o problema. Pensei, ainda, em desenvolver algo 

relacionado com a produtos de uso dentário, por serem bastantes requisitados, após 

consulta do dentista perto da FV. E ainda, a temática acerca de desintoxicação hepática 

com o uso do Cholagutt®, também foi ponderada visto também ser algo muito 

requisitado, principalmente após abusos na dieta.  

No entanto, durante discussão com a minha orientadora de estágio, a Dra. Rita, foi 

me alertado para o grande volume de informação que passa diariamente na farmácia, 

por ser uma farmácia com protocolo com o grupo Holon. E dado ao espaço limitado da 

farmácia, foi me desaconselhado tais ideias. Mas por outro lado, foi sugerido que usasse 

os temas propostos pelo grupo, os aprofundasse, organizasse e os colocasse em 

prática. Neste sentido, usei os temas já definidos, estudei-os e defini estratégias para a 

resolução e implementação dos mesmos no ambiente da FV. Com isto, desenvolvi então 

o Rastreio do Cancro Colorretal, o Rastreio Cardiovascular e alguma orientação em 

relação à temática Depressão e Problemas Menores do Sono (PMS). Além de que a 

farmácia tivesse também outros temas, como ligados a alergias, a controlo dos 

parâmetros bioquímicos, os escolhidos foram os que tinham um maior trabalho 

envolvido. 

 

2. Projeto I - Rastreio do Cancro Colorretal 

2.1 Escolha do tema e objetivos 

Durante o mês de março, na Farmácia da Vilarinha, foi proposto a realização de 

um rastreio ao Cancro do Colo do Intestino, inserido no programa mês de março - mês 

do intestino, organizado pela associação Europeia de Colon Intestinal e pelo grupo 

Holon. Apesar de ser um projeto enviado pelo grupo, foi necessário um trabalho por 

parte da equipa da farmácia, sendo que me foi pedido para organizar e pesquisar o 

necessário para a concretização do mesmo. A pesquisa desenvolvida no projeto foi útil 

para uma melhor explicação do tema aos participantes, e ainda para uma melhor 

organização do procedimento. 



25 
 

O rastreio consistiu na recolha de fezes para pesquisa de sangue oculto, onde 

os clientes da farmácia eram convidados a participar, até um total de 10 participantes. 

Os 10 participantes deveriam cumprir os critérios de admissão seguintes:  

a.  Idade entre os 50 e os 74 anos; 

b. Não realizou pesquisa de sangue oculto nas fezes no último ano ou 

colonoscopia nos últimos 5 anos; 

c.  Sem sintomas característicos; 

d.  Sem ligações familiares de primeiro grau a doentes de cancro colorretal; 

e.  Sem história pessoal anterior de cancro; 

 f. Sem diagnóstico prévio de pólipos colorretais ou doenças inflamatórias do 

(doença de Crohn ou colite ulcerosa). 

Então, para divulgação do projeto desenvolvi um cartaz para colocar na porta da 

farmácia (anexo 3), além dos panfletos que foram enviados (anexo 4). Abordei os 

clientes com o tema, explicando detalhadamente no que consistia e se estavam 

interessados em participar, caso estivessem, e se reunissem os critérios de admissão, 

eram selecionados para rastreio. De seguida, entregava o material necessário para a 

recolha (frascos de plástico) e armazenamento (saco térmico), devidamente 

identificados. Depois do levantamento, efetuava o registo do cliente, sendo que depois 

ligava no dia a avisar para começar a recolha das fezes (4 dias antes da recolha por 

parte do laboratório). O dia 20 de março foi o dia estipulado para os clientes entregarem 

na farmácia as amostras acondicionadas no saco térmico. As amostras foram 

armazenadas no frigorífico até ao levantamento pelo laboratório (MedicilLaboratório®). 

Aquando a entrega dos resultados pelo laboratório, os clientes foram contactados para 

que se deslocassem à farmácia para o levantamento dos resultados. Resultados esses 

que demoram 3 dias a chegar à farmácia e indicavam um resultado positivo ou negativo, 

isto é a presença ou não de sangue nas fezes. Durante a entrega dos resultados ajudei 

a perceber os mesmos e tranquilizei se esses fossem negativos. Apenas um, em dez 

testes, deu positivo, sendo que a conversa com o cliente foi mais cuidada e foi 

referenciado por carta para consulta médica.  

Os principais objetivos deste rastreiro consistiram em aumentar o conhecimento 

dos clientes da FV acerca do cancro colorretal (CCR), alertando-os para os fatores de 

risco da doença e reforçar a importância da adoção de um estilo de vida saudável de 

forma a prevenir a doença. Foi ainda essencial para sensibilizar sobre a importância do 

rastreio e diagnóstico precoce. Tendo consciência de que muitas mortes provocadas 

pelo CCR seriam evitáveis pela adoção de medidas de prevenção e através do 

diagnóstico precoce, pela realização do rastreio [20]. 
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2.2. Cancro do Colorretal  

 O CCR é, segundo o relatório da Globocan 2012, a terceira causa de morte por 

cancro no mundo, tendo números elevados, por volta dos 1,4 milhões de casos novos. 

[21]. Já em Portugal, os valores também são elevados, com 7129 casos verificados 

ligados à incidência do CCR e 3797 casos ligados à mortalidade, valores iguais para 

homens e mulheres. Sendo que, mais de 80 mil pacientes encontram-se ativos e metade 

da população não tem conhecimento dos sintomas do CCR [21]. 

O CCR é um tumor cuja localização é no reto ou colón do intestino grosso. O 

colon e o reto fazem parte do intestino grosso como representado na figura 1. As lesões 

benignas que surgem na camada que reveste a mucosa do intestino grosso (pólipos). 

Estas estruturas estão no inicio do desenvolvimento do cancro do colo e/ou reto, 

dependendo da localização do mesmo [22]. 

 

Figura 1 - esquema representativo da estrutura do intestino grosso [24] 

  

As alterações morfológicas na mucosa do intestino podem ser benignas (pólipos 

ou adenomas) ou malignas (adenocarcinomas), como esquematizado na figura 2. A 

maioria dos diversos tipos pólipos são benignos. Contudo, cerca de dois terços dos 

pólipos encontram-se associados a alterações no ácido desoxirribonucleico (ADN) das 

células conduzindo ao pólipo adenomatoso ou adenoma, podendo causar o cancro do 

reto ou colo, também representado na figura 2 [24]. As modificações celulares são 

resultado do contacto da mucosa intestinal com os fatores cancerígenos, que 

inicialmente se caracterizam por lesões inflamatórias inespecíficas. Com o 

prolongamento da lesão poderá desencadear o aparecimento de displasias, que vão 

evoluindo, podendo chegar à forma de carcinoma. A formação do adenoma e do 

possível adenocarcinoma, provém da displasia epitelial com alterações no crescimento 

e proliferação celular. A morfologia da lesão primária do adenocarcinoma é 

caracterizada por uma cripta longa e dilatada [26]. Somente 10% dos adenomas 

transformam-se em cancro, que por sua vez provém de adenomas 90% das vezes. A 

Colon transversal
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relação adenoma-cancro possui duração média de 10 anos e ocorre quase sempre sem 

sintomas, sendo influenciada por diversos fatores [25].  

 

Figura 2 - Esquema representativo do cancro e de pólipos no colón intestinal [28] 

 Existem vários tipos de carcinomas, desde o adenocarcinoma convencional aos 

adenocarcinomas mucinosos, de células em anel ou medular, por exemplo. A 

classificação feita pela Organização Mundial de Saúde (OMS) quanto ao tipo de 

carcinoma é baseada em aspetos histopatológicos. O adenocarcinoma convencional é 

caracterizado pela sua formação glandular, sendo a base para a classificação do tumor. 

Este tipo convencional pode ser invasivo quando ocorre a invasão da submucosa, 

mostrando, frequentemente, a presença de detritos necróticos característicos nas 

glândulas. O adenocarcinoma mucoso é caracterizado pelas grandes estruturas 

glandulares com grupos de mucina extracelular, ocorrendo principalmente em doentes 

com cancro colorretal hereditário não poliposo. O adenocarcinoma de células em anel 

de sinete é semelhante ao carcinoma mucinoso, mas é caracterizado por apresentar 

uma maior quantidade de células em anel sinete. O carcinoma medular é muito raro e é 

caracterizado pelas células neoplásicas epitelioides com grandes núcleos vesiculares 

[82]. 

Além da alteração ao nível do ADN, o CCR também pode ser derivado de uma 

colite ulcerosa. A colite ulcerosa é uma doença inflamatória da membrana interna do 

cólon. O cancro pode aparecer depois de 8 a 10 anos de colite, dependendo da 

localização e da extensão da inflamação. Quando um doente com colite ulcerosa 

apresenta história familiar de cancro ou doença hepática associada à colite são os que 

possuem maior risco. Como estes doentes fazem regularmente exames ao colón 

conseguem, mais facilmente, detetar o cancro do colón numa fase inicial. [28] 

Apesar de pouco sintomático e da sua progressão ser lenta, o CCR pode 

apresentar sintomas que surgem em fases já avançada da doença. Os sintomas 

aparecem como resultado do aumento da dimensão do tumor e estão relacionados com 

a sua localização. Sendo que os sintomas mais comuns são: a alternância entre 
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episódios de diarreia e obstipação, sem razão aparente, sangue nas fezes sem 

sensação de dor ou prurido, fraqueza e fadiga regular, evacuação não completa, dor 

abdominal, náuseas e vómitos [26,27]. 

 O desenvolvimento do cancro colorretal pode ser potencializado por fatores de 

risco modificáveis e não modificáveis. Modificáveis como o estilo de vida, obesidade e 

dieta rica em gorduras e baixa em fibra. Não modificáveis como a idade (risco 

aumentado a partir dos 50 anos), história familiar, antecedentes clínicos, doenças 

inflamatórias do intestino e alterações genéticas [25, 27, 29]. 

 

2.3. Deteção (rastreio e diagnóstico) 

A deteção precoce do cancro do colorretal ou de pólipos intestinais é crucial para 

um melhor prognóstico de cura e recuperação. Neste sentido, é aconselhado o rastreio 

para o diagnóstico precoce, mesmo na ausência de sintomas significativos. Além de 

que, a deteção e remoção de pólipos pode mesmo prevenir o aparecimento de cancro. 

As estratégias de rastreio do cancro colorretal consistem em duas técnicas distintas: a 

análise de fezes, nomeadamente a pesquisa de sangue oculto nas fezes (PSOF) e os 

exames imagiológicos do cólon e reto.  

 A pesquisa de sangue oculto nas fezes (PSOF) consiste num teste que permite 

identificar a presença de pequenas quantidades nas fezes, que resultam do 

sangramento que pode ser derivado do tumor ou dos pólipos intestinais. Por ser um 

teste não invasivo leva a uma maior aceitação por parte dos pacientes, apesar de não 

ser o método de rastreio mais eficaz, uma vez os tumores do intestino podem não sagrar 

todos os dias ou numa quantidade de sangue detetável. Sendo que a probabilidade de 

ocorrerem falsos negativos é elevada, cerca de 50%, pelo que se torna necessário a 

repetição anual do teste. Um resultado positivo neste teste tem de ser obrigatoriamente 

confirmado com uma colonoscopia, para averiguar a origem do sangue, pois poderão 

existir situações benignas, como por exemplo a doença hemorroidária que poderá 

conduzir a um resultado positivo sem a existência de cancro. A realização da 

colonoscopia total deverá ser feita no prazo máximo de oito semanas após prescrição 

[30]. 

Em Portugal é recomendado a realização do rastreio do CCR através da PSOF 

a toda a população entre os 50 e 74 anos de idade. Sendo que neste rastreio não são 

incluídos alguns pacientes, por serem logo direcionados para a colonoscopia. Como é 

o caso de pacientes que apresentam sinais ou sintomas sugestivos da presença de 

patologia intestinal, ou que possuem situações clínicas como antecedentes pessoais de 

adenomas, CCR ou doença inflamatória intestinal. 
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 Recentemente, surgiu um teste realizado através da colheita de uma amostra de 

muco retal. O teste consiste na identificação de um açúcar, que resulta da alteração das 

mucinas segregadas pelas células epiteliais do intestino grosso caso o paciente esteja 

com CCR. Este teste comparado com a PSOF expressa menos resultados falso-

positivos [31]. 

 Outro método de deteção do CCR é a investigação endoscópica que permite a 

localização e identificação do tumor e também efetuar a biopsia para caracterizar as 

lesões suspeitas através da histologia. [22, 23] O método de diagnóstico imagiológico 

endoscópico designado por colonoscopia permite, ainda, remover os pólipos aquando 

a sua identificação. Apresenta a desvantagem de ser um método invasivo e algumas 

vezes desconfortável. [25] 

 A sigmoidoscopia flexível é um outro tipo de exame endoscópio que apenas 

efetua a observação do intestino grosso na área do reto, sigmoide e cólon descendente. 

[25] 

 A colonoscopia virtual é um método não invasivo recente realizado com 

equipamento de tomografia computorizado. Este exame radiológico permite a 

visualização das paredes do cólon, mas não permite a biopsia. Sendo que se for 

detetada lesão o doente tem que realizar posteriormente uma colonoscopia de modo a 

identificar e remover [25, 31]. 

Por fim, é necessário salientar que para diagnóstico definitivo de um tumor 

maligno é imprescindível a realização da análise histológica de uma amostra de tecido 

colhida durante a colonoscopia, isto é, a realização de uma biopsia [30]. 

 

2.4. Tratamento 

 A deteção precoce é possível devido ao processo de oncogénese ser 

satisfatoriamente longo, 5 a 10 anos aliado à existência de lesões benignas precursoras 

fazem com que a janela terapêutica seja consideravelmente favorável antes do 

aparecimento de uma neoplasia maligna. Assim, apesar de ser uma doença com grande 

morbimortalidade tem elevadas taxas de cura e recuperação. [31, 34] 

 As diferentes terapêuticas que estão dispostas para tratamento do CCR são a 

cirurgia, a quimioterapia e radioterapia, e ainda os novos compostos farmacológicos, 

como os anti-angiogénese [35]. 

 A cirurgia é vista como a terapêutica principal do CCR, tendo como fim 

terapêutico a remoção do tumor primário, independentemente da sua localização [36]. 

Sendo que cerca de 92% dos doentes com cancro do cólon e 84% com cancro retal são 

sujeitos à cirurgia como terapêutica de eleição primária. [37] 
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 Outro meio de tratamento é a quimioterapia, sendo mais indicado no cancro para 

aliviar sintomas e aumentar a esperança de vida do doente com CCR [38]. Por diminuir 

a mortalidade em cerca de 30% e conforme o estádio do cancro do cólon é utilizado o 

tratamento de quimioterapia adjuvante. [36] O principal fármaco antineoplásico utilizado 

é o 5-Fluaracilo, normalmente administrado com a Leucoverina que aumenta a afinidade 

do fármaco para o alvo terapêutico. Atualmente, a combinação de fármacos é 

recomendada como primeira linha de quimioterapia [39].  

Mais recentemente, os anticorpos monoclonais são os principais alvos de 

pesquisa [38]. 

A radioterapia, por sua vez, não é considerada eficaz quando utilizada no 

tratamento do cancro do cólon, mas é o procedimento standard para o tratamento do 

cancro do reto [32, 33, 36]. Devido à localização retal do cancro a cirurgia como 

tratamento único pode estar associado a recidivas locais em mais de 50% dos doentes 

após 12 meses. Razão esta que faz com que o principal objetivo da terapêutica seja o 

controlo das metástases através da quimioterapia e radioterapia. [40] 

Apesar da eficácia dos tratamentos estes possuem efeitos adversos. Sendo que 

a cirurgia pode levar a necessidade de colostomia, procedimento que implica a criação 

e um estoma. A quimioterapia e radioterapia afetam tanto as células normais como as 

cancerígenas, podendo levar a efeitos adversos dependendo da dose e dos fármacos.  

 

2.5. Prevenção  

 A prevenção consiste em diminuir a incidência do cancro, que pode ser 

modificada por fatores externos e diminuir a mortalidade pela deteção precoce e pela 

utilização de tratamentos eficazes e específicos para cada tipo de cancro.  

 As duas fases de prevenção do cancro são a primária e secundária, ambas 

importantes. A primária corresponde ao conjunto de modificações possíveis nos hábitos 

menos saudáveis e a educação para substituição por outros melhores – educação para 

a saúde. A secundária é dirigida à deteção precoce de certos cancros através dos 

rastreios em massa, tendo como objetivo a diminuição da mortalidade associada ao 

cancro [27]. Sendo a melhor prevenção a deteção precoce e a remoção de pólipos pré-

cancerígenos.  

 Nas ultimas décadas, vários estudos demonstraram que as adaptações ao estilo 

de vida saudável, como a dieta e exercício físico, estão associadas a um menor 

desenvolvimento de CCR. Por exemplo, os estudos têm mostrado que a ingestão de 

carne vermelha e processada, açúcar e amido refinado, aumentam a probabilidade de 

CCR. Por outro lado, o consumo de carnes brancas, peixes e derivados de plantas como 

fonte de proteínas, gorduras insaturadas como fonte de gordura e legumes, frutas como 
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principal fonte de hidratos de carbono é favorável no sentido de reduzir o risco de CCR. 

O álcool em exagero e os hábitos tabágicos também não são favoráveis, sendo que 

evitados reduzem a probabilidade de CCR. Em relação aos suplementos, como o uso 

da vitamina D, folato e vitamina B6 seja ainda incerto, a suplementação de cálcio parece 

ser benéfica. Medicamentos como a aspirina e hormonas pós-menopáusicas para as 

mulheres estão associados a reduções substanciais no risco de CCR [28, 41]. 

 Em resumo, a harmonia entre a dieta e o etilo de vida podem reduzir 

consideravelmente o risco de CCR e ainda podem ser complementados com o rastreio 

para redução da incidência. 

 

2.6. Resultados e conclusões do rastreio 

 O rastreio foi aceite pela comunidade da FC por se tratar de um método não 

invasivo, sendo possível a participação de 10 clientes. O funcionamento do rastreio, 

desde a entrega, identificação e recolha dos resultados decorreu dentro dos objetivos 

traçados.  

 Dos 10 participantes, apenas um obteve resultado positivo, ou seja, foi detetado 

sangue nas fezes. Sendo o paciente referenciado com carta médica e passado um mês 

voltou a farmácia com os resultados da colonoscopia que negaram a presença de CCR. 

Neste caso, a presença de sangue poderá ser justificada por outros motivos, 

nomeadamente, hemorroidas ou alguma ferida pontual, como referido em cima nas 

outras causas possíveis de sangramento. 

 Foi pedido ao grupo Holon os restantes resultados das outras farmácias a nível 

nacional para ser colocado neste relatório para fundamentar conclusões mais 

generalizadas. No entanto, até à data, ainda não foram entregues os resultados pedidos.  

 

3. Projeto II - Avaliação do Risco Cardiovascular 

3.1. Escolha do tema e objetivos 

A temática doenças cardiovasculares está fortemente relacionada com a 

atividade farmacêutica, começando logo pela medição da PA até à dispensa alargada 

de medicamentos para o tratamento da doença. O coração é vital para o funcionamento 

do organismo, por isso controlar o seu bom estado é essencial. Uma das formas de 

controlar o risco é a partir do rastreio cardiovascular.  

Associado ao facto de maio ser o mês do coração, foi realizado um rastreio 

cardiovascular pela equipa da FV. O rastreio cardiovascular realizou-se no dia 12 de 

maio no Centro Social da Foz do Douro. O centro tem protocolo com a FV e localiza-se 

perto da mesma, tendo sido estes os motivos que levaram à escolha do local. O centro 

localizado na Foz do Douro, é dividido em centro de dia para idosos e em creche para 
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os mais novos. Para a realização do rastreio, reunimos todo o material necessário desde 

o esfigmomanómetro digital, a máquina de medição do colesterol com as respetivas 

tiras, o dispositivo de punção com agulha para picar o dedo, a fita métrica e uma 

balança. Os parâmetros avaliados foram a PA, a diabetes, o colesterol, o IMC e o 

perímetro abdominal, e ainda foram questionados acerca de hábitos tabágicos, 

alimentação e atividade física. No final de todas as medições foi calculado o risco de 

acontecer um evento fatal relacionado com problemas cardiovascular através do 

SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation). Apesar de se tratar de um centro de 

dia, as idades dos participantes no rastreio, variaram entre os 40 e 80 anos, uma vez 

que os funcionários do centro também participaram.  

O objetivo deste rastreio consistiu em detetar precocemente fatores de risco CV 

e sensibilizar a população para a avaliação do risco cardiovascular (ARCV). O apelo à 

profilaxia com a prática de uma vida saudável, a redução de excessos alimentares e o 

aumento da prática desportiva também foram objetivo desta ação. A realização do 

rastreio no Centro Social da Foz do Douro também teve como objetivo a explicação e 

demonstração do MedicalDispenser®.  

Todo o procedimento do rastreio desenvolvido encontra-se descrito no relatório 

elaborado por mim e entregue ao enfermeiro responsável do Centro de Social da Foz 

de Douro (anexo 5).  

 

3.2. Risco e doença cardiovascular 

O risco e a doença cardiovascular (DCV) são dois conceitos distintos. As 

doenças cardiovasculares são físicas e podem condicionar a vida dos doentes, 

nomeadamente, o enfarte do miocárdio, síndrome coronário agudo, acidente vascular 

cerebral isquémico, entre outras. Enquanto que o risco cardiovascular está associado a 

situações que predispõem o desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Os fatores 

de risco podem ser modificáveis como, a hipertensão arterial (HTA), dislipidemia, 

excesso de peso e inatividade física, ou não modificáveis, como o género e a idade. [42] 

Com o aumento dos fatores de risco, atualmente, devido às dietas à base de 

refeições rápidas e processadas e ao sedentarismo, aumenta também a ocorrência de 

doenças cardiovasculares. No entanto, em Portugal, devido às medidas de prevenção 

e aos cuidados desenvolvidos nos Serviços de Saúde, os dados relativos à mortalidade 

relacionada com DCV tem diminuído. Embora continue a ser a principal causa de morte, 

e por isso os cuidados devem ser continuados e melhorados [43]. 

A prevenção das DCV consiste no conjunto de ações que têm como objetivo a 

eliminação ou minimização do seu impacto e respetivas incapacidades. A prevenção 

secundária é uma prática preventiva destinada à população de meia-idade e idade 
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avançada com DCV conhecida. Por sua vez, a prevenção primária tem como alvo a 

população com alto risco de desenvolver um evento CV. As estratégias desenvolvidas 

passam pela educação da população de forma a reduzir a incidência das DCV, a partir 

de alterações no estilo de vida e ambientais, como por exemplo a cessação tabágica, a 

reeducação alimentar e o incentivo à prática de atividade física [44]. 

 

3.3. Fatores de risco cardiovascular 

Fatores de risco são condições a partir das quais o risco cardiovascular é 

aumentado. 

Hipertensão arterial (HTA) 

A HTA é um fator de risco major das DCV [45]. Na HTA o sangue circula com 

uma pressão elevada o que leva a lesões nos vasos. Por outro lado, o coração é 

obrigado a bombear o sangue com mais força, podendo levar à hipertrofia das paredes. 

A HTA é uma doença silenciosa pelo que é necessário medir a PA regularmente [46]. 

Dislipidemias 

As dislipidemias consistem numa alteração da quantidade normal de lípidos do 

plasma, como o colesterol e os triglicerídeos. No plasma os lípidos estão ligados a várias 

proteínas formando as lipoproteínas. As lipoproteínas de elevada densidade do 

colesterol (c-HDL) não causam aterosclerose, pelo contrário evitam o seu aparecimento. 

Por outro lado, as de baixa densidade (c-LDL), principalmente as mais pequenas e 

densas, são aterogénicas.  

Os valores de colesterol total podem ser comparados com os níveis colesterol 

LDL na avaliação do risco cardiovascular, uma vez que é a lipoproteína do colesterol 

em maior concentração no plasma [47]. Sendo, a redução do c-LDL essencial para a 

prevenção de DCV [48]. 

A hipertrigliceridémia também pode indicar o risco de DCV, mas é um fator de 

risco que não apresenta uma associação tão forte quanto a hipercolesterolemia. A 

medição dos triglicerídeos pós-prandial não é aconselhada, e por esta razão no rastreio 

apenas foi medido o colesterol total. [49] 

Tabagismo 

O hábito tabágico está associado a várias doenças, desde pulmonares até 

cardiovasculares. O tabaco, segundo a estimativa SCORE, duplica a probabilidade de 

ocorrência de evento fatal em 10 anos por uma DCV. Os mecanismos pelos quais o 

tabaco pode levar ao desenvolvimento de DCV são a formação de radicais livres, a 

inflamação e a fibrinólise, danificando os vasos sanguíneos [50, 51]. 

É imprescindível o apelo à cessação tabágica, embora demore 10 a 15 anos até 

que o risco seja igualado ao daqueles que nunca fumaram [52].   
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Nutrição 

Tudo o que comemos é refletido positiva ou negativamente na nossa saúde. As 

DCV são exemplo disso, pois a alimentação tem impacto ao nível de colesterol sérico, 

pressão arterial e diabetes. Alimentos com gordura, alto teor de sal e açucares simples 

são os principais responsáveis pelo risco de DCV [53]. Por outro lado, alimentos como 

a fruta e vegetais, previnem as DCV, graças ao elevado teor em fibra, antioxidantes e 

vitaminas. Além que existem alimentos funcionais constituídos por fitoesteroides que 

são eficazes na redução do c-LDL [54, 55]. 

Índice de Massa Corporal (IMC) 

O índice de massa corporal obtido pela fórmula peso em quilogramas a dividir 

pelo comprimento, em metros, elevado ao quadrado, e tem sido usado para estabelecer 

grupos de peso corporal. Um IMC a cima de 25 kg/m2 e a baixo de 29,9kg/m2 é 

classificado como excesso de peso e a cima dos 30 kg/m2 é obesidade. O peso corporal 

está relacionado com a dieta, que por sua vez está relacionado com as DCV. Além disso 

a gordura abdominal, constituída por tecido adiposo visceral, pode produzir e libertar 

para a corrente sanguínea peptídeos e não-péptidos que poderão interferir com a 

homeostase cardiovascular [56]. Este facto levou a um maior interesse acerca da 

localização da gordura corporal para a ARCV, sendo para isso realizado a medição do 

perímetro abdominal. 

Diabetes 

Um indivíduo com diabetes tem maior probabilidade de desenvolver DCV, devido 

ao possível desenvolvimento de complicações diabéticas microvasculares, como a 

retinopatia e nefropatia. E, também, ao facto de os doentes com diabetes mellitus serem 

mais propensos a manifestar valores elevados de PA [57]. O controlo da PA é 

imprescindível nestes doentes.  O valor da PA máximo recomendado em indivíduos com 

diabetes é menor que 140 mmHg na PA sistólica e 80 mmHg na PA diastólica. É ainda 

recomendado que a hemoglobina glicada (HbA1c) seja inferior a 7% e o c-LDL inferior 

a 70 mg/dl [44].  

História familiar e genética 

A existência de fatores de risco major, como HTA, diabetes e hiperlipidémia nos 

familiares de primeiro grau aumentam o risco associado a DCV, pois existe evidência 

da possível hereditariedade na passagem de fatores de risco. Além que os hábitos e 

comportamentos de risco são vividos de igual forma dentro do seio familiar (por exemplo 

hábitos alimentares) [44]. 

Sexo e idade 

O sexo e a idade são dois fatores de risco não modificáveis, sendo que a idade 

avançada e o sexo masculino apresentam maiores riscos de desenvolver DCV [58]. 
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Estima-se que acima dos 55 anos os fatores de risco estejam aumentados e por isso 

deve haver um maior controlo dos parâmetros de avaliação de DCV. Esses riscos estão 

associados ao acumular de anos de excessos em relação alimentação, tabagismo, 

álcool, ou pode ser relativo ao sedentarismo [59].  

Ao longo dos vários anos, sendo homem ou mulher, a probabilidade de DCV 

varia de acordo com as hormonas. Nas mulheres, após menopausa, os dados relativos 

à mortalidade por DCV são menores [60]. 

 

3.4. Avaliação do Risco Cardiovascular: SCORE 

Para efetuar a avaliação do risco cardiovascular foi utilizada a tabela de risco 

SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation), representada no anexo 7, que é a 

recomendada em Portugal, por ser considerado um país de baixo risco. O SCORE 

fornece uma estimativa do risco da ocorrência de eventos cardiovasculares a 10 anos. 

Resumindo, utentes que apresentam um risco elevado têm uma maior probabilidade de 

ter um evento fatal de DCV quando comparado com indivíduos de menor risco. Este 

sistema está direcionado para a prevenção primária, ou seja, para pessoas 

aparentemente saudáveis. Os utentes que já possuem DCV conhecida ou risco elevado 

de DCV (por exemplo diabéticos e insuficientes renais graves) não precisam da 

avaliação de risco, requerendo uma avaliação do controlo intensivo sobre todos os 

fatores de risco. Para utentes com mais de 65 anos é atribuído, sem necessidade de 

avaliação SCORE, um risco alto. E para utentes adultos com menos de 40 anos é 

realizado uma avaliação de risco de 5 em 5 anos, exceto em condições especiais [42].  

A tabela SCORE utilizada (anexo 7) calcula o risco de DCV dependendo da 

idade, sexo, valores de colesterol, pressão arterial sistólica e hábitos tabágicos. Depois 

da utilização da tabela é determinado o risco e estratificado (anexo 6) em:  

a) Risco CV muito alto: 

1) Utente avaliado com SCORE igual ou superior a 10%; 

2) Sem necessidade de avaliação por ser portador de DCV aterosclerótica 

documentada, como, enfarte do miocárdio, diabetes tipo 2 ou tipo 1, com 

um ou mais fatores de risco de DCV e/ou lesões dos órgãos-alvo (por 

exemplo microalbuminúria: 30-300 mg/ 24 horas) ou utente com doença 

renal crónica grave. 

b) Risco CV alto: 

1) Utente avaliado com SCORE superior a 5% e inferior a 10%; 

2) Sem necessidade de avaliação SCORE devido a fatores de risco 

isolados, muito elevados, como, hipertensão grave ou dislipidemia 

familiar. Utentes com diabetes tipo 2 ou tipo 1, mas sem outros fatores 
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de risco CV ou lesão de órgão-alvo. Utente com doença renal crónica 

moderada. 

c) Risco CV moderado: utente com avaliação SCORE igual ou superior a 1%, 

mas inferior a 5%. 

d) Risco CV baixo: utente com avaliação de SCORE inferior a 1% [42]. 

O resultado deve ser interpretado numa perspetiva populacional, por exemplo 

um valor SCORE de 7% significa que, por cada 100 utentes com risco de DCV 

semelhante, 7 irão morrer de alguma patologia CV durante o período de 10 anos [42]. 

As medidas interventivas são dependentes do nível de risco que presenta. Os doentes 

de risco baixo ou moderado deverão ser aconselhados com medidas não 

farmacológicas que auxiliem na diminuição do nível de risco. Para os doentes já com o 

nível alto ou muito alto já é necessário aconselhar medidas farmacológicas, o 

acompanhamento médico e também medidas não-farmacológicas poderão ser 

importantes para auxiliar. 

 

3.5. Resultados e conclusões do rastreio cardiovascular 

Os resultados da PA, colesterol, glicémia, IMC e perímetro abdominal 

encontram-se no relatório que foi enviado ao enfermeiro do centro de dia (anexo 5). A 

idade dos envolventes no rastreio era entre os 40-80 anos, mas mesmo assim a maioria 

encontrava-se com os valores dentro dos recomendados. Os valores de IMC e o 

perímetro abdominal é que se mostraram elevados com cerca de 60% acima dos 

25kg/m2, ou seja, excesso de peso e 40% acima dos 100 cm de perímetro. Este excesso 

de peso e gordura visceral é do resultado da idade avançada, visto que no centro de dia 

a alimentação é considerada saudável e ainda praticam exercício físico. Já nos valores 

determinados, 21% tinham colesterol acima dos 200 mg/dl e PA sistólica acima dos 140 

mg/dl. Os resultados foram enviados ao enfermeiro responsável para auxiliar no controlo 

dos doentes. Em relação às medidas não farmacológicas, foi salientada a importância 

da continuação da prática de exercício físico e da alimentação equilibrada. 

Concluindo, estas visitas a centros de dia ou a lares são benéficas não só para 

apelar à boa saúde cardiovascular, mas também pela companhia e pelo carinho que os 

idosos e outros doentes, para que sintam maior conforto e maior vontade de viver, pois 

a parte psicossocial também é essencial para uma vida com saúde. 

 

4. Projeto III - Depressão e problemas menores do sono 

4.1. Escolha do tema 

Como já referi acima, a FV tem protocolo com o grupo Holon, que envia 

constantemente panfletos representativos da temática desenvolvida na semana ou mês, 
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relacionada com os problemas atuais. No mês de abril a temática desenvolvida foi 

acerca da depressão e de problemas menores do sono (PMS), sendo lançados dois 

panfletos ilustrativos (anexo 8 e 9). Sempre que os clientes consultavam os panfletos 

que se encontravam no balcão, faziam várias questões por ser um tema exponencial e 

atual. Neste sentido, decidi fazer um inquérito (anexo 10) a alguns dos clientes habituais 

da FV enquanto media parâmetros bioquímicos ou quando os clientes tinham mais 

tempo para o efeito. O inquérito teve como principal objetivo perceber até que ponto a 

depressão e os problemas de sono poderão estar relacionados. A pesquisa feita no 

projeto desenvolve-se nesse sentido. 

O tema “depressão, vamos falar” foi lançado para as farmácias do grupo Holon 

e é referente à campanha de 2017 lançada pela OMS para o lema do dia mundial da 

saúde [62]. 

 

4.2. A depressão 

Em 2015, estimou-se que a nível mundial existiam mais de 300 milhões de casos 

de depressão. A depressão prevalece mais no sexo feminino (cerca de 5,1%) do que no 

masculino (3,6%), valores que variam consoante a área geográfica e idade, aumentando 

para 7,5% nas mulheres e 5,5% nos homens entre os 55 e 74 anos. No entanto, a 

depressão também pode ocorrer em grupos etários mais jovens, mas em quantidades 

populacionais inferiores e com diferentes manifestações. Nos mais jovens a depressão 

pode se manifestar através de comportamentos agressivos, desinteresse escolar, falta 

de apetite ou de sono [62].  

A depressão é um estado de saúde mental, incontrolável, que altera 

psicologicamente um indivíduo e leva a diversas manifestações desagradáveis para o 

próprio e para a sociedade. O estado emocional altera-se, sendo predominantes os 

sentimentos de baixa autoestima, tristeza, isolamento, baixa concentração e raciocínio 

mental reduzido. A ansiedade é uma desordem muito característica e relacionável com 

a depressão, mas pode ser diagnosticada separadamente e ter outro tratamento. As 

desordens mentais relacionadas com a depressão podem ser de tal grandeza que 

podem passar para a parte física, manifestando-se no cansaço, falta de sono, apetite, 

diminuição do prazer em realizar atividades diárias e alterações repentinas de humor 

[62]. Em condições depressivas extremas poderá mesmo levar à tentativa de suicídio 

[63].  

A morbilidade e a mortalidade relacionadas com a depressão são aumentadas 

com a idade, facto que pode ser explicado, pelo acumular de situações negativas ao 

longo da vida, alterações hormonais, aumento de situações stressantes e aumento das 

responsabilidades [64]. As manifestações depressivas em idades mais jovens podem 
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ser justificadas por motivos do passado, como por exemplo, a separação dos pais e 

abuso sexual [65]. 

Além de fatores externos, os fatores mais intrínsecos também poderão 

desencadear depressão. Existe uma forte possibilidade de passagem genética da 

depressão, por isso é normal que ocorra na mesma família mais do que um caso de 

depressão [66]. Os fatores de origem psicossocial e comportamental também podem 

ser motivos da depressão. Sendo que, o estado depressivo pode, também, ser 

consequência de um estado de doença como a esclerose múltipla, cancro, doenças da 

pela, entre outras [67]. 

A explicação fisiopatológica da depressão requer principalmente na teoria das 

monoaminas, alterações na transmissão dopaminérgica, síntese insuficiente de 

esteroides, entre outras [68]. 

O tratamento da depressão selecionado varia consoante caso. Um tratamento 

farmacológico poderá passar pelo uso os inibidores da recaptação seletiva da 

serotonina (IRSS), como a sertralina. Por outro lado, em situações com perturbações do 

humor poderá ser necessário tranquilizantes, como as benzodiazepinas [62]. Existem 

também várias medidas não farmacológicas que poderão ser bastantes úteis no 

tratamento complementar ou utilizadas como tratamento alternativo em situações 

iniciais ou leves. Sessões de relaxamento, consultas de psicologia, prática de exercício 

físico, a adoção de hábitos de vida saudáveis e alimentação equilibrada levam a 

resultados positivos. A higienização do sono, que esta na maioria das vezes alterado, 

também é essencial. O consumo de ómega-3, vitamina B6 e antioxidantes ajudam nos 

sintomas depressivos, sendo necessário apelar ao consumo de frutas, vegetais, nozes 

e sementes [69]. 

 

4.3. Problemas menores do sono 

Cerca de 10 a 20% dos doentes depressivos desenvolvem alterações no sono 

saudável, apresentando mais sonolência durante várias horas do dia, muitas vezes 

resultado da insónia noturna ou da qualidade do sono [70, 72]. A insónia pode ser, neste 

caso, justificada por pesadelos noturnos que em situações de limite poderão levar ao 

suicídio [71]. 

O sono é um estado em que há um desligamento parcial, temporário e periódico do 

corpo com o ambiente em redor. Do sono resulta a recuperação física e mental, 

essencial para a reposição de fatores necessários para satisfazer as necessidades 

básicas do dia-a-dia. O sono é imprescindível para obter energia [73, 74]. 

A qualidade do sono depende da duração contínua e da regularidade diária. 

Alterações na qualidade do sono podem ser indicadoras de alguma doença. O sono 
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pode ser afetado por doenças psíquicas, como distúrbios emocionais, e físicas, como 

dores corporais [75, 76]. As alterações do sono, por sua vez, também levarão a 

desequilíbrios emocionais e a fadiga física. Nomeadamente, problemas relacionados 

com o sono levam ao aumento da morbilidade, mortalidade e diminuição da qualidade 

de vida.  

Além dos fatores emocionais e físicos, fatores mais externos relacionados com 

o ambiente, como ruídos, podem ser prejudiciais para o sono. As consequências de um 

sono perturbado podem ser reveladas e acentuadas com o passar do tempo. As 

perturbações do sono, também, podem estar relacionadas com a predisposição familiar 

e relacionado com o ambiente habitacional. O abuso de substâncias, o alcoolismo e 

uma alimentação desequilibrada aliada a hábitos de vida não saudáveis podem 

potencializar perturbações do sono [77-79]. 

O efeito adverso mais nocivo na falta de sono, é a fadiga que se relaciona com 

a falta de raciocínio e concentração. Uma vez que, podem ser desencadeados 

acontecimentos em cadeia relacionados com a fadiga, como por exemplo, a diminuição 

das capacidades académicas levando a maus resultados e depois a uma depressão 

maior que desregula ainda mais o sono, ou, ainda, proporcionar o uso de substancias 

abusivas [80]. 

Tratar os problemas menores do sono é essencial para melhorar a qualidade de 

vida. O objetivo do tratamento para obtenção de um sono saudável é dormir pelo menos 

7 horas seguidas. O tratamento pode ser farmacológico ou através de medidas não 

farmacológicas. O tratamento farmacológico passa pelo uso de tranquilizantes e 

sedativos, como as benzodiazepinas. O tratamento não farmacológico, que deve ser 

recomendado, parte do princípio da higienização do sono, que é feita através de um 

conjunto de situações e fatores realizáveis que melhoraram o sono. A higienização do 

sono é, fundamentalmente, a criação de rotina de sono, dormindo 7h, deitar e acordar 

todos os dias à mesma hora, mesmo no fim-de-semana, evitar a ingestão de álcool e 

cafeina a partir do fim da tarde, não fumar, optar por refeições leves à noite, ter pouca 

luz e ruido no quarto. Praticar exercício físico também ajuda o aumento do sono e a 

melhoria do mesmo, principalmente atividades relaxantes [81]. 

 

4.4. Resultados e conclusão 

Apesar do movimento da FV ser bom, os clientes normalmente passam com 

pouco tempo, e por isso, questionei os clientes habituais que passavam com mais 

tempo, principalmente os que faziam o controlo semanal da PA. Por esta razão, a 

maioria dos questionados têm uma idade avançada e são reformados. O número de 

participantes (sete) foi reduzido para tirar conclusões gerais acerca da relação entre a 
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depressão e o sono dos clientes da FV. No entanto, os sete intervenientes manifestaram 

alguma dificuldade em adormecer e manter um sono regular. Apenas um respondeu 

que não tinha qualquer tipo de depressão, todos os outros afirmaram ter sentimentos 

depressivos pelo menos 1 vez por semana, relacionando-os com problemas familiares 

e financeiros.  
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Anexos 

Anexo 1: Manipulado de pó de ácido bórico e salicílico  

 

Figura 3 - manipulado acondicionado no recipiente 

 

Figura 4 - Receita elaborada pelo médico com os constituintes do manipulado 
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Anexo 2: Manipulado de pomada de carbamida e Dermovate® 

 

Figura 5 - Manipulado acondicionado na embalagem final 

 

Figura 6 - Receita médica com a prescrição do manipulado 

  



49 
 

Anexo 3: Cartaz divulgação do rastreio do cancro colorretal 

 

Figura 7 - Cartaz alusivo ao rastreio do CCR 
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Anexo 4: Panfleto divulgação do rastreio do cancro colorretal 

 
Figura 8 - Panfleto alusivo ao rastreio do CCR 
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Anexo 5: Relatório detalhado do Rastreio Cardiovascular 
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Anexo 6: categorias do risco cardiovascular obtidas pelo SCORE 

 

 DCV – Doença cardiovascular (enfarte do miocárdio, síndrome coronário agudo, revascularização 

coronária ou outro procedimento de revascularização arterial, acidente vascular, cerebral isquémico, 

doença arterial periférica); 

 DM – Diabetes mellitus tipo 2 ou tipo 1, com um ou mais fatores de risco cardiovascular e/ou lesão 

dos órgãos-alvo (tal como microalbuminúria); 

 FR – Fatores de risco vascular isolados, muito elevados, como sejam hipertensão arterial grave 

(de grau 3) ou dislipidemia familiar; 

 DRC – Doença renal crónica moderada a grave (taxa de filtração glomerular inferior a 30 

ml/min/1.73 m2). 
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Anexo 7: tabela usada em Portugal para avaliação do risco cardiovascular  
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Anexo 8: panfleto alusivo ao tema “Depressão: vamos falar” 

 

Figura 9- Panfleto alusivo ao tema depressão 
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Anexo 9: panfleto alusivo ao tema “Desfrute a vida. Durma melhor”. 

 

Figura 10 - Panfleto alusivo ao tema problemas menores do sono 
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Anexo 10: inquérito: Depressão e problemas menores do sono quanto relacionados 
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Anexo 11: Caminhada da Farmácia da Vilarinha 

 

Figura 11 - Fotografia ilustrativa dos participantes na caminhada 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Hospital Privado da Boa Nova 

Helena Beatriz Vieira Pinheiro 



i 
 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

 

 

 

Relatório de Estágio Profissionalizante 

 

Hospital Privado da Boa Nova 

Julho de 2017 a setembro de 2017 

 

 

 

 

 

Helena Beatriz Vieira Pinheiro 

Orientador: Dra. Patrícia André Simões Moura 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

Setembro de 2017 



ii 
 

Declaração de Integridade 

 

 

Eu, Helena Beatriz Vieira Pinheiro, abaixo assinado, nº 201204655, aluno do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do 

Porto, declaro ter atuado com absoluta integridade na elaboração deste documento. 

Nesse sentido, confirmo que NÃO incorri em plágio (ato pelo qual um indivíduo, mesmo 

por omissão, assume a autoria de um determinado trabalho intelectual ou partes dele). 

Mais declaro que todas as frases que retirei de trabalhos anteriores pertencentes a 

outros autores foram referenciadas ou redigidas com novas palavras, tendo neste caso 

colocado a citação da fonte bibliográfica. 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, ____ de _______________de _____ 

 

Assinatura: ______________________________________ 

 

  



iii 
 

Agradecimentos 

 

 Os dois meses passados no Hospital Privado da Boa Nova foram de todo 

gratificantes, desde o aumento dos conhecimentos nesta área específica até ao 

relacionamento com os profissionais. Aprendi não só tudo o que envolve as funções do 

Farmacêutico Hospitalar, mas como também outros pormenores do meio hospitalar.  

Este enriquecimento de conhecimento foi fulcral para o término do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas. E por isso quero agradecer à Coordenadora dos 

Serviços Farmacêuticos do Grupo Trofa Saúde, Dra. Patrícia Moura, pela oportunidade 

de estágio nas instalações coordenadas pela mesma e pela confiança depositada nos 

estagiários.  

Em relação ao estágio hospitalar concretamente, o maior agradecimento é 

dirigido ao Dr. André Azevedo, farmacêutico responsável pelos serviços farmacêuticos 

no Hospital Privado da Boa Nova. Agradeço a sua capacidade de explicar cada detalhe 

das funções realizadas e pela paciência em repetir as explicações. 

Por fim, agradeço a todos os colaboradores do Hospital Privado da Boa Nova 

que me acolheram com uma enorme simpatia no dia-a-dia do estágio. 

À comissão responsável pelos estágios curriculares da Faculdade de Farmácia 

da Universidade do Porto, mais uma vez, agradeço a vossa inteira disponibilidade e as 

oportunidades conseguidas.  

 

 

  



iv 
 

Resumo 

 

 No ultimo semestre do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas é nos 

dada a oportunidade de pôr na prática profissional os conhecimentos teóricos obtidos 

ao longo de 5 anos. A oportunidade de fazer o estágio em contexto hospitalar é uma 

mais valia para aprender o funcionamento desta área. 

 Neste relatório descrevo as atividades desenvolvidas ao longo de dois meses no 

Trofa Saúde Hospital em Matosinhos, anteriormente designado por Hospital Privado da 

Boa Nova. O hospital é integrado num grupo com várias unidades de saúde privadas no 

norte do país, o grupo Trofa Saúde Hospital. Além das atividades, também descrevo o 

funcionamento do hospital, desde os recursos humanos até ao sistema informático 

utilizado. 

 As atividades relatadas foram realizadas de acordo com as funções do 

farmacêutico hospitalar responsável, o Dr. André Azevedo. As principais funções do 

farmacêutico são assegurar o fornecimento de produtos farmacêuticos nos serviços do 

hospital e para os doentes internados, a validação das prescrições médicas, o controlo 

na circulação de medicamentos sujeitos a legislação especial e a manutenção da 

qualidade e segurança dos produtos. Todas as atividades foram desenvolvidas com a 

supervisão do farmacêutico responsável, visto serem de enorme competência.  
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1. Introdução 

No seguimento do estágio curricular hospitalar, desenvolvido no plano de estudos 

do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, descrevo o relatório referente ás 

atividades desenvolvidas nos serviços farmacêuticos (SF).  

Os serviços farmacêuticos hospitalares são parte integrante do funcionamento de 

um hospital e essenciais para o bom funcionamento do mesmo. Estes serviços 

constituem uma secção de controlo de medicamentos de uso hospitalar e são 

responsáveis pelo abastecimento e armazenamento dos medicamentos e produtos 

farmacêuticos, como por exemplo pensos impregnados. Pela posterior distribuição 

pelos vários serviços e pelo seu controlo. Este serviço é controlado e regulamentado 

pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. (INFARMED). 

O contacto com esta atividade proporcionou-me um maior conhecimento sobre os 

serviços farmacêuticos. Foram dois meses gratificantes e enriquecidos com 

conhecimento que tem utilidade para o futuro, mesmo que não seja esta a minha área 

profissional. Pois além dos serviços, ainda aumentei o meu conhecimento acerca dos 

diversos fármacos hospitalares que também existem na farmácia comunitária. 

2. Trofa Saúde Hospital 

O Trofa Saúde Hospital (TSH, designado também por Grupo Trofa Saúde, de sigla 

GTS) consiste num projeto global de saúde, constituído por uma alargada rede de 

Unidades Hospitalares.  As várias unidades que fazem parte do GTS localizam-se no 

norte do país e são o Trofa Saúde Hospital em Matosinhos, TSH na Trofa, TSH em 

Braga, TSH em Braga Centro, TSH em Alfena e TSH em Gaia. O Hospital de Dia de 

Famalicão (HDF), o Hospital de dia de São João da Madeira (HDSJM) e o Hospital de 

Dia da Maia (HDM) também integram o grupo [1]. 

O TSH foi criado há cerca de 15 anos e já serve uma população superior a 2,5 

milhões de habitantes. As instalações são dotadas de um design moderno com 

infraestruturas funcionais, seguras e confortáveis. Para cada Unidade de Saúde do TSH 

são feitas soluções à medida das necessidades, estando disponível Serviços de 

Urgência de Adultos e de Pediatria durante 24 horas, Blocos Operatórios, Unidades de 

Neonatologia 24 horas, Maternidade, Fisioterapia, Consultas Externas e Meios 

Complementares de Diagnóstico. 

O grupo tem todos os seus Hospitais certificados pela APCER (ISSO 9001-2008) e 

procura manter o seu corpo clínico atualizado, oferecendo para tal formação contínua a 

todos os colaboradores. O TSH tem como missão a prestação de cuidados de saúde 

personalizados, de excelência, globais e atenciosos. Ser um grupo dotado e manter a 
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excelente rede nacional com o objetivo de melhorar os cuidados dos seus clientes, 

proporcionando maior conforto [2]. 

3. Trofa Saúde Hospital de Matosinhos 

O Trofa Saúde Hospital de Matosinhos, de antigo nome e mais conhecido por 

Hospital Privado da Boa Nova (HPBN, sigla a usar adiante) é a unidade do setor privado 

do norte do país mais experiente a garantir a segurança anual na assistência à mãe e 

ao recém-nascido. O HPBN também assegura de uma oferta multidisciplinar e alargada 

a toda a população nas diversas especialidades médico-cirúrgicas. Possui um serviço 

de Urgência 24 horas durante 365 dias, com 9 especialidades, aliado a uma oferta 

permanente de cuidados intensivos Neonatais e Adultos. O HPBN afirma-se como uma 

organização de confiança baseando-se numa equipa experiente liderada pelo Dr. Bento 

Bonifácio (Diretor Clínico) e Dr. Ricardo Rodrigues (Administrador) [3]. 

 

3.1. Serviços Farmacêuticos Hospitalares 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) desempenham diversas 

atividades com autonomia técnica e cientifica, embora estejam sujeitos à orientação 

geral dos Órgãos de Administração dos Hospitais, perante os quais respondem pelos 

resultados do seu exercício. Os Serviços Farmacêuticos do TSH integram os SF 

existentes em cada um dos hospitais do grupo, sendo que a direção destes serviços é 

assegurada por um farmacêutico hospitalar, enquanto que a direção técnica de cada 

unidade hospitalar (farmácia satélite) é da responsabilidade de um farmacêutico [5]. 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares asseguram a terapêutica 

medicamentosa dos doentes do hospital, a qualidade, a eficácia e a segurança dos 

medicamentos hospitalares, sendo integrado nas equipas de cuidados de saúde [5]. 

Estes serviços são responsáveis pela gestão, incluindo a seleção, aquisição, 

armazenamento e distribuição do medicamento e de outros produtos farmacêuticos 

como dispositivos médicos e reagentes. Constitui o grupo de saúde responsável pela 

implementação e monitorização da política do medicamento, definida no Formulário 

Hospitalar Nacional de Medicamentos e pela Comissão de Farmácia e Terapêutica [4]. 

Ainda têm a função de produzir medicamentos, fazer a analise de matérias primas e 

produtos acabados. 

No HPBN é efetuada todas as atividades previstas, com a exceção da 

manipulação de produtos farmacêuticos e de citotóxicos, que é função da farmácia 

central no TSH em Alfena.  Durante o estágio hospitalar, sob o supervisionamento do 

Dr. André Azevedo, foi possível fazer e aprender algumas destas atividades, 

nomeadamente as referentes na tabela 1, realizadas numa rotina semanal.  
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Tabela 1 – Plano Operacional dos Serviços Farmacêuticos do HPBN  

Diariamente 

Manhã Tarde 

- Verificar se houve levantamento de 

medicação na farmácia; 

- Validar Prescrições Médicas 

- Validar prescrições médicas e preparar 

malas de medicação unidose para o 

internamento  

Segunda-feira 

-Debitar medição unidose de sábado e 

domingo, de acordo as altas clínicas; 

-Gerar e satisfazer pedido 

medicamentos/ embalagens/soros 

Urgência 

- Gerar e satisfazer pedido medicamentos/ 

embalagens/soros Internamento piso 1 e 2 

- Satisfazer pedido embalagens e soros 

Bloco e Endoscopia 

 

Terça-feira 

- Gerar e satisfazer pedido 

medicamentos Bloco e Endoscopia 

- Satisfazer pedido TSH na Maia 

Quarta-feira 

-Gerar e satisfazer pedido de 

medicamentos Hemodinâmica e Bloco 

de Partos. 

- Satisfazer pedido de medicamentos 

Consulta externa, Esterilização, Dentária, 

Imagiologia, Fisioterapia; 

- Inventário de serviços e controlo de prazo 

de validade. 

Quinta-feira 

- Receber e guardar soros;  

- Gerar e satisfazer pedido 

medicamentos/ embalagens/ soros 

Urgência. 

- Gerar e satisfazer pedido medicamentos/ 

embalagens/soros Internamento piso 1 e 2; 

- Fazer encomenda semanal à Farmácia 

Central. 

Sexta-feira 

- Gerar e satisfazer pedido 

medicamentos Bloco e Endoscopia 

- Repor estupefacientes Bloco 

- Preparar malas de unidose para sexta-

feira, sábado e domingo 
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- Debitar apenas medicação unidose de 

sexta-feira 

 

3.2. Localização e horário de funcionamento 

O HPBN, de novo nome TSH em Matosinhos, localiza-se na Rua Armando Vaz, 

nº 225, Perafita (Matosinhos). A localização é caracterizada por um ambiente menos 

citadino e próximo do mar. Os acessos automóveis são facilitados pela existência de 

um parque de estacionamento gratuito em frente ao hospital. O HPBN tem acesso a 

doentes com mobilidade reduzida pela presença de uma rampa. À porta do hospital 

existe uma paragem de autocarros, dando uma maior facilidade no transporte do público 

em geral. 

O horário de funcionamento dos SF do HPBN está estabelecido das 9h às 18h 

de segunda a sexta-feira, com uma hora de almoço entre as 12h e as 14h:30, sendo 

que este horário se encontra afixado na porta dos SF. Nos períodos fora do expediente 

fica ao encargo da Dra. Patrícia Moura a responsabilidade de atender e resolver 

qualquer dúvida ou problema relacionado com o HPBN. 

 

3.3. Espaço físico e funcional da Farmácia Hospitalar 

A localização dos SF deverá ser, dentro das possibilidades, de fácil acesso, num 

único piso, perto do contacto com os doentes de ambulatório e próximo dos circuitos 

verticais como os elevadores. O espaço deve ser amplo, com luminosidade suficiente e 

controlado em termos de temperatura e humidade [5]. Os SF do HPBN estão localizados 

no piso -1, perto da manutenção, da lavandaria, do bloco operatório, do bloco de partos 

e dos elevadores. Para o acesso dos doentes de ambulatório é apenas necessário subir 

um piso para chegar à receção. A temperatura e humidade são diariamente controladas 

por um sensor, sendo enviado o relatório para o respetivo farmacêutico. 

A farmácia inerente ao SF do HPBN é constituída pelas seguintes áreas 

funcionais: seleção e aquisição (anexo 1), receção e armazenamento (anexo 2). 

O armazenamento de medicamentos está organizado em prateleiras e em caixas 

com a designação da substancia ativa das diferentes formas farmacêuticas: 

drageias/cápsulas/comprimido, ampolas e supositórios, cremes e pomadas, pensos, 

colírios e soluções orais. Os soros encontram-se num compartimento à parte. A farmácia 

satélite (FS) possui um frigorifico para os medicamentos e produtos farmacêuticos que 

requerem temperaturas mais baixas e um cofre para os medicamentos sujeitos a um 

controlo especial.  
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A farmácia está, ainda, equipada com uma mesa de trabalho, lavatório e 

equipamento de segurança, como o extintor, sistema de alarme automático, mala de 

primeiros socorros e sinalética adequada ao local.  

 

3.4. Gestão de Recursos Humanos 

Os recursos humanos são uma base fundamental para os SF. A adaptação 

destes serviços em meios humanos adequados é essencial para a organização da 

farmácia hospitalar. É referido que para cada área funcional é necessário um número 

mínimo de recursos humanos para o correto funcionamento dos SF [5]. O grupo TSH 

divide-se nos vários hospitais, já referidos, sendo que cada um é composto por um 

farmacêutico que garante os serviços mínimos. No entanto, o TSH em Alfena por ter a 

vertente de farmácia central e de distribuição grossista, fazendo os manipulados e as 

encomendas para os restantes hospitais, é constituído por uma equipa maior, como 

demonstrado na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Organização dos serviços farmacêuticos do Trofa Saúde Hospital 

 

Farmácia central 

Dra. Patrícia Moura 

Dra. Nádia Varela (substituta de 

férias) 

Técnica Auxiliar Iolanda Silva 

Trofa Saúde Hospital na Trofa e em Famalicão Dr. Ricardo Carvalho 

Trofa Saúde Hospital em Matosinhos e na Maia Dr. André Azevedo 

Trofa Saúde Hospital em Braga Dra. Rita Lima 

Trofa Saúde Hospital em Braga Centro Dra. Rosa Mendes 

Trofa Saúde Hospital em Alfena Dra. Ana Araújo 

Trofa Saúde Hospital em Gaia e em São João da 

Madeira 

Dra. Sara Silva 

  

 Já no HPBN os SF são assegurados na totalidade pelo Dr. André Azevedo, 

desempenhando o papel de diretor técnico dos serviços.  
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 Dentro de toda a equipa de cuidados hospitalar, os farmacêuticos são os 

responsáveis pela aquisição racional e pela boa gestão dos medicamentos, que os 

distribuem eficazmente e que gerem a informação presente no sistema informático (SI). 

 De modo a promover o contacto com as outras equipas de cuidados hospitalares 

e a melhorar o funcionamento da equipa ocorre, todas as sextas-feiras de manhã, uma 

reunião com os chefes de todos os departamentos do Hospital. 

 A validação da prescrição médica eletrónica feita no SI facilita a comunicação 

direta entre médicos e farmacêuticos. A automatização deste método também contribui 

para a diminuição de erros de medicação e para a melhoria dos processos de apoio, 

sendo função do farmacêutico estar atento a possíveis interações medicamentosas e a 

dosagens erradas. 

 

3.5. Sistema Informático 

O CPC/HS (Companhia Portuguesa de Computadores – Healthcare Solutions) é 

o programa informático hospitalar instalado em todas as unidades de saúde do TSH. 

Devido à enorme quantidade de assuntos, funções e competências do farmacêutico a 

existência de um SI é essencial para a diminuição de erros e harmonização do serviço 

hospitalar em geral. Este programa é usado em todos os serviços do hospital. Trata-se, 

então, de uma solução completa, intuitiva e integrada no contexto nacional, permitindo 

a aquisição e a gestão de stocks dos produtos farmacêuticos, a validação de prescrições 

médicas, a distribuição da medicação unidose diária, entre outros.  

Além deste programa central integrante no SI, existe ainda o Intranet e o PHC. O 

Intranet é apenas utilizado na farmácia central, sendo a Dra. Patrícia Moura a utilizadora, 

pois é a responsável das compras que são depois distribuídas pelos hospitais. Cada 

Hospital do TSH faz o pedido, no CPC, dos produtos farmacêuticos em falta no stock ou 

que necessitem de momento, e de seguida o pedido geral é realizado pelo Intranet. Por 

sua vez, o PHC apenas é utilizado na farmácia central na receção de encomendas. Ao 

nível das unidades de SF é usado para emitir guias de transporte. Os motoristas, quando 

transportam produtos farmacêuticos entre farmácias do TSH, legalmente, necessitam 

de ter uma guia de transporte em triplicado, dai a importância do programa.  

 

 4. Seleção, aquisição e armazenamento de produtos farmacêuticos 

4.1. Gestão de stock e aquisição 

A aquisição de medicamentos aos laboratórios é da responsabilidade da 

Coordenadora dos Serviços Farmacêuticos (CSF) e do Diretor Clínico do TSH, 

baseando-se no Formulário Hospitalar do Trofa Saúde Hospital e nas necessidades 

terapêuticas dos doentes do hospital. Pontualmente, caso seja necessário ao hospital 
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um medicamento que não apresente Autorização de Introdução no Mercado (AIM), o 

responsável deve requerer uma Autorização de Utilização Especial (AUE), concedida 

pelo INFARMED, para proceder à sua importação. A documentação deverá ser 

arquivada por um período superior a cinco anos e facultado ao INFARMED sempre que 

solicitado [5, 6]. 

A escolha dos laboratórios ou fabricantes dos produtos farmacêuticos está ao 

encargo da Dra. Patrícia, coordenadora dos SF. No entanto, cada unidade gere a 

quantidade de cada produto e consoante a necessidade faz o pedido à FC. Sendo que 

é estabelecido o stock ideal de produtos farmacêuticos, com a atenção de garantir que 

estes não se acumulem em excesso na farmácia do hospital. À quinta-feira, como 

referido na tabela 1, é feita a encomenda semanal através do CPC à FC, tendo em conta 

o stock ideal. Procedimento este que se faz acedendo a Gestão de Requisições e 

escolhendo a opção criação com base em níveis de stock. No HPBN, o Dr. André 

Azevedo definiu os stocks ideais para a farmácia, e para cada um dos serviços do 

hospital, juntamente com os enfermeiros responsáveis. Os stocks foram idealizados de 

modo a ficarem, em média, cerca de uma semana na farmácia, e, cerca de 3 a 4 dias 

em cada um dos serviços. 

O orçamento do hospital apresenta um forte relevo quanto à compra de 

medicamentos, o que leva a uma responsabilidade acrescida para garantir que não falte 

nada e ao mesmo tempo que não exista um excesso de produtos que poderão passar 

o prazo de validade (PV) [7, 8]. 

Para a aquisição de medicamentos controlados, como psicotrópicos e 

estupefacientes, é necessário enviar por carta registada ao laboratório um documento 

(anexo 3) devidamente preenchido. Só depois de o laboratório receber o pedido e 

verificar a conformidade é efetuada a entrega dos medicamentos requeridos. O 

documento original é devolvido à FC, depois de assinado pelo responsável do 

laboratório, e arquivado no prazo de 5 anos. Este procedimento é efetuado uma vez por 

mês em cada unidade. O circuito de aquisição de soros também é semelhante aos 

anteriores, porém o pedido da encomenda é realizado quinzenalmente.  

 

4.2. Receção e conferência dos produtos requeridos 

As encomendas efetuadas nas várias unidades do TSH são recebidas na FC, no 

mesmo local são separadas segundo o pedido de cada unidade, identificadas e 

enviadas para as respetivas unidades. 

 Na receção dos produtos na FC verifica-se se todo o material encomendado está 

em conformidade, relativamente ao estado da embalagem, prazo de validade e 

quantidades pedidas. Para satisfazer o pedido de cada unidade recorre-se ao CPC, 
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onde estão todos os pedidos registados. Por último, os produtos são separados e 

etiquetados com o nome da unidade e enviados pelo motorista com a respetiva guia de 

transporte e de transferência. No HPBN, rececionamos os produtos confirmando com 

os referenciados na guia de transferência. Após receção guarda-se, em primeiro lugar, 

os produtos que requerem temperaturas inferiores de armazenamento [9]. 

 Os soros são enviados diretamente dos fornecedores para as unidades. Depois 

da receção que é acompanhada com a respetiva fatura, esta é enviada para a FC para 

atualização dos stocks. Os estupefacientes e psicotrópicos são rececionados nas 

unidades e depois inseridos num ficheiro em Microsoft Excel, de modo a garantir um 

correto stock na farmácia e com isso um melhor controlo interno. 

 

4.3. Armazenamento dos produtos 

Após verificar os produtos e as quantidades rececionadas no HPBN procede-se 

ao seu armazenamento.  

O armazém da farmácia do HPBN está estruturado de acordo com as condições 

de luminosidade, temperatura e humidade, estabelecidos para o adequado 

armazenamento. 

Os diversos produtos farmacêuticos estão armazenados de acordo com a 

facilidade de acesso em caixas, prateleiras e gavetas, organizados segundo a forma 

farmacêutica e identificados pela Denominação Comum Internacional (DCI), dispostos 

por ordem alfabética e de dosagem crescente (anexo 4) [10]. 

 Os produtos farmacêuticos encontram-se organizados pelo método First 

Expired, First Out (FEFO) que preconiza a utilização em primeiro lugar do produto cujo 

PV está a aproximar do fim.  

 O armazém está dividido em várias secções de acordo com a forma farmacêutica 

e do tipo de produtos: comprimidos, ampolas, soluções orais, pensos, pomadas e 

cremes, desinfetantes, manipulados, produtos de dentária, de imagiologia, de nutrição 

e soros. Possui ainda um cofre e um frigorífico. No cofre encontram-se os medicamentos 

sujeitos a controlo especial, como os psicotrópicos e estupefacientes. No frigorifico os 

produtos termolábeis, que necessitam de baixas temperaturas de conservação, como 

por exemplo as ampolas de oxitocina, esponjas nasais e hialuronato de sódio. 

 

4.4. Prazos de validade e contagem de stock 

O prazo de validade é um parâmetro importante que garante a viabilidade dos 

produtos farmacêuticos de uso hospitalar. Por este motivo, os PV devem ser revistos e 

controlados semanalmente, não só dos produtos da farmácia do hospital, mas dos 

produtos existentes em todos os outros serviços do hospital. O controlo do PV na 
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unidade do TSH em Matosinhos (ou HPBN) é facilitado pela existência de uma lista de 

produtos a acabar a validade (no mês seguinte), retirada de um ficheiro em Microsoft 

Excel que é retificada mensalmente [12].  

A contagem de stock dos produtos farmacêuticos é responsabilidade do 

farmacêutico e garante um melhor controlo, evitando quebras ou excessos de um 

determinado produto. No HPBN, é efetuado regularmente a contagem do stock de 

produtos de cada serviço do hospital, pelo menos uma vez por mês. Para a contagem 

é impresso um documento com uma lista do stock informático existente no serviço. 

Depois os produtos são contados fisicamente e é registado no documento as faltas ou 

os excessos. No final, é feito o acerto informático dos produtos no CPC. Também é feita 

a contagem na farmácia satélite para acerto dos produtos da mesma forma, mas apenas 

de 4 em 4 meses [11]. 

 

5. Formulário Hospitalar 

O formulário hospitalar consiste num documento que contém uma lista dos produtos 

farmacêuticos que são disponibilizados no grupo TSH, elaborado pela Coordenadora 

dos Serviços Farmacêuticos juntamente com os diretores clínicos de cada unidade. 

Devido ao crescimento intrínseco de cada uma das unidades do grupo, é recorrente 

o pedido de produtos que não se encontram no formulário. Neste caso, o médico tem 

que fazer um pedido especial com a justificação da utilização daquele medicamento 

extra formulário, que vai ser avaliada pelo farmacêutico competente quanto à sua 

colocação no formulário [13]. 

 

6. Sistema de distribuição de medicamentos 

6.1. Distribuição clássica 

A distribuição clássica consiste na distribuição e satisfação dos stocks dos 

serviços de saúde existentes no Hospital. A gestão dos produtos farmacêuticos 

necessários para garantir serviços mínimos é feita em concordância entre o 

farmacêutico e o enfermeiro chefe de cada serviço, sendo controlada em termos 

orçamentais pela direção do hospital. Neste acordo, foram estabelecidos o stock ideal 

de medicamentos, embalagens vazias e soros para cada serviço.  

No HPBN, a satisfação do pedido do internamento, da urgência, do bloco, da 

endoscopia, da hemodinâmica e do bloco de partos é realizado através da criação de 

um documento no CPC pelo farmacêutico, isto é, estes pedidos são geridos pelo 

farmacêutico consoante o stock ideal definido. Os restantes, como a consulta externa, 

TSH na Maia (ou Hospital de Dia da Maia, HDM), imagiologia, são gerados pelos 
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responsáveis do serviço e enviados ao farmacêutico. Em ambas as situações, o 

enfermeiro responsável ou outro profissional de saúde pode pedir por telefone ou 

pessoalmente ao farmacêutico um produto que precise com urgência e não exista em 

stock. 

No plano de atividades do hospital, existem dias definidos para satisfazer o 

pedido dos vários serviços, sendo feita à segunda e quinta-feira a reposição da urgência 

e internamento. À terça e sexta-feira é feita a reposição do bloco operatório e 

endoscopia. À quarta-feira são satisfeitos os pedidos da consulta externa, imagiologia, 

bloco de partos e hemodinâmica. Os pedidos urgentes são feitos a qualquer altura (por 

telefone ou pessoalmente). 

Antes da separação dos pedidos gerados ou pedidos, é retirada do CPC a lista 

do pedido e confirmada com o stock disponível. No caso do bloco operatório e da 

urgência são, ainda, retiradas etiquetas para os produtos com tamanho suficiente para 

a colocação da mesma, isto porque, estes serviços são dotados de um leitor ótico com 

capacidade de leitura do código de barras da etiqueta colocada. Este processo de 

etiquetar os produtos, agiliza o processo de débito do medicamento feito pelo enfermeiro 

responsável. 

No decorrer da satisfação dos pedidos, o stock informático da farmácia pode ser 

diferente do real. Se o informático for maior do que o real pode significar que já foi dada 

entrada da encomenda no sistema, mas a mesma ainda não chegou à farmácia. Se o 

real for maior que o informático significa que em algum momento houve sobras nos 

produtos debitados. O stock dos serviços também pode variar entre o informático e o 

real. De modo, a garantir uma maior concordância são regularmente contabilizados os 

produtos de cada serviço e é feito o ajuste do inventário informático para evitar faltas de 

produto ou excessos do mesmo.   

No final do processo de separação dos produtos, é revisto o que foi efetivamente 

separado e ajustado no SI as quantidades que serão transferidas para o serviço e é 

regularizado o processo. Se a distribuição se destinar à consulta externa, imagiologia 

ou fisioterapia é impressa a guia de saída dos produtos [14]. 

 

6.2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

A distribuição individual diária em dose unitária baseia-se no fornecimento de 

medicamentos para os doentes internados no hospital. A quantidade e o tipo de 

medicamentos distribuídos por doente, depende da receita prescrita pelo médico a qual 

deve ser suficiente para garantir medicação por 24 horas. 

A receita médica é eletrónica e está disponível no CPC para ser validada pelo 

farmacêutico. Na validação o farmacêutico deve ter em consideração as quantidades 
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pedidas e o tipo de medicamentos, sendo que existem medicamentos para os quais o 

médico é obrigado a justificar a utilização, como por exemplo os antibióticos. Um caso 

que ocorre com regularidade no HPBN é a prescrição conjunta de paracetamol 

intravenoso e em comprimidos, o qual é resolvido pela eliminação de uma das parcelas 

pelo farmacêutico, nomeadamente a forma intravenosa.  

Depois de validada e guardada a receita médica, são verificados os pisos onde 

se encontram os doentes e se existem doentes nos cuidados intermédios e intensivos. 

Depois é gerado o mapa da medicação de cada doente, de cada um dos pisos ou dos 

internamentos. A medicação gerada no dia é de imediato debitada na conta do cliente. 

À sexta-feira, é gerado o mapa de sábado e domingo, no entanto estes dias não são 

debitados, pois os doentes poderão ter alta durante o fim-de-semana, alterando todo o 

sistema de stock de produtos. Assim, à segunda-feira é analisado caso a caso as altas 

clínicas durante o fim-de-semana, sendo debitado o que foi efetivamente consumido 

pelo doente.  

A identificação das gavetas também é feita recorrendo ao CPC, sendo depois 

recortadas de modo a se adaptarem ao mostrador da gaveta. No final, é feita, então, a 

separação da medicação respetiva dos doentes por gaveta e depois distribuída pelos 

internamentos, sendo colocadas na enfermaria ao encargo dos enfermeiros 

responsáveis [15]. 

 

6.3. Distribuição de medicamentos a doentes em ambulatório 

A distribuição de medicamentos a doentes em ambulatório resultou do avanço 

da tecnologia do medicamento e da terapêutica. A possibilidade de continuar os 

tratamentos em casa é um passo importante e essencial, tendo em vista cuidados 

confortáveis e melhorados, sem as desvantagens do internamento hospitalar, como por 

exemplo os custos e riscos associados. O uso em ambulatório permite, ainda, o controlo 

do doente pelo médico e avaliação dos resultados do tratamento, sendo controlados os 

efeitos adversos e a adesão à terapêutica. Os medicamentos de ambulatório são 100% 

comparticipados quando fornecidos ou adquiridos no hospital. 

No HPBN existem vários doentes com tratamento em ambulatório, 

principalmente para os doentes em tratamento do cancro e da fibrose cística idiopática. 

Quando é necessário continuar ou começar um tratamento, o médico prescreve o/(os) 

medicamento(s) que é depois recebida e validada pelo farmacêutico. Após verificada a 

conformidade da receita, é efetuado o pedido do medicamento à FC. Depois da receção 

do medicamento na farmácia satélite é referenciado ao doente que pode levantar a 

medicação. Após entrega da medicação ao doente, é-lhe dado um documento para 

assinar, sendo também assinado pelo médico, e que confirma o levantamento da 
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medicação. O documento de confirmação é arquivado juntamente com a receita médica 

na farmácia [16].  

 

6.4. Distribuição de Medicamentos Sujeitos a Controlo Especial 

Todos os medicamentos em circulação no meio hospitalar são regulamentados 

e possuem autorização do INFARMED. No entanto, existem medicamentos com 

características mais especificas que têm que ter um controlo mais apertado no que 

envolve a circulação e utilização.  

Neste grupo de medicamentos sujeitos a controlo especial encontram-se os 

estupefacientes e psicotrópicos, os hemoderivados, citotóxicos e imunossupressores. 

Os gases medicinais também são dotados de regulamentos especiais de circulação e 

uso. 

 

6.4.1. Estupefacientes e psicotrópicos  

Os estupefacientes e psicotrópicos apesar de estarem associados à prática de 

atividade ilícitas, devido ao seu carácter alucinante e por serem proibidos, já 

demonstraram ter uma componente terapêutica e, então, é possível a sua circulação 

em meios hospitalares, contudo de forma devidamente regulamentada e controlada. O 

HPBN segue a regulamentação imposta quanto à encomenda, dispensa, distribuição e 

armazenamento deste tipo de fármacos [17].  

Para seguir os termos regulamentais, o HPBN contém o modelo VII nos termos 

do artigo 18 do Decreto Regulamentar 61/95 de 12 de outubro, para a aquisição destes 

produtos. Em relação à circulação interna e satisfação dos stocks dos vários sectores 

do hospital, existe um documento para o efeito. O documento consiste na utilização de 

um determinado psicotrópico por cada doente, num número máximo de dez doentes. 

No documento está referido a DCI da substância, a forma farmacêutica, a identificação 

do serviço, o nome do doente, a cama/processo e a quantidade/dosagem utilizada 

(anexo 5). O documento depois de completo é assinado pelo médico responsável e 

enviado aos serviços farmacêuticos. O farmacêutico verifica a conformidade do 

documento, numera-o de acordo com a lista de ordem de saída de psicotrópicos e 

estupefacientes e assina o documento. A lista de entradas e saídas de estupefacientes 

está organizada num documento em Microssoft Excel, e permite um melhor controlo do 

stock. Após confirmação e registo no ficheiro, são entregues as quantidades 

requisitadas ao respetivo serviço, onde depois é confirmada a receção e assinado o 

mesmo documento pelo enfermeiro responsável. A cópia do documento fica nos 

serviços e o original é arquivado na farmácia por um período mínimo de 5 anos [18]. 
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6.4.2. Hemoderivados 

Os hemoderivados são produtos derivados do plasma, e por isso são passíveis 

de um controlo especial, por poderem estar, facilmente, associados a complicações pela 

transmissão de doenças através do sangue humano. Para estes produtos, estão 

estabelecidos procedimentos legais para a sua utilização em doentes e distribuição em 

ambiente hospitalar.  

No HPBN a requisição dos hemoderivados é feita no modelo nº1804 (anexo 6), 

preenchido pelo médico, indicando a justificação clinica e a duração do tratamento. O 

farmacêutico valida o modelo, numera-o, e identifica o hemoderivado dispensado, de 

acordo com a quantidade, lote, laboratório e o número de certificado do INFARMED 

(CAUL- Certificado de Autorização de Utilização do Lote) e assina. O CAUL é obtido 

através do nome e do lote do produto autorizado pelo INFARMED e que se encontra 

numa lista online fornecido pelo mesmo. Este método tem como objetivo controlar os 

diversos lotes de hemoderivados de modo a que se houver alguma complicação possa 

ser associada a um determinado lote. 

No final, é separado o produto e levado ao enfermeiro responsável, que o recebe 

e assina o documento. O modelo original fica arquivado na farmácia durante o período 

mínimo de 5 anos. Os hemoderivados usados no HPBN são, principalmente, a fibrina 

humana, a albumina e imunoglobulina anti-Rh [19]. 

 

6.4.3. Gases medicinais 

Os gases medicinais (GM) podem ser considerados medicamentos ou 

dispositivos médicos, e de acordo com a sua forma farmacêutica podem ter indicações 

terapêuticas distintas. 

Os gases medicinais considerados medicamentos pelo decreto-lei nº 176/2006, 

de 30 de agosto, estão incluídos nas Farmacopeias e são sujeitos a um processo 

regulamentar de autorização (AIM) para serem colocados no mercado [6].  

Os gases medicinais que são, terapeuticamente, utilizados na ventilação, 

oxigenação ou no processo de anestesia, são considerados medicamentos. Por outro 

lado, alguns gases utilizados no HPBN, como o dióxido de carbono medicinal, são 

considerados dispositivos médicos e por isso não são controlados pelos SF do HPBN. 

A empresa que faz a distribuição de GM pelo TSH é o Air Liquide Medicinal. 

Os GM são utilizados na urgência, bloco operatório e internamento, nos 

restantes serviços existe um carro de emergência equipado com este material. Os GM 

devem estar conservados em relação à pureza e estar disponíveis em qualquer 

momento. O departamento da manutenção realiza a encomenda direta ao laboratório 
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do tipo de gás e da quantidade necessária com o consentimento dos SF. Sendo a 

manutenção responsável por todo o protocolo em torno dos GM [20]. 

 

6.5. Sugamadex ® 

O Sugamadex® é uma ciclodextrina modificada que reverte o efeito da 

anestesia, usado em cirurgia. É, principalmente, usado para reverter o bloqueio 

neuromuscular induzido pelo rocurónio ou pelo vecurónio, em adultos. Este fármaco 

apesar de ser eficaz e muito requisitado em cirurgia, pelo seu efeito rápido, é 

desvantajoso em relação ao custo, apresentado um custo bastante elevado. Neste 

sentido, no HPBN, faz-se um controlo da utilização do Sugamadex®, através de um 

documento onde o anestesista justifica a sua utilização (anexo 7). A justificação pode 

ser a obesidade mórbida, a dificuldade em intubar e ventilar e a existência de patologias 

que limitam o uso de atropina e neostigmina [21]. 

 

6.6. Nutrição parentérica 

Existem doentes com necessidade de nutrição parentérica, isto é, o fornecimento 

de nutrientes por via endovenosa a partir de bolsas de nutrição. As bolsas de nutrição 

são constituídas por lípidos, hidratos de carbono e proteínas, que garantem o aporte 

calórico diário (durante 24 horas).   

As bolsas podem ser complementas com vitaminas e minerais e são 

encomendadas diretamente ao fornecedor que as entrega na FC, sendo distribuídas 

posteriormente pelas unidades. 

7. Mala Cardíaca 

A mala cardíaca é utilizada nas cirurgias cardiotorácicas, como “ferramenta” de 

auxílio. A mala é preparada nos SF seguindo a lista de medicamentos necessários. A 

lista encontra-se num documento no qual os enfermeiros responsáveis estabeleceram 

juntamente com o médico cirurgião, a quantidade e os medicamentos necessários. A 

mala que já se encontra devidamente etiquetada com os produtos necessários (anexo 

8) é levada para o bloco operatório no dia, ou próximo, da cirurgia cardíaca e é levantada 

após a cirurgia. Os produtos farmacêuticos transferidos fazem parte do stock de 

medicamentos do bloco, e no final os medicamentos não utilizados são novamente 

transferidos informaticamente para a farmácia. 

A mala é constituída por ácido aminocapróico (4 unidades), adenosina (2 

unidades), adrenalina (15 unidades), aminofilina (2 unidades), amiodarona (10 

unidades), cloreto de potássio 7,5% (20 unidades), cloridrato de labetalol (4 unidades), 

digoxina (4unidades), dinitrato de isossorbido (12 unidades), dobutamina (2 unidades), 

dopamina (2 unidades), efedrina (5 unidades), gluconato de cálcio 10% (5 unidades), 
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heparina (10 unidades), lidocaína a 1% (4 unidades), fenilefrina (3 unidades), metoprolol 

(3 unidades), nitroprussiato de sódio (3 unidades), noradrenalina (4 unidades), 

papaverina (5 unidades), propofol 2% (4 unidades), protamina (20 unidades), sulfato de 

magnésio 20% (4 unidades) e esmolol (4 unidades) [22].  

8. Reembalagem de medicamentos 

A rotulagem e reembalgem de medicamentos unidose são efetuadas de modo a 

garantir a segurança e qualidade do medicamento e é feita de acordo com o Manual das 

Boas Práticas Farmacêuticas. Deste modo, devem ser embalados todos os 

medicamentos destinados à unidose e à distribuição clássica com as seguintes 

caracteristicas:  

- Medicamentos não embalados por unidade; 

- Medicamentos sem identificação da DCI, prazo de validade e/ou lote; 

- Medicamentos que necessitam de ser fracionados. 

O reembalamento de medicamentos em grosso é efetuado na FC e é distribuído 

pelas unidades. Quando é necessário embalar um medicamento no HPBN, é retirada 

uma etiqueta com a DCI, lote e validade e é recortado o papel envolvente da 

embalagem. Quando é preciso fracionar um medicamento é retirada a etiqueta referente 

à quantidade de medicamento que vai ser embalado, também com a DCI, prazo de 

validade e lote.  

9. Farmacotecnia 

A farmacotecnia é uma das funções dos SF, tendo como objetivo a manipulação de 

medicamentos precisos no hospital e que não existem disponíveis comercialmente nas 

doses requisitadas, ou por ser mais vantajosa a sua manipulação em hospital. A 

preparação de medicamentos manipulados é feita de acordo com as boas práticas de 

fabrico descritas na Portaria nº 594/2004 de 2 de Junho [23]. 

 A farmácia central no TSH em Alfena é o local destinado à preparação e distribuição 

de manipulados (formas farmacêuticas estéreis e não estéreis) para todas as farmácias 

satélite dos hospitais do TSH, que posteriormente enviam para os serviços que 

necessitam. 

 

9.1. Manipulados não estéreis 

Os manipulados não estéreis são preparados na farmácia central da unidade em 

Alfena. Durante o estágio não tive a oportunidade de assistir à preparação de 

manipulados. No entanto, num dia de estágio, visitei a farmácia central, onde foi 

explicado o procedimento geral, pela Coordenadora dos Serviços Farmacêuticos.  
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Os manipulados não estéreis correspondem a soluções de utilização tópica, como 

exemplo o ácido acético a 5%. A preparação de manipulados não estéreis faz-se numa 

câmara de fluxo laminar vertical ou hotte, que garante a segurança do utilizador.  

A preparação de manipulados é dotada de uma ficha de preparação. Depois de 

preparado, o manipulado é rotulado com a DCI, sendo atribuído o lote e um prazo de 

validade adequado, de modo a garantir a qualidade e segurança. Os registos das 

preparações de manipulados são guardados conforme o legislado.  

Semanalmente, o HPBN faz o pedido de manipulados à farmácia central de acordo 

com o pedido dos serviços. Os frascos dos manipulados são reutilizáveis, sendo que, 

depois de usados são levados à esterilização e só depois enviados para a farmácia 

central para serem novamente utilizados. 

 

 

9.2. Manipulados estéreis 

A preparação de manipulados estéreis deve ser feita de modo a minimizar a 

contaminação do produto com microrganismos, partículas e pirogénicos. Então, de 

modo a garantir a qualidade, estes são preparados de acordo com os requisitos 

descritos na Portaria nº 49/92 de 23 de janeiro [24]. Sendo que para a preparação destes 

manipulados é obrigatória a supervisão farmacêutica. Existem protocolos com 

instruções para a sua preparação [5].  

Não tive a oportunidade de assistir à preparação deste tipo de manipulados, mas foi 

explicado que tal é realizado numa câmara de fluxo laminar horizontal. Este tipo de 

câmaras assegura a segurança do utilizador, mas, principalmente, garante um ambiente 

estéril na preparação do manipulado. Depois de preparados são rotulados designando 

a DCI, lote e data de preparação, sendo que a validade expira 24 horas após a 

preparação. 

 

9.3. Citotóxicos  

Os manipulados citotóxicos são utilizados no tratamento de neoplasias malignas, 

quando através da cirurgia e da radioterapia não se consegue ter resultados positivos, 

ou também podem ser adjuvantes deste tipo de tratamento. 

Os manipulados citotóxicos são preparados apenas quando requisitados pela 

unidade de saúde, após prescrição médica. A sua preparação é feita numa câmara de 

fluxo laminar, localizada num compartimento estéril, onde só é permitida a entrada dos 

operadores do processo, fardados. Por se tratar de manipulados de elevada toxicidade, 

todas as etapas do processo são sujeitas a dupla verificação para garantir a segurança 

do utilizador [5].  
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Os produtos manipulados finais são rotulados devidamente e acondicionados numa 

transportadora própria para o “transporte de citotóxicos”, que tem um sistema de 

selagem que evita o derramamento.  

 

10. Conclusão 

A conclusão do estágio hospitalar foi mais uma etapa concluída, mais um desafio 

passado no meio de tantos outros ao longo do percurso académico.  

A experiência nos serviços hospitalares é uma mais valia para o futuro profissional 

enquanto farmacêutica. A aprendizagem adquirida pelo contacto diário e ajuda nas 

funções farmacêuticas hospitalares foi bem conseguida. 

A vertente hospitalar é diferente da comunitária e contém termos que não são 

abordados com profundidade no Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. 

Tornando-se num desafio interessante e gratificante. 

O contacto com o ambiente hospitalar, circuito de medicamentos, doentes 

internados e bloco operatório foi sem dúvida uma experiência excecional. 

Pode-se concluir que os serviços farmacêuticos hospitalares constituem uma 

vertente de muito cuidado e atenção por parte do responsável pelo serviço. A formação 

contínua é essencial para o contacto com novas terapêuticas e para a discussão de 

assuntos profissionais relacionados com a saúde dos doentes com os outros 

profissionais de saúde do hospital. 
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Anexos 

 

Anexo 1: área de seleção e aquisição de encomendas  

 

Figura 12 - área usada para seleção e aquisição de produtos 

           

 

Anexo 2: áreas de receção e armazenamento dos produtos 

 

Figura 13 - área de receção de encomendas (encomenda de soros na figura) 
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Figura 14 - armazem da farmácia satélite do HPBN 

Anexo 3: Documento de requisição de estupefacientes e psicotrópicos 

 

Figura 15 - exemplar usado para encomenda de estupefacientes e psicotrópicos 
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Anexo 4: Organização dos medicamentos na farmácia do HPBN 

 

 

Figura 16 - estante de organização dos produtos 

 

Figura 17 - gavetas organizadas de armazenamento de comprimidos/ cápsulas 
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Figura 18 - frigorifico e cofre 

 

Figura 19 - armazenamento de soros 
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Anexo 5: Documento para requisição de estupefacientes e psicotrópicos nos serviços 

hospitalares 

 

Figura 20 - exemplo de documento de requisição de estupefacientes e psicotrópicos pelos serviços 
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Anexo 6: Documento para requisição de hemoderivados 

 

Figura 21 - molde do documento usado para o pedido de hemoderivados 
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Anexo 7: Documento para justificação da utilização do Sugamadex® 

 

Figura 22 - documento requerido para utilização do Sugamadex ® 
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Anexo 8: Mala cardíaca 

 

Figura 23 - mala cardíaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


