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Resumo 

O presente relatório surge no âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da 

Universidade do Porto e refere-se ao estágio curricular decorrido na Farmácia Brito. O estágio tem 

por objetivo a aquisição de conhecimentos teórico-práticos e preparação dos estudantes para a 

realidade da farmácia comunitária, sendo uma fase essencial na formação e preparação dos 

estudantes para a vida profissional.    

O meu estágio decorreu entre maio e agosto de 2017, sob a orientação da Dr.ª Sílvia Ferraz. Durante 

os 4 meses tive a oportunidade de conhecer a realidade atual das farmácias comunitárias em 

Portugal e assumir um papel como agente promotor da saúde. O presente relatório pretende 

descrever todas as atividades em que participei, estando dividido em duas partes. 

A primeira parte do relatório relata o funcionamento da farmácia comunitária, o papel do 

farmacêutico e as atividades desenvolvidas durante o estágio, incluindo o armazenamento, gestão 

de encomendas, conferência de receituário e faturação, determinação de parâmetros 

bioquímicos/fisiológicos e a dispensa de medicamentos.   

Na segunda parte são descritos quatro trabalhos desenvolvidos no âmbito da atividade farmacêutica 

e que surgiram no intuito responder às necessidades da população e de promover a saúde dos 

portugueses. Todos os temas correspondem a situações observadas frequentemente no 

atendimento ao público. O primeiro tema é referente às doenças cardiovasculares, os seus fatores 

de risco e medidas de prevenção e controlo.  O segundo tema aborda a insónia e as respetivas 

opções terapêuticas, com particular foco nas medidas terapêuticas não farmacológicas com vista a 

consciencializar os utentes para a importância da boa higiene do sono. O terceiro tema aborda o 

uso dos Medicamentos Genéricos em Portugal, a sua eficácia, segurança e importância para o 

sistema público de saúde. Por fim, o quarto tema aborda os perigos da exposição solar e as 

principais forma de proteção. 
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Lista de abreviaturas 

ANF - Associação Nacional de Farmácias  

AVC – Acidente Vascular Cerebral  

BDZ – Benzodiazepinas 

CCF - Centro de Conferência de Faturas  

CEDIME - Centro de Informação sobre Medicamentos  

CIM - Centro de Informação do Medicamento  

CNP - Código Nacional Português  

CT - Colesterol Total 

DCI - Denominação Comum Internacional 

DCV - Doenças Cardiovasculares 

DM - Diabetes Mellitus 

GABA - Ácido Gama-aminobutírico 

HDL-C - Colesterol HDL 

HDL-C - Colesterol LDL  

IMC - Índice de Massa Corporal 

INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 

IVA - Imposto de Valor Acrescentado 

MG - Medicamentos Genéricos  

MM - Medicamentos Manipulados  

MNSRM - Medicamentos Não Sujeitos a Receita Medica 

MSRM - Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

OMS - Organização Mundial da Saúde  

PA - Pressão Arterial 

PNV - Plano Nacional de Vacinação  

PVF - Preço de Venda à Farmácia  

PVP - Preço de Venda ao Público 

RAM - Reações Adversas a Medicamentos 

SNF - Sistema Nacional de Farmacovigilância  

SNS - Sistema Nacional Saúde 

Tg - Triglicerídeos  

UE – União Europeia 

UV - Ultravioleta 

VALORMED - Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagens e Medicamentos 
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Parte I – Descrição das Atividades Desenvolvidas no Estágio 
 

1. Introdução 

Conforme previsto no programa de estudos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, o 

último semestre inclui a realização de um estágio profissionalizante em farmácia comunitária. Este 

estágio representa o primeiro momento de contacto dos estudantes com a realidade do mercado de 

trabalho e é uma fase essencial na nossa formação profissional, permitindo-nos aplicar na prática 

todos conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso e conhecer o contexto atual das 

farmácias comunitárias em Portugal. 

Atualmente, a farmácia comunitária é um espaço que se carateriza pela prestação de cuidados de 

saúde de elevada diferenciação técnica e científica e assume um papel central para a promoção da 

saúde e do bem-estar da população. É um local imprescindível para o funcionamento sustentável e 

completo do Sistema Nacional de Saúde (SNS), e na qual as competências sociais do farmacêutico 

têm um grande impacto nos objetivos das políticas de saúde pública. O farmacêutico comunitário, 

como profissional de saúde e de fácil acesso aos doentes, compete-lhe aconselhar, educar e 

sensibilizar os seus utentes para adoção de estilos de vida saudáveis, garantir utilização racional do 

medicamento e identificar sinais de alerta para despiste precoce de patologias.  

Durante os 4 meses do meu estágio (de maio a agosto) procurei aplicar na prática os conhecimentos 

previamente adquiridos a nível académico e construir uma relação com os utentes de modo a 

realizar o melhor aconselhamento possível. O presente relatório pretende descrever de uma forma 

sucinta o contexto e funcionamento da farmácia comunitária, o papel do farmacêutico e todas as 

atividades em que tive a oportunidade de participar (Anexo I). 

 

2. Apresentação e Organização da Farmácia  

A Farmácia Brito (FB) localiza-se na Rua do Souto, n.º 70, em Ponte de Lima. A farmácia existe há 

mais de 100 anos e é atualmente propriedade do Dr. Bernardo Brito. Está inserida no centro histórico 

e numa das ruas mais movimentadas da vila.  Dispõe de instalações adequadas para a sua atividade 

e procura prestar um serviço de excelência aos utentes. É frequentada por uma população bastante 

diversificada, na sua maioria idosa (numa faixa de idades maioritariamente compreendida entre os 

60 e 80 anos), mas também por um grande número de peregrinos rumo a Santiago de Compostela. 

A afluência de pessoas é geralmente superior no período da manhã, particularmente durante a Feira 

Quinzenal de Ponte de Lima. O horário de funcionamento é das 08:30 às 22:00 horas nos dias úteis 

e das 09:00 às 13:00 horas aos sábados. Periodicamente, a farmácia encontra-se aberta ao público 

durante todo o dia (24 horas), fazendo para além do horário habitual, o serviço noturno de acordo 

com o calendário mensal das farmácias de serviço permanente. 

Durante o meu estágio, o meu horário habitual foi de 2ª a 6ª das 9h às 17:30h. 
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2.1. Recursos Humanos  

A FB é composta por uma equipa dinâmica e competente que procura manter-se atualizada e 

capazes de realizar um atendimento adequado às necessidades dos utentes. O proprietário/gerente 

é o Dr. Bernardo Brito e a direção técnica é assegurada pela Dr.ª Sílvia Ferraz. A equipa inclui ainda 

mais três farmacêuticas, três ajudantes técnicos e uma auxiliar de limpeza. Desta forma, a equipa é 

constituída pelos nove elementos, apresentados abaixo: 

• Dr. Bernardo Brito: Proprietário 

• Dra. Sílvia Ferraz: Diretora Técnica 

• Dra. Susana Guerra: Farmacêutica adjunta 

• Dra. Sandra Casanova: Farmacêutica adjunta 

• Dra. Sandra Dias: Farmacêutica 

• Sr. Luís Vale: Ajudante Técnico 

• Sr. João Pimenta: Ajudante Técnico 

• Sr. Fernando Magalhães: Ajudante Técnico 

• D. Rosa Gonçalves: Auxiliar de limpeza 

Todos os profissionais exercem funções importantes para garantir de atendimento eficiente à 

população. O horário de trabalho é distribuído por turnos (com a exceção da auxiliar de limpeza), 

cumprindo as oito horas de trabalho diário e garantindo a presença de pelo menos um farmacêutico.  

 

2.2. Espaço exterior 

No exterior, a farmácia está identificada por um letreiro com a inscrição “PHARMÁCIA BRITO” que 

remete á sua antiguidade (Anexo II).  Existe ainda o símbolo “cruz verde” das farmácias portuguesas 

que é iluminado durante a noite quando a farmácia está de serviço. A entrada destinada ao público 

tem um sistema de portas deslizantes e garante o acesso a todos os potenciais utentes. Há ainda 

uma segunda entrada destinada à receção de encomenda que evita que hajam interferências no 

normal funcionamento da zona de atendimento ao público. Existem no total 7 montras, 4 montras 

frontais e 3 laterais.  Nestes locais são expostos produtos e fixados cartazes para atração de utentes. 

Também se encontra inscrito informações como o nome da farmácia, da diretora técnica, forma de 

contactar, horário de funcionamento e outras informações obrigatórias como a proibição de fumar e 

a existência de livro de reclamações. Em algumas montras encontram-se ainda informações 

relativas aos serviços prestados na farmácia. De salientar ainda a existência no exterior de um 

dipositivo automático para a aquisição de preservativos.  

 

2.3. Espaço interior  

As instalações interiores da FB cumprem todas as exigências legais relativamente às áreas mínimas 

e respetivas divisões de uma farmácia comunitária. A farmácia é constituída por uma área distribuída 

por 3 pisos. A zona de atendimento ao público, a zona de receção e conferencia, o armazém, as 

instalações sanitárias e o gabinete de atendimento personalizado estão localizados no rés do chão. 

No piso superior encontra-se o escritório/biblioteca e um segundo armazém onde se colocam os 



Relatório de Estágio Curricular em Farmácia Comunitária | Farmácia Brito 

 

3 
 

excedentes.  Neste piso existe ainda um quarto destinado ao farmacêutico para descansar durante 

os dias de serviço permanente. O laboratório localiza-se no piso -1. 

Zona de atendimento ao público 

Encontra-se organizada de forma a transmitir um ambiente atrativo e acolhedor aos utentes e de 

modo a promover um atendimento adequado e cómodo. Tem um ambiente moderno, calmo, com 

música ambiente e ar condicionado, mas simultaneamente mantem as características que revelam 

a antiguidade da farmácia (Anexo III). Nele existem quatro postos de atendimento individualizados 

de forma a garantir a privacidade ao utente.  Cada posto tem um computador, uma impressora (para 

fazer as impressões das faturas) e um leitor de código de barras. Atrás dos postos de atendimento 

encontram-se expostos alguns dos produtos farmacêuticos que são mais vendidos. Junto aos 

postos encontra-se também disponível uma balança que permite determinar o peso corporal e 

respetivo Índice de Massa Corporal (IMC). No espaço central estão dois expositores móveis com 

produtos de elevada rotatividade. No restante espaço da sala de espera os produtos estão 

distribuídos por áreas específicas reservadas à dermocosmética, podologia (particularmente 

destinado aos peregrinos), puericultura, higiene oral e nutrição (Anexo IV). Existe ainda um pequeno 

espaço infantil, posicionado junto dos produtos para crianças e bebés.  

Zona de armazenamento de medicamentos 

Local onde são armazenados a maioria dos medicamentos e produtos de saúde. Os Medicamentos 

Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

são armazenados em gavetas metálicas e organizadas por ordem alfabética de acordo com o nome 

comercial. Os Medicamentos Genéricos (MG) estão armazenados separadamente em gavetas 

metálicas e em prateleiras. Estes encontram-se organizados por ordem alfabética de acordo com a 

Denominação Comum Internacional (DCI) da substância ativa. Com vista a promover uma maior 

segurança, os medicamentos classificados como psicotrópicos ou estupefaciente estão em outra 

gaveta à parte. Existe ainda outras duas gavetas destinadas aos produtos incluídos no Protocolo da 

Diabetes Mellitus (DM), como as tiras de teste e lancetas. Os medicamentos destinados para 

administração oral e cuja forma farmacêutica é líquida, tais como xaropes, suspensões e ampolas 

ou soluções de grande volume e pós para preparação de suspensão são colocados em um armário. 

Abaixo destes armários encontram-se gavetas onde são armazenados produtos diversificados. As 

gavetas encontram-se identificadas para facilitar o acesso e é onde são colocados produtos como 

tampões, cotonetes, sticks labiais, cremes de mãos, pensos, ligaduras, pastilhas antigripais, 

vaselina, repelentes, termómetros, entre outros. Os Medicamentos que necessitem ser 

armazenados entre 2 a 8 ºC são colocados no frigorífico, onde está incorporado 1 dispositivo para 

controlo da temperatura. São exemplo de produtos armazenados no frigorífico as vacinas (como a 

Rotateq® e a Bexsero®) e as insulinas (como Humalog®, Lantus® ou Novorapid®). Existem ainda 

armários destinadas para produtos ortopédicos (meias de compressão e de descanso), para os 

líquidos de uso externo para higiene íntima e cuidados capilares, higiene oral, seringas, 

desinfetantes e uma secção para os produtos veterinários.  
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Zona de receção e conferência de encomendas 

Localiza-se na parte de trás da farmácia, junto ao armazém. A zona tem um terminal informático, 

um leitor de código de barras, uma impressora, dois telefones e o balcão onde os produtos 

farmacêuticos são colocados posteriormente serem armazenados. 

Gabinete de atendimento personalizado ao utente 

É utilizado quando o utente solicita uma conversa particular e confidencial ou para a prestação de 

cuidados farmacêuticos, como as medições bioquímicas (glucose, colesterol total e triglicerídeos), 

medição da pressão arterial (PA), administração de medicamentos injetáveis e vacinas e prestação 

de primeiros socorros. Quinzenalmente também são realizadas consultas de nutrição neste espaço. 

No gabinete existe uma marquesa, uma secretária e todo o material necessário na prestação destes 

serviços (Anexo V). 

Laboratório 

Este espaço é destinado à preparação de manipulados que não necessitam de condições estéreis, 

bem como ao armazenamento das matérias-primas e materiais necessários à sua produção.  No 

entanto, é de destacar que na FB não se prepara nenhum Medicamento Manipulado (MM), sendo 

atualmente todos estes medicamentos encomendados à Farmácia Barreiros, no Porto.  

Escritório/biblioteca 

Destinando-se à gestão e controlo da farmácia. É neste local que se localizam as fontes de 

informação e onde se realizam as reuniões com os delegados de informação médica ou delegados 

de vendas.  

No piso 1 existe ainda uma segunda área de armazenamento, onde se colocam os excedentes. 

Inclui 3 divisões, uma destinada a MSRM, MNSRM e genéricos, outra destinada a produtos de 

higiene oral, leites e farinhas, e uma terceira sala com produtos de dermofarmácia e cosmética, 

chupetas, biberons e brinquedos. Existem também duas instalações sanitárias destinada à equipa, 

uma no piso 1 e outra no rés do chão. 

 

2.4. Fontes de Informação 

De forma a garantir a correta prestação de serviços e cedência de medicamentos, o farmacêutico 

deve dispor de fontes de informação organizadas e atualizadas na farmácia. Estas devem incluir 

obrigatoriamente Prontuário Terapêutico e o Resumo das Características dos Medicamentos.1 No 

entanto, outras publicações apropriadas são recomendadas e podem ajudar a melhorar os serviços 

prestados. No caso da BF, para além das publicações obrigatórias, existe ainda o Índice Nacional 

Terapêutico, o Formulário Galénico Português, o Direito Farmacêutico, Farmacopeia Portuguesa 

9.0, Tecnologia Farmacêutica (três volumes) e Medicamentos não prescritos: aconselhamento 

farmacêutico (dois volumes). Outras fontes como a Revista das Farmácias Portuguesas e a revista 

da Ordem dos Farmacêuticos também estão disponíveis. 

Para além do formato em papel, os profissionais têm ainda acesso à internet, podendo aceder 

facilmente a sites de referência como o Pubmed, site do INFARMED, do Centro de Informação do 

Medicamento (CIM) da Ordem dos Farmacêuticos, Laboratório de Estudos Farmacêuticos da ANF 
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ou Centro de Informação sobre Medicamentos (CEDIME) da ANF. Uma outra ferramenta de 

pesquisa é o sistema informático SIFARMA 2000®, que disponibiliza na ficha de cada produto, 

informação científica tal como, as indicações terapêuticas, a posologia, reações adversas, 

interações medicamentosas. Todas estas informações estão permanentemente disponíveis para 

todos os profissionais da farmácia. 

Durante o meu estágio recorri a diversas fontes de informação, onde destaco o Prontuário 

Terapêutico e o RCM que fornecem informação útil e de fácil acesso. Também consultei 

frequentemente site do INFARMED de modo a esclarecer as dúvidas que surgiam, para além do 

Sifarma 2000®. 

 

3. Administração e Gestão da Farmácia  

A rentabilidade e qualidade dos serviços prestados pela farmácia exige um planeamento de todas 

as funções e responsabilidades dos profissionais, bem como uma boa gestão financeira. Isto implica 

a necessidade de gerir racionalmente os produtos e o capital disponível de forma a otimização do 

negócio. 

 

3.1. Gestão de Stocks 

A farmácia deve garantir que existe uma quantidade e qualidade adequada de medicamentos 

disponíveis. O objetivo geral é promover um equilíbrio de forma a evitar a rutura de produtos em 

stock e simultaneamente não ter excesso do produto.  Por um lado, a ruturas de stock pode 

prejudicar a fidelização de utentes, e ter o produto certo na hora certa pode ser determinante neste 

processo. Por outro lado, o excesso de unidades que não são escoadas em tempo útil corresponde 

à imobilização de capital e de ocupação desnecessária de espaço de armazenamento.   

Assim, para que haja uma gestão racional dos stocks, é essencial um conhecimento profundo da 

realidade da farmácia. A otimização desta gestão passa por conhecer a disponibilidade financeira 

da farmácia, espaço físico para armazenamento, o tipo utentes que a frequentam, o perfil 

socioeconómico em que se enquadram e os hábitos de prescrição dos médicos do centro de saúde 

mais próximo. É fundamental selecionar os fornecedores/laboratórios que apresentem as melhores 

condições comerciais, considerar as oscilações sazonais das vendas (como é o caso dos protetores 

solares e vacinas da gripe), campanhas promocionais e publicidade existente nos media. De realçar 

também o facto de a aquisição do stock estar condicionado pela legislação em vigor. Por exemplo, 

farmácias devem ter sempre disponível para venda, pelo menos, três medicamentos com a mesma 

substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, de entre os que correspondam aos cinco preços 

mais baixos de cada grupo homogéneo. Este também será um critério a ter em conta da gestão do 

stock.2  Todos estes fatores devem ser considerados e são essenciais para garantir uma constante 

rotação de produto e responder ás necessidades da população. 
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3.2. Sistema informático  

Atualmente todas as farmácias comunitárias estão dependentes de um sistema informático 

adequado, que facilite gestão, controlo e rastreabilidade dos produtos farmacêuticos e permita o 

controlo de múltiplas variáveis de forma eficaz e simples. O software utilizado na FB é o SIFARMA 

2000®.  Este sistema informático é reconhecido pelo INFARMED e é imprescindível nas diversas 

atividades da farmácia. É um recurso útil na contabilidade, gestão de stocks, atendimento ao público 

e uma importante fonte de informação. 

O programa permite uma constante atualização de stocks através da criação, aprovação e receção 

de encomendas, gestão de bónus, controlo das vendas e devoluções de produtos.  Possibilita a 

criação de ficha para cada produto com várias informações como o nome, composição, custo e 

fornecedor preferencial. Nesta ficha pode ser definido os níveis de stock máximo e mínimo, o que 

permite que sempre que a quantidade de produtos em stock atinge valores mínimos, estes sejam 

propostos para uma nova encomenda. Estes valores devem ser revistos e atualizados 

periodicamente de acordo com a rotatividade e sazonalidade do produto para que um produto nunca 

entre em rutura de stock ou atinja quantidades excessivas. O programa é útil ainda no controlo de 

prazos de validade (PV) através da criação de inventários. 

Durante o atendimento ao público o programa também assume um importante papel, permitindo 

fazer uma eficiente gestão dos utentes e possibilitando uma dispensa de medicamentos e outros 

produtos com menor do erro humano. No ato da dispensa, o SIFARMA 2000® permite visualizar o 

historial de compras de cada utente, o que facilita o acompanhamento farmacoterapêutico e ajuda 

a prevenir possíveis interações medicamentosas e efeitos secundários indesejáveis. Outras 

funcionalidades incluem uma verificação rápida dos produtos em stock e o acesso rápido a 

informação técnico-científica adequada de todos os produtos existentes na farmácia, como 

composição, posologia, interações, modo de administração, contraindicações e reações adversas. 

No que diz respeito á contabilidade e faturação mensal, o SIFARMA 2000® assume um importante 

papel na emissão de documentos contabilísticos, verificação dos valores em caixa e na consulta 

detalhada de vendas, permitindo avaliar as vendas de cada dia de trabalho. 

Cada operador realiza as suas tarefas com o seu número de utilizador e código de acesso, 

garantindo que cada movimento fica registado na sua conta. 

 Ao longo do estágio explorei todas das funcionalidades do sistema de forma a adquirir 

competência essenciais no contexto da farmácia comunitária.  

 

3.3. Aquisição de produtos na farmácia  

A aquisição de produtos pode ser feita a armazenistas ou por encomenda direta aos laboratórios. A 

decisão de compra é feita pelo diretor técnico ou um farmacêutico responsável, que deve avaliar 

criteriosamente os fornecedores/laboratórios, o tipo de produtos e a quantidade a adquirir de forma 

a garantir a qualidade, os requisitos legais estabelecidos e as melhores condições comerciais.1 

Todas as compras devem ser controlas através de notas de encomenda e registadas 

informaticamente.  Existem quatro formas distintas de proceder á encomenda de medicamentos ou 

produtos farmacêuticos:  
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- Encomenda diária: são encomendas a distribuidores/armazenistas que são geradas pelo sistema 

informático assim que o medicamento ou produto farmacêutico atinge o stock mínimo definido. As 

encomendas devem ser analisadas e adaptadas às necessidades reais da farmácia. A entrega é 

realizada sempre no mesmo horário de segunda-feira a sábado, repondo os stocks habituais da 

farmácia. O principal fornecedor da FB é a OCP®, que realiza duas entregas por dia, uma da parte 

da manhã pelas 8:00h e outra durante a tarde pelas 15:30h. Outros fornecedores minoritários 

incluem Aliance Healthcare® e a Empifarma®. 

- Encomendas pela plataforma “Via Verde do Medicamento”: este sistema tem por objetivo 

assegurar a disponibilidade de medicamento em tempo útil, sem que o utente se tenha de deslocar 

a várias farmácias. Deve corresponder a um “mecanismo excecional” de aquisição de 

medicamentos. É uma forma útil de adquirir em produtos rateados, como é o caso do Eliquis® e o 

Lovenox®. 

- Encomendas informáticas ao armazenista via Gadget da OCP® (ou encomendas instantâneas no 

caso da Aliance Healthcare®) permitem saber se o produto está disponível ou esgotado e a hora em 

a entrega se vai realizar.  

- Encomendas diretas aos laboratórios por contrato estabelecido com os mesmos por telefone ou 

através dos seus representantes que visitam a farmácia regularmente. São realizadas 

essencialmente para a aquisição de MG e cosméticos. Normalmente envolvem grandes quantidades 

de produtos de forma a obter condições de aquisição mais vantajosas.  No entanto, esta via implica 

um maior tempo de espera entre a realização da encomenda e a sua receção. 

Em todos estes tipos de encomendas é necessário avaliar o custo, rotação dos produtos, possíveis 

descontos, bónus comerciais e vantagens financeiras no modo de pagamento da encomenda. A 

escolha dos fornecedores está dependente não só das condições comerciais e financeiras 

oferecidas, mas também da rapidez/frequência de entrega e da possibilidade de devolução de 

produtos.  

 

3.4. Receção e conferência de encomendas  

A receção e conferência de encomendas são as operações que visam confirmar que aquilo que é 

entregue à farmácia corresponde ao que foi efetivamente encomendado. A receção de encomendas 

inicia-se com a chegada dos produtos em caixas/contentores selados. Os medicamentos que 

necessitam de refrigeração devem estar separados dos restantes produtos e armazenados em 

contentores adequados à sua conservação, com a inscrição “Medicamentos Conservados no Frio”.   

Todas as encomendas devem ser acompanhadas de uma fatura em duplicado (Anexo VI). As 

faturas devem apresentar a identificação do fornecedor, um número de identificação da encomenda, 

a data, o destinatário, valor total e a identificação dos produtos encomendados. Cada produto deve 

ser identificado com o nome, forma farmacêutica e dosagem e o respetivo Código Nacional 

Português (CNP). A fatura inclui ainda a quantidade pedida, a quantidade enviada, o preço de venda 

à farmácia (PVF), o preço de venda ao público (PVP), o imposto de valor acrescentado (IVA) de 

cada produto e descontos e bónus (se existirem).   
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No caso dos medicamentos que contêm substâncias psicotrópicas e estupefacientes ou 

benzodiazepinas, para além da fatura, estes devem ser ainda acompanhados do pedido de 

requisição (Anexo VII) também em duplicado, como definido no artigo 18 do Decreto Regulamentar 

nº 61/94, de 12 de outubro. O documento original fica arquivado na farmácia e o seu duplicado é 

devolvido ao fornecedor devidamente carimbado, datado e assinado pela diretora técnica. 

Aquando da receção informática dos produtos, deve-se proceder à verificação das faturas e 

respetivo produto. Nesta fase cada produto é introduzido informaticamente através da leitura ótica 

dos CNP, devendo-se conferir se os produtos estão nas quantidades corretas e em condições 

adequadas. O prazo de validade deve ser verificado e atualizado na ficha do produto. Sempre que 

se deteta alguma inconformidade esta deve ser esclarecida com o fornecedor. 

 De salientar que existem produtos cujo PVP é fixo e está marcado na embalagem e existem 

produtos que não detêm nenhum PVP inscrito na embalagem. Neste ultimo caso, a margem é 

definida pela farmácia e o PVP é marcado na embalagem através de etiquetas. 

No meu estágio, a receção e conferência de encomendas foi a primeira tarefa que realizei 

autonomamente. Esta fase permitiu-me conhecer os produtos existentes na farmácia, os seus 

nomes comerciais, a apresentação dos medicamentos e a sua localização dentro da farmácia. 

 

3.5. Armazenamento  

Os medicamentos e outros produtos de saúde encontram-se armazenados em condições de 

iluminação, temperatura, humidade e ventilação adequadas. Estas condições são verificadas e 

registadas periodicamente para garantir a correta conservação. De forma a evitar que o PV dos 

produtos seja ultrapassado, é aplicada a regra "First-Expire, First-Out", na qual os produtos com 

maior PV são colocados atrás, de modo a permitir a sua saída posterior aos que já la estavam. O 

armazenamento adotado procura também promover rotação do produto em stock, fácil 

acessibilidade e a otimização do espaço. Como já foi referido anteriormente, os produtos são 

organizados nas gavetas deslizantes e prateleiras de acordo com ordem alfabética e da menor 

dosagem para a maior. Alguns produtos, como os medicamentos de venda livre, produtos de 

cosmética e higiene corporal, produtos de puericultura, dispositivos médicos e suplementos 

alimentares vão diretamente para a zona de atendimento. Os medicamentos e produtos saúde que 

são adquiridos em grandes quantidades e não é possível guardá-los nos locais habituais são 

armazenados no 2º andar.  

 

3.6. Controlo de prazos de validade e verificação física de existências 

Os medicamentos que se encontrem a dois meses de expirar o seu prazo de validade devem ser 

prontamente retirados das existências comercializáveis.3 Por este motivo deve haver um constante 

controlo dos stocks existentes e dos respetivos PV através de inventários das existências e 

contagens físicas periódicas.  Na FB é mensalmente gerada uma lista que inclui todos os 

medicamentos cujo PV termine nos 2 meses seguintes. Os produtos incluídos na lista são 

identificados e recolhidos de forma a serem devolvidos ao fornecedor. 
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Durante o meu estágio tive oportunidade de proceder à verificação física de existências de 

produtos, conferindo se as quantidades em stock, o PV e o PVP correspondiam ao existente 

informaticamente. 

 

3.7. Devoluções 

Por vezes pode haver a necessidade de alguns produtos terem de ser devolvidos, podendo o pedido 

ser solicitado pelo INFARMED, pelos laboratórios ou pela própria farmácia. O motivo da devolução   

pode dever-se a enganos da farmácia, enganos do fornecedor, embalagens danificadas, prazos de 

validade curtos, erro no produto enviado (quando o produto enviado não corresponde ao pedido), 

erro de quantidades (quando a quantidade enviada é diferente da encomendada) ou retirada do 

produto no mercado (nesta situação, a farmácia recebe uma circular a informativa).  

Nestas situações a farmácia emite um pedido de devolução através do SIFARMA 2000®, sendo 

criadas nota de devolução e as respetivas guias em triplicado (Anexo VIII) que discriminam o motivo 

da devolução e o número da fatura de fornecimento. Duas das guias impressas (o original e 

duplicado) acompanham o produto devolvido ao fornecedor e uma terceira (o triplicado) é arquivada 

na farmácia. 

Dependendo da justificação apresentada, a devolução pode ser ou não aceite pelo fornecedor. No 

caso de ser aceite, o fornecedor poderá trocar o produto devolvido por outro equivalente ou emitir 

uma nota de crédito.  Se a devolução não for aceite a farmácia terá de assumir o prejuízo. Estes 

produtos são denominados por “quebras" e devem ser devidamente identificados e separados. 

Posteriormente poderão ser encaminhados para o VALORMED, onde vão ser destruídos, e a 

farmácia deverá informar a entidade tributaria de forma reaver o valor do IVA. Em alternativa, estes 

produtos podem ainda ser alvos de “Operações Limpeza” que consiste em ceder os produtos a 

empresas (que posteriormente os destroem) e em troca a farmácia compra produtos. Caso os 

produtos se encontrem próprios para consumo podem eventualmente ser doados a instituições de 

caridade.  

Durante o meu estágio tive a oportunidade de realizar algumas devoluções. A maioria das 

devoluções estavam relacionadas com erros no pedido ou devido a embalagens danificadas. 

 

3.8. Filosofia Kaizen 

Com o objetivo de promover uma gestão eficaz da farmácia foi implementada a filosofia Kaisen. 

Esta prática consiste na melhoria contínua nos processos de gestão e é um importante pilar na 

estratégia competitiva de longo prazo para diversas organizações. A filosofia envolve todos os 

profissionais da farmácia e visa orientar a equipa de forma a reduzir os custos e aumentar a 

produtividade. Neste contexto, na FB são realizadas frequentemente reuniões rápidas e de pé. 

Nestas reuniões são monitorizados os objetivos previamente definidos e planeados novos objetivos, 

e deste modo pretende-se que a longo prazo se verifiquem ganhos consideráveis. 
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4. Medicamentos e outros produtos de saúde 

4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Os MSRM são medicamentos que se caracterizam por só poderem ser dispensados após o utente 

apresentar a receita médica (documento capaz de provar a prescrição médica do medicamento). 

Incluem todos aqueles que se destinam a ser administrados por via parentérica ou que possam 

constituir um risco para a saúde do doente caso sejam utilizados sem vigilância médica.  

A maior monotorização destes fármacos permite evitar que sejam utilizados para fins diferentes 

daquele a que se destinam e investigar/aprofundar as possíveis reações adversas. A sua prescrição 

pode ser feita por um médico, por um médico dentista ou por um odontologista. Na receita médica 

devem estar descritos os medicamentos que reflete as opções terapêuticas do médico prescritor 

tendo em conta o diagnóstico e a história clínica do doente. A dispensa de MSRM ao público é 

realizada exclusivamente nas farmácias por farmacêuticos ou pelos seus colaboradores 

devidamente habilitados. 

 

4.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Em contraste com os MSRM, os MNSRM podem ser dispensados sem a necessidade de uma 

receita médica.  A toma destes medicamentos surge por iniciativa própria dos utentes ou por 

aconselhamento farmacêutico. Nestas situações, o papel do farmacêutico durante a dispensa do 

medicamento assume uma grande importância promoção da saúde e no uso racional do 

medicamento, permitindo alertar e aconselhar o utente para os possíveis riscos e benefícios e 

informá-lo relativamente às opções disponíveis e o modo de utilização. Em geral estes 

medicamentos não são comparticipáveis e são usados em problemas menores de saúde, como em 

situações de queimaduras, feridas, sintomas gripais, tosse, dor, alergias, irritações oculares, entre 

outras. A sua dispensa é realizada nas farmácias e nos Locais de Venda de Medicamentos Não 

Sujeitos a Receita Médica (também denominadas parafarmácias) e apresentam um regime livre de 

fixação de preço.4 

Durante o meu estágio dispensei aos utentes uma grande variedade de MNSRM, entre os mais 

frequente, destaco: antidiarreicos (como Imodium®), antieméticos (como Vomidrine®), antigripais 

(como e Cêgripe® e Antigripine®), antitússicos (como Bisoltussin®) e analgésicos (Spidifen® e 

Voltaren Emulgel®). 

 

4.3. Medicamentos Genéricos  

Medicamentos Genéricos (MG) são todos os medicamentos com a mesma substância ativa, igual 

dosagem, sob a mesma forma farmacêutica e que tenham demonstrado bioequivalência com 

medicamento de referência através de estudos de biodisponibilidade apropriados.  As indicações 

terapêuticas dos MG devem coincidir com o medicamento de referência e para estes poderem ser 

introduzidos no mercado deve-se garantir que os direitos de propriedade industrial tenham 

caducado. São identificados pela DCI das substâncias ativas, seguida do nome do titular da 

autorização de introdução no mercado (ou de um nome de fantasia), da dosagem, da forma 

farmacêutica e da sigla «MG».5 No ato de dispensa do medicamento, o farmacêutico deverá fornecer 
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o MG que cumpra a prescrição médica e de menor preço, exceto nos casos em que o utente exerça 

o seu direito de opção.4  Alguns dos principais laboratórios responsáveis pela produção de MG são 

a Farmoz®, KRKA®, Teva®, Rhatiofarma®, Generis® e Mylan®.  

Durante o meu estágio, era frequente surgirem questões relativas à qualidade e eficácia dos MG. 

Muitos utentes consideravam que, uma vez que o PVP dos MG é inferior, estes medicamentos não 

eram eficazes, optando por comprar o medicamento de marca. Nestas situações, o farmacêutico 

deve procurar desmitificar este tipo de crenças, mas respeitando sempre o direito de opção do 

utente.  

 

4.4. Medicamentos Manipulados  

Os Medicamentos Manipulados (MM) correspondem a fórmulas magistrais (preparações segundo 

receita médica) ou a preparados oficinais (segundo as indicações compendiais, de uma farmacopeia 

ou de um formulário). Estes medicamentos oferecem a vantagem de permitir personalizar a 

terapêutica por adaptação do medicamento ao perfil fisiopatológico dos doentes. São destinados 

para aplicação cutânea, para uso pediátrico ou para doentes em que as condições de administração 

ou de farmacocinética se encontrem alteradas. A sua preparação implica que não existe no mercado 

especialidade farmacêutica com igual dosagem e sob a mesma forma farmacêutica.6 

A produção deve ser realizada de acordo com as Boas Práticas Farmacêuticas e Boas Práticas de 

Preparação de Medicamentos Manipulados de forma a garantir a sua qualidade, segurança e 

eficácia. As matérias-primas para a sua preparação devem ser permitidas pelo INFARMED e estar 

inscritas na Farmacopeia Portuguesa, nas farmacopeias de outros Estados Partes na Convenção 

Relativa à Elaboração de Uma Farmacopeia Europeia, na Farmacopeia Europeia ou na 

documentação científica compendial.6 Atualmente, na FB não se preparam nenhum medicamento 

manipulado, sendo estes encomendados à Farmácia Barreiros, no Porto.  

O ato da dispensa requer que o utente apresente a respetiva prescrição médica para que o 

farmacêutico possa ceder o medicamento. Nesta fase, o farmacêutico deve fornecer todas 

as informações relevantes, como a posologia, modo de administração, condições de 

conservação e prazo de validade.7 

O PVP é calculado com base no disposto na portaria n.º 769/2004, de 1 de Julho. O preço é 

determinado com base no valor dos honorários, no valor das matérias-primas e no valor dos 

materiais de embalagem. Os honorários são calculados consoante as formas farmacêuticas, 

quantidades preparadas e um fator (F), um valor fixo revisto anualmente. O valor das matérias-

primas é determinado consoante um fator dependente do número das unidades 

utilizadas/dispensadas multiplicado pelo valor da aquisição.  Por fim, os valores referentes aos 

materiais de embalagem são determinados pela multiplicação do valor da aquisição e o fator 1,2. 

Desta forma o PVP é o resultado da aplicação da fórmula:  

(Valor dos honorários + Valor das matérias-primas + Valor dos materiais de embalagem) x 1,3, 

acrescido o valor do IVA.8 
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4.5. Medicamentos de Uso Veterinário 

Medicamentos de uso veterinário são produtos que podem ser utilizados ou administrados a animais 

para estabelecer um diagnóstico, prevenir ou curar doenças e sintomas ou modificar funções 

fisiológicas. Tal como os medicamentos de uso humano, estes podem exercer a sua ação por 

mecanismos farmacológica, imunológica ou metabólica. Estes medicamentos são essenciais na 

defesa da saúde dos animais, mas também para a proteção da saúde pública em geral e apresentam 

um grande impacto na economia pelo papel que desempenham na salvaguarda das produções 

agro-pecuárias e alimentares. A sua venda pode ser efetuada pelas farmácias e outras entidades 

legalmente autorizadas.9 Os produtos vendidos na farmácia são essencialmente destinados a 

animais domésticos (cães, gatos e coelhos) e são maioritariamente antiparasitários (externos e 

internos), antibióticos ou anti-inflamatórios. As marcas vendidas na FB incluem a Frontline®, Amflee® 

e a Abvantix®.  

Durante o meu estagio tive a oportunidade de dispensar estes produtos, tendo o cuidado de a 

adequar o medicamento ao animal em questão e informar o utente relativamente ao modo de 

administração. 

 

4.6. Dispositivos Médicos  

De acordo com o Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de junho, os dispositivos médicos são definidos 

como “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado 

isoladamente ou em combinação (…), cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja 

alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser 

apoiada por esses meios, destinado (…) para fins de diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento 

ou atenuação de uma doença; diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de 

uma lesão ou de uma deficiência; estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo 

fisiológico; e controlo da conceção”. São inúmeros e variados os dispositivos médicos dispensados 

na farmácia, desde compressas, ligaduras, pensos, preservativos, tensiómetros, algodão, testes de 

gravidez, preservativos, fraldas, bengalas, entre outros. Todos estes produtos devem ter inscrito na 

embalagem o símbolo CE.10 

Durante o meu estágio, os dispositivos médicos comparticipados para apoio a doentes 

ostomizados ou com incontinência/retenção urinária também passaram a ser obrigatoriamente 

disponibilizados nas farmácias, como disposto na Circular Informativa N.º 046/CD/100.20.200. 

 

4.7. Produtos de dermofarmácia, higiene e cosmética  

Os produtos de dermofarmácia, higiene e cosmética correspondem a substâncias ou misturas que 

podem ser colocadas em contacto com diversas partes da superfície corporal com a finalidade de 

modificar o seu aspeto, limpar, proteger, manter em bom estado, corrigir odores ou perfumar.  São 

geralmente aplicados na epiderme, em sistemas piloso e capilar, nas unhas ou nos lábios.11 Incluem 

uma enorme variedade de produto como sprays, cremes, loções, champôs, sabonetes, géis de 

banho, produtos de maquilhagem, vernizes, perfumes, desodorizantes, tintas para coloração de 

cabelo, pastas de dentes, elixires bucais, etc. 
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Como o PVP destes produtos é definido pela farmácia, estes representam uma das maiores fontes 

de lucro. Por este motivo, os produtos são geralmente expostos de forma visível, sendo 

frequentemente alvos de promoções e descontos de forma a incentivar a sua compra por parte dos 

utentes. Existe atualmente uma vasta gama de produtos e marcas no mercado. A FB trabalha com 

várias marcas como a Uriage®, Roche Posay®, Avène®, A-Derma®, PizBuin® e Klorane®. Perante 

esta multiplicidade de produtos é frequente haver pedidos de aconselhamento.  Por este motivo 

torna-se fundamental conhecer as principais diferenças entre os produtos das diferentes marcas 

para realizar um aconselhamento direcionado ao utente. 

Enquanto estagiário, verifiquei que poderia ser bastante complexo fazer um bom aconselhamento 

perante tanta variedade produtos. Muitos produtos eram equivalentes e o principal fator de escolha 

acabava por ser o impacto do marketing sobre o cliente. 

 

4.8. Produtos Homeopáticos e Medicamento à base de plantas 

Os produtos homeopáticos são considerados "aqueles que, contendo uma ou mais substâncias, 

sejam obtidos a partir de produtos ou composições denominados «matérias-primas homeopáticas», 

de acordo com o processo de fabrico homeopático descrito na Farmacopeia Europeia ou, quando 

dela não conste, nas farmacopeias de qualquer Estado membro da União Europeia." Podem ser 

classificados como medicamentos homeopáticos ou produtos farmacêuticos homeopáticos.5 Apesar 

da eficácia dos produtos homeopáticos ser controversa, algumas pessoas têm preferência pela 

utilização destes produtos, ainda que isto não ocorra de forma generalizada. Na FB os únicos 

produtos existentes em stock são os Sais de Schussler DHU®. Os restantes produtos têm de ser 

previamente encomendados. 

Os medicamentos à base de plantas são aqueles que tenha exclusivamente como substâncias 

ativas uma ou mais substâncias derivadas de plantas.5 Estes produtos são populares pois muitas 

vezes as pessoas pensam que o facto de serem produtos “naturais” significa que são eficazes e que 

não tem efeitos adversos.  O farmacêutico deve desmistificar esta crença e alertar o utente para o 

facto de estes produtos também estarem sujeitos a efeitos adversos, contra-indicações e interações. 

Como exemplo de medicamentos existentes na FB temos Agiolax®, Bekunis® e o Valeron®. 

 

4.9. Suplementos nutricionais e Produtos Alimentares  

Estes produtos distinguem dos alimentos de consumo corrente devido à sua composição especial 

ou a processos especiais de fabrico e por esse motivo são classificados como géneros alimentícios.  

São especialmente destinados a pessoas que se encontrem em condições fisiológicas especiais, 

cujo processo de assimilação se encontre perturbado ou a lactentes e crianças de pouca idade em 

bom estado de saúde.12 São exemplos de produtos que se encaixam nesta categoria o Fortimel®, 

Resource®, os leites infantis e os suplementos alimentares. 

No caso dos suplementos alimentares, estes correspondem a fontes concentradas de substâncias 

nutrientes ou outras que visam complementar e ou suplementar o regime alimentar normal. Todos 

estes produtos têm impressa a designação “suplemento alimentar” no rotulo e podem conter 

vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos gordos essenciais e extratos de ervas, entre outros.13 Nos 
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últimos anos, o consumo destes produtos tem vindo a aumentar como forma de corrigir a 

alimentação inadequada, sendo usados para diversos fins como reforçar as defesas imunitárias, 

aumentar a concentração e memoria, evitar a queda de cabelo, revitalizar, aumentar a energia ou 

fortalecer as articulações. Existe no mercado um vasto número de suplementos alimentares.  Na FB 

são vendidos vários, como por exemplo Centrum®, Memofante®, Viterra®, Magnesium-Ok®, 

Regenera®, Memorex® ou Polase®. Muitos consumidores destes produtos não questionam a sua 

qualidade, segurança e eficácia, e deste modo, torna-se importante verificar se realmente existe a 

necessidade da sua utilização. É importante fazer uma avaliação da composição dos suplementos 

e das necessidades do utente, para selecionar e aconselhar o melhor suplemento para a pessoa 

em questão, relembrando sempre que a suplementação alimentar não substitui uma alimentação 

saudável. 

 

5. Dispensa de Medicamentos 

5.1. Validação da prescrição médica  

A dispensa de um MSRM exige previamente a análise e validação da receita médica (Anexo IX). A 

prescrição de medicamentos pode ser feita por via eletrónica (em papel ou desmaterializadas) ou 

por via manual, sendo atualmente a maioria das prescrições realizadas por via eletrónica. Por esta 

via, a receita só é válida caso incluía número da receita, local de prescrição, identificação e 

assinatura do médico prescritor, nome e número de utente ou de beneficiário de subsistema, 

entidade comparticipadora (com referência ao regime especial de comparticipação de 

medicamentos se aplicável) e data de prescrição. O farmacêutico deve ter em atenção que a receita 

só é válida pelo prazo de 30 dias a contar da data da sua emissão. Após esse prazo não é possível 

proceder à dispensa, a não ser que se trate de uma receita renovável, composta por três vias cujo 

prazo de validade são 6 meses.  

Na receita, a prescrição dos medicamentos deve ter obrigatoriamente a DCI da substância ativa, a 

dosagem, a forma farmacêutica, a apresentação e a posologia. A prescrição pode eventualmente 

incluir o nome comercial do medicamento caso não exista MG ou o que exista não seja 

comparticipado. O médico pode ainda justificar a escolha do medicamento de marca com base na 

margem terapêutica estreita, em reação adversa prévia ou caso o tratamento seja superior a 28 

dias. Neste último caso, o utente pode exercer direito de opção se pretender um medicamento mais 

barato que o prescrito. 

Apesar da prescrição de MSRM ser obrigatoriamente feita por via eletrónica, existe exceções que 

permitem realizar por via manual. Os motivos podem dever-se a falência do sistema informático, 

inadaptação do prescritor, no caso de prescrições no domicílio ou em outras situações em que há 

até um máximo de 40 receitas. Na validação destas receitas acresce a necessidade de verificar a 

existência da vinheta identificativa do médico prescritor, da vinheta identificativa do local de 

prescrição (se aplicável) e da identificação da especialidade médica. Em contraste com as receitas 

eletrónicas, cada receita manual pode incluir um máximo de quatro medicamentos diferentes, sendo 

que por cada medicamento apenas pode ser prescrito até duas embalagens. Excecionalmente, caso 

o medicamento se apresente sob a forma de embalagem unitária é possível que sejam prescritas 
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quatro embalagens do mesmo medicamento na mesma receita. Medicamentos contendo uma 

substância classificada como estupefaciente ou psicotrópica e dispositivos médicos incluídos no 

Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes devem ser prescritos em receita 

individualizada. O mesmo acontece nas receitas para MM, que devem incluir ainda a menção 

“Manipulado” ou “FSA” (Faça Segundo a Arte) caso sejam comparticipados. As receitas renováveis 

não podem ser prescritas pela via manual.14 

Independentemente do tipo de dispensa, o farmacêutico deve ainda analisar a prescrição médica, 

de forma a detetar possíveis falhas como a duplicação da terapêutica ou interações 

medicamentosas. Após esta análise da receita médica, deve-se proceder ao preenchimento 

informático dos dados referentes à receita médica e todos medicamentos dispensados devem ser 

introduzidos no sistema. Nas receitas manuais deve-se selecionar ainda a entidade 

comparticipadora. Cada entidade tem um código informático, e quando introduzido, o valor da 

comparticipação e o valor a pagar pelo utente é calculado automaticamente. Nestas situações, para 

além da fatura que deve ser entregue ao utente, também é impresso um registo de faturação no 

verso da receita. Neste registo é identificada a farmácia, o PVP de cada medicamento, a entidade 

comparticipadora, o valor da comparticipação e o valor que o utente pagou. Estas receitas são 

posteriormente carimbadas, datadas e rubricadas. 

 

5.2. Medicamentos sujeitos a legislação especial  

Os psicotrópicos e estupefacientes são medicamentos que requerem uma atenção especial na sua 

aquisição, registo, armazenamento e dispensa. Caracterizam-se por atuar no sistema nervoso 

central e potencialmente causarem dependência física e psíquica se administrados repetidamente. 

Por este motivo é necessário ser feita a notificação constante do registo de entradas e saídas de 

psicotrópicos e estupefacientes junto do INFARMED, que é a entidade responsável por fiscalizar e 

controlar este tipo de medicamentos. 

Assim, no ato da dispensa, é necessário recolher informações relativos ao adquirente (nome, 

morada, idade, número e data de emissão do documento de identificação), o nome e morada do 

doente e identificação do médico prescritor. No fim da venda, devem ser impressos dois registos de 

saída destes medicamentos (Anexo X). Um registo é arquivado na farmácia durante três anos e o 

outro é enviado para o INFARMED. 

 

5.3. Aconselhamento Farmacêutico   

Sendo a dispensa o último ato farmacêutico na cadeia do medicamento, é essencial realizar um 

bom atendimento farmacêutico para promover a adesão à terapêutica. Por esse motivo, na cedência 

dos diversos medicamentos e produtos de saúde, o farmacêutico deve fornecer toda a informação 

necessária para o uso correto destes produtos, tendo o cuidado de esclarecer o utente relativamente 

ao esquema terapêutico, início e duração da terapêutica, posologia (escrevendo na caixa do produto 

se necessário), modo de administração e potenciais efeitos secundários. A explicação do modo de 

utilização torna-se especialmente importante no caso de alguns dispositivos médicos como câmaras 

expansoras, as canetas para administração de insulina e nebulizadores, em que o modo de 
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utilização não seja intuitivo e por vezes complexo. Desta forma, o farmacêutico deve garantir que o 

utente fica completamente esclarecido relativamente aos medicamentos ou produtos de saúde que 

são dispensados. 

 

5.4. Regimes de comparticipação de medicamentos  

A comparticipação dos medicamentos tem como base o pagamento de uma determinada taxa do 

PVP por parte de entidades comparticipadoras. Existem diversas entidades responsáveis pela 

comparticipação dos medicamentos, incluindo sistemas públicos e privados.  No sistema público, a 

comparticipação de medicamentos pode ser feita através de um regime geral ou de um regime 

especial.15 

No regime geral de comparticipação, o Estado paga uma percentagem do PVP dos medicamentos 

de acordo com o escalão em que o medicamento está inserido. No escalão A comparticipação é de 

90%, no escalão B é de 69%, no escalão C é de 37% e no escalão D é de 15%. 

No regime especial de comparticipação, a percentagem de comparticipação é feita em função de do 

utente a que se destina, do medicamento e da patologia ou grupos especiais de utentes. Por 

exemplo, para os pensionistas do regime especial, a comparticipação por parte do SNS é acrescida 

de 5% relativamente ao escalão A e acrescida de 15% dos restantes escalões.  A comparticipação 

para estes pensionistas é ainda de 95% se o PVP do medicamento for igual ou inferior ao 5º preço 

mais baixo do grupo homogéneo em que se inserem. No caso de patologias como psoríase, artrite 

reumatoide, dor oncológica, infertilidade ou doença inflamatória intestinal, alzheimer, entre outras, 

os regimes de comparticipação são regulados por Despachos e Portarias específicas que devem vir 

devidamente indicadas na receita médica. Dependente do medicamento (ou produto farmacêutico), 

a comparticipação também se pode diferenciar. Os medicamentos manipulados são 

comparticipados a 30% e os produtos dietéticos com carácter terapêutico são comparticipados a 

100% (caso sejam prescritos no Instituto de Genética Médica Dr. Jacinto Magalhães ou nos centros 

de tratamento dos hospitais protocolados com o referido Instituto). A comparticipação de produtos 

destinados ao autocontrolo da DM é de 85% para as tiras-teste e 100% para agulhas, seringas e 

lancetas. As câmaras expansoras são comparticipadas a 80% caso o valor do PVP não exceda os 

28 euros.2 

Além do SNS, existem outras entidades de comparticipação tais como os SAMS, a MEDIS e a CTT. 

Neste tipo de situações, o utente deve mostrar o cartão de beneficiário inerente à entidade de 

complementaridade e este deve ser fotocopiado.  

 

5.5. Gestão de faturação e receituário  

A existência de entidades e escalões de comparticipação implica, que no ato da dispensa do 

medicamento, parte do montante é pago pelo utente e o restante é pago posteriormente pela 

respetiva entidade comparticipadora. No caso das receitas manuais, isto implica que a farmácia 

deverá enviá-las devidamente organizadas e conferidas para as entidades competentes. Desta 

forma, todas as receitas manuais recebidas durante o mês devem ser separadas por organismo de 

comparticipação e ordenadas de acordo com o número de lote, sendo que um lote completo deve 
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conter 30 receitas (com a exceção do último lote que poderá ter menos). Posteriormente as receitas 

devem ser conferidas de forma a garantir que apresentam concordância entre o medicamento 

prescrito e o dispensado e estão assinadas pelo médico prescritor e pelo utente.  Deve-se ter ainda 

em atenção se as datas de emissão de receita e de dispensa da medicação estão corretas e conferir 

se estão devidamente carimbadas, datadas e rubricadas pelo farmacêutico.  

Após a conferência, todos os lotes são fechados e são emitidos os documentos que devem 

acompanhar os respetivos lotes: o Verbete de Identificação do Lote, a Relação de Resumo dos 

Lotes e a Fatura Mensal de Medicamentos correspondente a cada entidade de comparticipação. O 

Verbete Identificativo do Lote resume a informação das 30 receitas e deve ser carimbado e anexado 

ao respetivo lote. A Relação Resumo de Lotes é impressa em triplicado e resume os lotes de cada 

entidade de comparticipação, devendo apresentar o PVP de cada receita, o preço pago pelo utente 

e da respetiva comparticipação.  A fatura mensal indica o número da fatura, a data, o organismo de 

comparticipação, o número de lotes e receitas, o valor total pago pelos utentes e o valor a receber 

pela farmácia. Este documento é impresso em quadruplicado. 

Por fim, os lotes comparticipados pelo SNS são enviados para o Centro de Conferência de Faturas 

(CCF) e os lotes comparticipados pelas outras entidades são enviados para a ANF. Caso exista 

alguma inconformidade as receitas são devolvidas à farmácia. As receitas devolvidas são 

reanalisadas e caso seja possível a sua correção são enviadas novamente já corrigidas. Nos casos 

em que as falhas não podem ser corrigidas, como receitas com a validade ultrapassada ou falta de 

assinatura no médico prescritor, a farmácia tem que assumir o prejuízo. 

 

6. Farmácia Clínica e Serviços Prestados  

As farmácias foram evoluindo ao longo dos anos de forma a ir de encontro às necessidades da 

população e hoje são um importante espaço de saúde e bem-estar, que não incluem apenas a venda 

de medicamentos, mas também um conjunto de serviços da qual os utentes podem usufruir.16 Os 

serviços prestados pela FB incluem o seguimento farmacoterapêutico, farmacovigilância, 

administração de injetáveis e vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação (PNV), 

monitorização de parâmetros bioquímicos e fisiológicos, administração de primeiros socorros, 

entregas de medicamentos ao domicílio e consultas de nutrição e podologia. 

 

6.1. Determinação de parâmetros fisiológicos  

A determinação da pressão arterial (PA) é o serviço mais solicitado pelos utentes, e sendo a 

hipertensão arterial um dos grandes fatores de risco de doenças cardiovasculares e uma das 

principais causas de morte em Portugal, é importante fazer um seguimento destes doentes e 

procurar informa-los relativamente aos fatores de risco e sua prevenção. A sua determinação é 

gratuita e realizada com recurso a um esfigmomanómetro aneroide.  Quando o utente solicita este 

serviço, é aconselhado um pequeno repouso (de cinco minutos) antes da respetiva medição. É 

estabelecido um diálogo com o utente de forma a perceber se o utente é hipertenso, se toma 

medicação, se é frequente monitorizar a PA e se consumiu café ou fumou antes da medição. O 

utente deve-se encontrar sentado durante a medição, com o medidor à altura do peito. O braço não 
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deve ter nenhum objeto que o aperte e o utente não deve falar ou mover-se.  Após a medição, o 

valor é transmitido ao utente e explicado o seu significado prático. O aconselhamento deve ser 

direcionado, onde o utente é alertado para possíveis medidas não farmacológicas para baixar a PA. 

Para além da determinação da PA, é possível também determinar o peso corporal, a altura do utente 

e o índice de massa corporal recorrendo a uma balança automática existente na sala de atendimento 

ao público. 

 

6.2. Determinação de parâmetros bioquímicos  

Relativamente aos parâmetros bioquímicos, na FB é possível realizar a determinação do colesterol 

total (CT), triglicerídeos (Tg) e da glicemia capilar. A medição da glicémia é fundamental na 

prevenção precoce e controlo da DM, permitindo minimizar as suas complicações. A sua 

determinação é feita por punção capilar, um método simples e pouco evasivo, facilitando desta 

forma a adesão à monitorização. Para obter o sangue necessário para a determinação é utilizada 

uma lanceta descartável para picar o dedo (previamente desinfetado com álcool etílico). A 

determinação é preferencialmente realizada em jejum para se obterem valores mais reprodutíveis, 

mas também pode ser realizada após a ingestão de alimentos (para a obtenção de valores pós-

prandiais).  

A determinação dos níveis do CT e Tg também se realiza por punção capilar. A determinação do 

CT pode ser efetuada a qualquer hora do dia, uma vez que a ingestão de alimentos apenas 

influencia ligeiramente os valores. No entanto, a determinação dos Tg exige que o utente esteja em 

jejum (de pelo menos 8 horas).  Após a determinação o utente é igualmente informado relativamente 

aos valores e medidas preventivas não farmacológicas. 

 

6.3. Outros serviços  

Na FB também se procede á administração de injetáveis e vacinas não incluídas no PNV. Este 

serviço é executado pelas farmacêuticas da FB, que estão devidamente habilitadas (com curso de 

administração de vacinas) para a sua realização.  

Outros serviços incluem entregas de medicamentos ao domicílio e consultas de nutrição e 

podologia. As consultas de nutrição e podologia são serviços disponibilizado mediante marcação e 

realizadas quinzenalmente por profissionais credenciados e habilitados a exercer a função. As 

consultas de nutrição realizam-se ás quartas-feiras e as consultas de podologia realizam-se ás 

quintas-feiras. 

 

6.4. Farmacovigilância  

A maioria das reações adversas a medicamentos (RAM) são detetadas durante os ensaios clínicos, 

antes da entrada no mercado. No entanto podem existir algumas RAM menos frequentes ou de 

deteção tardia que só são posteriormente identificadas. Desta forma surgiu a necessidade de criar 

o Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF). Todos os profissionais e instituições de saúde 

(públicas ou privadas) estão incluídos no SNF e desempenham um importante papel na recolha e 
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divulgação de informação relativa aos potenciais riscos associados ao uso dos medicamentos em 

comercialização.17  

Por esta razão, o acompanhamento farmacêutico torna-se uma atividade de extrema importância 

na deteção de novas RAM, e sempre que estes ocorrem o farmacêutico tem o dever de as comunicar 

com celeridade às autoridades de saúde. As suspeitas de RAM deve ser reportada através do 

preenchimento de um formulário no qual deve ser descrito o medicamento suspeito, o seu lote, via 

de administração, a data de início e de suspensão da toma, reação adversa (sinais e sintomas) e a 

sua duração, gravidade e evolução. 

 

7. VALORMED 

É relativamente comum utentes dirigirem-se à farmácia para devolver os medicamentos, porque a 

validade expirou ou por falecimento da pessoa que os tomava. Face às particularidades dos 

medicamentos, é necessário eliminar estes resíduos de forma a causar o menor impacto possível 

para o ambiente e para as populações. Esta responsabilidade cabe á Sociedade Gestora de 

Resíduos de Embalagens e Medicamentos (VALORMED). Esta sociedade resulta da colaboração 

entre distribuidores, indústria farmacêutica e farmácias e tem como objetivo a implementação e 

gestão de um sistema integrado de gestão de resíduos de medicamentos fora de uso e de todos os 

materiais utilizados no seu acondicionamento, embalagem ou administração.18  

Desta forma, todos os medicamentos inadequados para o consumo e embalagens entregues pelos 

utentes são colocados em contentores devidamente identificados. Estes contentores podem conter 

até um máximo de 9 Kg. Quando estão cheios, os contentores são pesados, selados e rotulados 

com a ficha do contentor devidamente preenchida.  Estes contentores são posteriormente recolhidos 

pelo armazenista, que termina o preenchimento da ficha e deixa uma cópia na farmácia. 

 

8. Formações e Workshops  

Todos os farmacêuticos devem procurar melhorar e aperfeiçoar constantemente os seus 

conhecimentos e manter atualizadas as suas capacidades técnicas e científicas.19 Por esse motivo 

a equipa realizam formações com frequência de forma a manterem-se atualizada e capazes de 

realizar atendimento adequado. Ao longo do meu estágio eu tive a oportunidade de participar em 

algumas destas formações. As formações na qual eu participei foram as seguintes: 

GSK® - Movimento Portugal Sem Dor e Marketing farmacêutico  

FFUP - Comunicação clínica para farmacêuticos (Anexo XI) 

Airvolution® – Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica e Dispositivos Inalatórios 

Avène® - Formação sobre produtos cosméticos. 

 

9. Conclusão 

A unidade curricular de estágio em farmácia comunitária é fundamental para um maior contacto com 

a realidade atual das farmácias, permitindo desenvolver novas competências técnicas e éticas 

aliadas ao conhecimento teórico previamente adquirido ao longo dos cinco anos de curso.  
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Durante os 4 meses tive a oportunidade de contactar com as diversas áreas de intervenção do 

farmacêutico de oficina e perceber como se processa toda a dinâmica de uma farmácia. O estágio 

permitiu-me compreender o processo de aquisição, armazenamento e dispensa de produtos 

farmacêuticos, bem como adquirir algumas noções de gestão farmacêutica, novos conhecimentos 

relativos à legislação, interagir com uma equipa de trabalho e contactar com variados casos clínicos 

durante o atendimento ao público. O aconselhamento aos utentes foi certamente uma das mais-

valias deste estágio, permitindo conhecer os problemas de saúde que mais frequentemente levam 

os pacientes a procurar a ajuda do farmacêutico e identificar quais as áreas em que o farmacêutico 

mais pode intervir, de forma a contribuir para a promoção da saúde. Paralelamente possibilitou o 

contacto com um vasto número de produtos, como medicamentos, suplementos alimentares, 

dispositivos médicos, cosméticos e produtos de puericultura. Gradualmente a minha segurança e 

autonomia no atendimento foi aumentando, devendo-se a isso o constante apoio de todos os 

profissionais da FB, que sempre me acompanharam e ensinaram de forma a me tornar um 

profissional mais atento e com maior espírito crítico. Assim, o estágio na FB revelou ser uma fase 

crucial na minha formação académica, e um importante complemento a todos conhecimentos 

teóricos adquiridos ao longo do curso. 

Parte II – Apresentação dos temas desenvolvidos 

 
1. Avaliação do Risco Cardiovascular  

1.1. Justificação da escolha do tema  

As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de morte e de incapacidade prematura 

em todo o mundo, sendo responsáveis por mais de 17,5 milhões de mortes por ano.20 Em Portugal, 

as DCV também são a principal causa de morte, justificando que se mantenham uma prioridade no 

planeamento da saúde nacional.21 É, portanto, fundamental alertar e informar a população para esta 

realidade. O Farmacêutico, pela proximidade que tem com os utentes, tem um papel importante na 

promoção a saúde e no controlo e prevenção dos fatores de risco associados, competindo-lhe 

aconselhar, educar e sensibilizar os seus utentes para adotarem um estilo de vida saudável.  

Por este motivo, durante o meu estágio procurei realizar alguns inquéritos, em contacto próximo 

com os utentes, que me permitiu conversar e expor mais detalhadamente a importância de prevenir 

as DCV. O objetivo do preenchimento dos questionários era, para além de avaliar o perfil dos 

utentes, permitir o acompanhamento e aconselhamento direcionado, onde o utente era informado 

dos riscos e possíveis medidas não farmacológicas das DCV.  

 

1.2. Doenças Cardiovasculares  

Doenças Cardiovasculares (DCV) correspondem ao conjunto de distúrbios que afetam o sistema 

circulatório (coração e os vasos sanguíneos). Englobam doenças como o tromboembolismo venoso, 

a doença isquémica cardíaca, doença cerebrovascular, doença arterial periférica, febre reumática e 

a doença cardíaca reumática.20,21 Estas doenças são geralmente provocadas por aterosclerose, um 



Relatório de Estágio Curricular em Farmácia Comunitária | Farmácia Brito 

 

21 
 

processo inflamatório complexo que se desenvolve ao longo de muitos anos. A aterosclerose 

caracteriza-se pelo depósito de placas de gordura, colesterol e cálcio no lúmen dos vasos 

sanguíneos, que fazem com que a superfície interna dos vasos se torne irregular e o lúmen se torne 

estreito, tornando mais difícil o fluxo de sangue. Eventualmente, a placa pode-se romper e 

desencadear a formação de um coágulo sanguíneo que poderá bloquear o fluxo de sangue e 

perturbar o normal funcionamento dos órgãos.22 A evolução tende a ser lenta, progressiva e 

silenciosa, e por este motivo, quando surgem as primeiras manifestações clínicas a doença 

geralmente já está numa fase avançada. É, portanto, fundamental identificar as pessoas com maior 

risco e assegurar que estas recebam tratamento adequado para evitar mortes prematuras.20,22  

 

1.3. Epidemiologia 

As DCV são a principal causa de morte e incapacidade prematura em todo o mundo. Mais de 17,5 

milhões de pessoas morrem por ano devido a DCV, o que corresponde a 31% de todas as mortes 

a nível mundial. Apesar da incidência e prevalência dos fatores de risco variarem de acordo com a 

região geográfica, género e origem étnica, de uma forma geral, a maioria das mortes (>75%) 

ocorrem em países em desenvolvimento. A maioria destas mortes (80%) ocorrem devido a doença 

cerebrovascular (AVC) e doença arterial coronária.20  

Contrariamente às tendências globais, na maioria dos países europeus (incluindo Portugal) a 

mortalidade devido a DCV está a diminuir, o que vai de encontro com as tendências descendentes 

de alguns fatores de risco, como tabagismo, consumo de álcool e os níveis de colesterol sanguíneo.  

No entanto, outros fatores de risco de DCV, como o excesso de peso/obesidade (em adultos e 

crianças), DM e o sedentarismo aumentaram consideravelmente nas últimas décadas, levantando 

preocupações quanto à sustentabilidade desta redução observada.  Atualmente, há quase 49 

milhões de pessoas que vivem com a DCV na União Europeia (UE), e mais de 6 milhões de novos 

casos de DCV todos os anos. A mortalidade é geralmente maior em países do centro e leste 

europeu, quando comparada com países do norte, sul e este da Europa. Anualmente as DCV são 

responsáveis de 1,8 milhões de mortes na UE (800 mil homens e 1 milhão de mulheres), o que 

corresponde a 37% de todas as mortes e consequente a maior causa de morte no espaço europeu.  

No entanto as DCV não só causam a morte, mas também podem resultar em incapacidade grave, 

particularmente entre aqueles que sobrevivem um enfarte do miocárdio ou AVC. Só na UE, as DCV 

são responsáveis por mais de 26 milhões de DALYs (anos de vida saudável perdidos).23  

Em Portugal mais de 31 mil pessoas morreram como resultado de DCV em 2013, e embora se tenha 

vindo a verificar uma tendência decrescente desde há vários anos, esta continua a ser a primeira 

causa de morte no nosso país. Cerca de 29,5% de todas as mortes resultaram de DCV, sendo este 

valor maior para mulheres (33.4%) do que em homens (25.7%).23,24 Estes números vão de encontra 

há elevada prevalência de fatores de risco na população. A prevalência de hipertensão arterial na 

população adulta permanece alta (36% dos portugueses), assim como a prevalência de 

obesidade/excesso de peso (67,6%), de hipercolesterolemia (52,3%)25, de DM (13,3%)26 e o 

tabagismo (20%).27  
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1.4. Fatores de Risco 

O risco cardiovascular em geral é o resultado de múltiplos fatores. Estes fatores podem ser 

classificados como fatores de risco não modificáveis e fatores de risco modificáveis. Os fatores não 

modificáveis são aqueles para a qual não existe nenhuma ação preventiva, como a idade, etnia, 

sexo e a genética. Os fatores de risco modificáveis são variados e incluem a DM, dislipidemia, 

hipertensão arterial, excesso de peso/obesidade, hábito tabágico, abuso no consumo bebidas 

alcoólicas e sedentarismo, entre outros.21,28 A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 

cerca de 80% das doenças cardíacas e AVC sejam evitáveis caso se verifique o controlo e melhoria 

destes fatores de risco modificáveis.29 Para isso, deve-se identificar precocemente as pessoas com 

elevado risco cardiovascular e procurar controlar os diferentes fatores de risco em simultâneo, uma 

vez que se potenciam uns aos outros.  

Existe muitos sistemas disponíveis para avaliar o risco cardiovascular em indivíduos aparentemente 

saudáveis, como o sistema Framingham, SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation), Q-Ris ou 

Globorisk. As diretrizes europeias recomendam o uso do sistema SCORE porque é baseado em um 

grande conjunto de dados de coorte representativos da população europeia. O modelo SCORE 

permite estimar o risco a 10 anos de um evento DCV fatal e ajuda a tomar decisões relativamente 

ao tratamento mais adequado. A estimativa é baseada no sexo, idade, tabagismo, pressão arterial 

sistólica e colesterol total (CT). No entanto existem outros fatores de risco que podem desencadear 

o aparecimento DCV e que não estão incluídos. Para facilitar a utilização, a classificação obtida é 

registada em quatro diferentes níveis de risco cardiovascular: baixo (<1%), moderado (≥1% e <5%), 

alto (≥5% e <10%) e muito alto (≥10%). 30  

 

1.4.1. Sexo e Idade 

O envelhecimento está associado a um declínio progressivo de numerosos processos fisiológicos e 

consequente aumento de complicações de saúde, incluindo DCV. O envelhecimento da vasculatura 

resulta alterações em na sua estrutura e função, aumento da rigidez arterial e disfunção endotelial. 

Isto induz processo de aterosclerose, favorece o aparecimento da hipertensão arterial e aumenta o 

risco infarto do miocárdio, AVC e fibrilação arterial.31,32 Também está associado ao aumento do CT 

sérico. Nos homens, este aumento geralmente ocorre entre os 45 e 50 anos de idade, enquanto nas 

mulheres o aumento apenas ocorre entre os 60 a 65 anos.33  

Por outro lado, em pessoas de meia idade, a incidência de DCV em homens é cerca de 3 vezes 

maior e a mortalidade aproximadamente 5 vezes maior que nas mulheres. Isto demonstra que, para 

além do envelhecimento, o sexo masculino está associado a um maior risco de DCV. A principal 

diferença parece estar na relação HDL/colesterol total, mas também na elevada taxa de tabagismo 

verificada na população masculina.33 Além disso, as mulheres até à menopausa estão mais 

protegidas pela ação das as hormonas femininas.34  

 

1.4.2. Genética   

Existem evidências a favor de uma forte hereditariedade de muitos fatores de risco cardiovascular. 

Vários polimorfismos genéticos foram identificados e parecem estar diretamente associados ao 
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aparecimento de DCV, como a doença arterial coronariana.  Desde 2007, já foram identificados mais 

de 50 loci associados a esta doença, permitindo identificar precocemente o risco associado a estes 

pacientes e avaliar a sua suscetibilidade. No entanto, as evidências também mostram que risco 

genético pode ser atenuado por um estilo de vida favorável, permitindo reduzir consideravelmente 

as taxas de eventos cardiovasculares.35 

 

1.4.3. Hipertensão Arterial 

A hipertensão arterial é um transtorno comum e com um grande impacto na saúde pública devido 

ao seu risco cardiovascular altamente elevado.36 Estima-se que a prevalência na população adulta 

portuguesa seja de cerca de 36% (39.6% em homens e 32,7% em mulheres).25 

A hipertensão é caracterizada pelo aumento da pressão no interior vasos sanguíneos para valores 

superiores a 140 mmHg de pressão arterial sistólica e/ou superiores a 90 mmHg de pressão arterial 

diastólica.30 A pressão elevada pode provocar o aparecimento de lesões na parede das artérias, 

conduzindo à ativação do sistema imunitário e à perda de elasticidade das artérias.36 Isto pode 

conduzir ao aparecimento da aterosclerose e outras doenças cardiovasculares, como AVC, 

insuficiência cardíaca e doença renal. Também pode levar a que o coração tenha de fazer um maior 

esforço para bombear o sangue, resultando em um aumento da espessura das paredes do 

coração.20 Atualmente a hipertensão é responsável por, pelo menos, 45% do total de mortes devido 

a problemas cardíacos e 51% de mortes devido a AVC.25 As principais estratégias de tratamento da 

hipertensão incluem a redução no consumo de sal, moderação do consumo de álcool, redução de 

peso, a prática de exercício físico regular e a cessação tabágica, para além da terapia 

farmacológica.37 

 

1.4.4. Dislipidemia  

A dislipidemia é uma causa comum de morbidade em todo o mundo. É caracterizada por níveis 

aumentados de Colesterol Total (CT), de Colesterol LDL (HDL-C) e/ou Triglicerídeos (Tg) e níveis 

reduzidos de colesterol HDL (HDL-C). Estas alterações dos níveis de lípidos no sangue 

desempenha um papel crucial no desenvolvimento de aterosclerose e consequentemente favorece 

o aparecimento de DCV.30,38  

A forma mais comum de dislipidemia é a hipercolesterolemia, que é responsável por 2,6 milhões de 

mortes (4,5%) no mundo.30 A hipercolesterolemia é caracterizada com um aumento do CT e LDL-C 

em particular.  Há evidências inequívocas de que a redução do LDL-C plasmático reduz o risco de 

DCV, sendo esta redução a principal preocupação na prevenção de DCV. É recomendado que os 

valores de CT sejam inferiores 190 mg/Dl e os valores de LDL-C seja inferior a 115 mg/dl para a 

população em geral. Em contraste, os níveis elevados de HDL-C estão associados um menor risco 

de DCV, sendo desejável que os níveis de HDL-C sejam superiores a 40 mg/dL em homens e 

superiores a 45 mg/dL em mulheres.39 

Além do colesterol, valores elevados de Tg também são um fator significativo de risco de DCV, ainda 

que em menor grau. Os valores de Tg são muito dependentes da alimentação e, normalmente, 
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valores altos indicam uma alimentação rica em gorduras.  Atualmente, valores de Tg superiores a 

150 mg/dL são considerados um marcador de risco aumentado. 

Em Portugal, a prevalência de dislipidemia entre os utentes adultos dos cuidados de saúde primários 

é bastante elevada.  Um estudo realizado em 2015 revelou que a prevalência da hipercolesterolemia 

na população portuguesa é de 52% para CT≥ 190mg/dl e de 55% para LDL-C≥115mg/dl, sendo que 

23% da população analisada já era medicada com pelo menos uma estatina. Cerca de 16% 

apresentava valores baixos de HDL-C (<45mg/dl em mulheres e <40mg/dl em homens) e 18% exibia 

hipertrigliceridemia (Tg ≥150mg/dl).39 

O uso de estatinas (que diminuem principalmente o LDL) ainda é a principal estratégia farmacológica 

para reduzir o risco de DCV. Outras intervenções incluem a prática de atividade física e alterações 

na dieta.30  

 

1.4.5. Diabetes Mellitus 

Diabetes mellitus (DM) é uma doença crónica causada por deficiência na produção de insulina pelas 

células β do pâncreas ou pela ineficácia da insulina produzida. Caracteriza-se por um aumento da 

concentração de glicose no sangue, que prejudica muitos dos sistemas do corpo, em particular os 

vasos sanguíneos e os nervos.40,41 

Ao longo das últimas três décadas, verificou-se um aumento considerável da prevalência de DM. 

Em 2015 cerca de 415 milhões de pessoas tinham DM, o que corresponde a uma em cada 11 

pessoas em todo o mundo. No entanto, é expectável que este número continue a aumentar, sendo 

que as últimas estimativas indicam que cerca de 642 milhões de pessoas terão DM em 2040.42 Em 

Portugal, a prevalência estimada de DM na população com idades compreendidas entre os 20 e os 

79 anos é de 13,3%, isto é, mais de 1 milhão de portugueses.26 

Pacientes com DM apresentam um risco consideravelmente maior de morbidade e mortalidade 

cardiovascular em comparação com indivíduos sem diabetes. Os elevados níveis de glicemia, a 

longo prazo, promovem a deterioração dos vasos sanguíneos e a disfunção endotelial, 

desempenhando um papel importante na evolução da aterosclerose. Por este motivo, o controle e 

o tratamento adequados da DM são fundamentais para reduzir a crescente prevalência e progressão 

da DM e DCV.43 

 

1.4.6. Obesidade/Excesso de Peso 

Em todo o mundo pelo menos 2,8 milhões de pessoas morrem todos os anos como resultado de 

excesso de peso (ICM ≥ 25) ou obesidade (IMC > 30).44 Em Portugal, a prevalência global de 

excesso de peso/obesidade é de cerca de 67,6%, tendo-se verificado uma tendência crescente nas 

últimas décadas.25 

Em termos de saúde, a obesidade está intimamente relacionada com distúrbios metabólicos e 

cardiovasculares. Estudos têm demonstrado que a obesidade está associada a um aumento 

aproximado de 1,5 a 2 vezes no risco de morte por DCV.45 Nestes pacientes verifica-se uma maior 

incidência de doença cardíaca coronária, AVC e DM do tipo 2 como resultado dos efeitos 

metabólicos adversos observados na PA, colesterol, Tg e na resistência à insulina.44 Por este motivo, 
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reduções do peso e da circunferência da cintura são rotineiramente recomendado como forma de 

melhorar o perfil de risco cardiovascular destes pacientes. A perda de peso e a posterior 

manutenção para níveis ideais (IMC entre 20 e 25) deve ser promovida recorrendo a uma 

abordagem multidisciplinar que inclui aconselhamento dietético e exercício regular (de pelo menos 

30 minutos por dia de intensidade moderada).46 

 

1.4.7. Atividade Física 

A falta de atividade física tem sérias implicações para a saúde das pessoas e está fortemente 

associado a DCV. De acordo com as recomendações da OMS apenas cerca de 1 em cada 5 adultos 

portugueses atinge atualmente os valores recomendados de atividade física, pelo que deve ser 

promovida junto dos portugueses.47 

Os possíveis efeitos benéficos da atividade física são inúmeros. Estudos demonstram que a 

atividade física leve ou moderada contribui para perda de peso, para o controlo glicémico e da 

pensão arterial, melhora a função endotelial, aumenta a vasodilatação e a função vasomotora e 

melhora o perfil lipídico.48 Por este motivo a atividade física está associada a uma redução 

significativa do risco cardiovascular e à melhoria a qualidade de vida das pessoas. No geral, a 

evidência aponta que a redução do risco coronário e da mortalidade por DCV ocorre tanto em 

homens como em mulheres, e em indivíduos de meia idade e mais velhos.49  

 

1.4.8. Fatores Psicológicos 

Fatores psicológicos parecem ter um importante impacto sobre o sistema circulatório. Estudos 

observacionais indicara que alguns fatores como depressão, a ansiedade, isolamento social, 

condições estressantes no trabalho, ambição intensa e impulso competitivo influenciam a ocorrência 

de fatores de risco e o curso das DCV. Destes fatores, a depressão, ansiedade, e stress são os que 

apresentam um maior impacto, desempenhado um papel significativo na suscetibilidade, progresso 

e resultado da doença. Intervenções psicológicas na comunidade e a conscientização das pessoas 

sobre os fatores psicológicos das DCV podem ter um papel efetivo na promoção da saúde das 

pessoas, pelo que o suporte social e a redução do stress no trabalho poderão ser fatores de proteção 

cardiovascular.50  

 

1.4.9. Hábitos Tabágicos  

Numerosos estudos têm relacionado o uso do tabaco com o aumento do risco cardiovascular.51,52, 

53 O tabagismo está associado a um risco aumentado de todos os tipos de DCV, incluindo a doença 

vascular periférica para a qual o risco é de 10 vezes maior e doença cerebrovascular em que o risco 

é duplicado.54 De acordo com as estimativas do SCORE, pessoas fumantes são 2 vezes mais 

propensas a desenvolver DCV fatais do que não fumantes.51 

Alguns dos constituintes do fumo de tabaco que são responsáveis pelas DCV incluem os gases 

oxidantes, a nicotina e o monóxido de carbono (CO). As substâncias oxidantes do tabaco contribuem 

para a inflamação, disfunção endotelial e oxidação de LDL-C, favorecendo o desenvolvimento da 

aterosclerose. Também contribuem para a ativação das plaquetas e consequente aumento da 
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ocorrência de fenómenos trombóticos. A nicotina, além de promover a resistência à insulina, 

também aumenta a frequência cardíaca e a contratilidade cardíaca, elevando transitoriamente a PA.  

Adicionalmente, o CO reduz o fornecimento de oxigénio e promove o agravamento da doença.55  

Perante isto, a cessação tabágica deve ser fortemente recomendada pois os seus benefícios são 

evidentes. Alguns estudos sugerem que 10 anos após a interrupção do tabagismo, o risco de 

mortalidade por doença cardíaca coronária é reduzido ao de pessoas que nunca fumaram.51 

Contudo, a cessação tabágica é um processo difícil e sujeito a múltiplas recaídas, na qual a 

estratégia mais eficaz ainda não está claramente estabelecida. O tratamento pode incluir 

intervenções comportamentais e farmacológicas (como reposição de nicotina).56  

Em Portugal há cerca de 1,78 milhões de fumadores, sendo a prevalência no sexo masculino 

(27,8%) consideravelmente superior à observada no sexo feminino (13,2%).26  

 

1.4.10. Alimentação Inadequada 

A dieta desempenha um papel significativo no aumento risco cardiovascular. Os hábitos dietéticos 

interferem no processo aterosclerótico e influenciam fatores de risco como o colesterol sérico, PA, 

peso corporal, glicemia e fenómenos oxidativos. De uma forma geral, a ingestão de calorias deve 

ser limitada à quantidade de energia necessária para manter (ou obter) um peso saudável e deve 

consistir em uma grande variedade de alimentos. Uma dieta cardioprotetora deve incluir bastantes 

legumes, frutas, laticínios e verduras. Também deve ser rica em fibras, que para além de 

melhorarem o trânsito intestinal, ajudam a manter a sensação de saciedade e a diminuir os níveis 

de CT e LDL-C. Deve-se evitar alimentos salgados e refrigerantes e reduzir o consumo de alimentos 

ricos em açúcar e gorduras, especialmente as gorduras saturadas. Deve-se ainda preferir carnes 

magras (como frango e peru) em detrimento das carnes vermelhas e processadas (como vaca e 

porco). A ingestão de peixe gordo (ricos em ómega-3 como o salmão, sardinha e atum) deve ser de 

pelo menos 1 vez por semana. O consumo de álcool e sal deve ser moderado.30,57 

Gordura 

A relação entre ingestão de gordura e DCV tem sido amplamente investigada. É recomendado que 

a ingestão de gordura total seja reduzida para cerca de 30% de calorias e a ingestão de gordura 

saturada limitada a menos de 10% de calorias.30 Os ácidos gordos saturados devem ser substituídos 

por ácidos monoinsaturados e polinsaturados, como acido gordo ómegas-3 e ómega-6. Dentro da 

subclasse de ácidos gordos ómega-3, o ácido eicosapentaenoico e o ácido docosa-hexaenóico são 

especialmente importantes. Estes parecem ter um efeito cardioprotetor, estando associados á 

diminuição dos níveis séricos de Tg, diminuindo a síntese e aumentando da degradação de ácidos 

gordos.48,58,59  

Consumo de Sal 

Existem fortes evidências que uma ingestão excessiva de sal é prejudicial para a saúde. Diversos 

estudos demonstraram que a ingestão excessiva de sal favorece o desenvolvimento da hipertensão 

e está associada a um maior risco cardiovascular e maior mortalidade.60-62 

Idealmente a ingestão diária de sal é de cerca de 3 g, sendo o valor máximo recomendado de 5 

g/dia. No entanto, na maioria dos países ocidentais este valor é largamente ultrapassado com um 
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consumo médio de sal de cerca 9 a 10 g/dia. Por este motivo, a redução do consumo de sal pela 

população continua a ser uma prioridade de saúde pública.30  A redução do consumo de sal deve 

ser incentivada na população em geral, sendo considerada uma das estratégias de saúde com o 

maior custo/benefício para prevenir o desenvolvimento de doenças não transmissíveis como DCV 

e as doenças renais.63 No entanto, a nível individual não é fácil alcançar uma redução eficaz, pelo 

que é exigido um esforço combinado da indústria dos alimentos, dos governos e do público em geral 

para obter estes objetivos.37  

Ingestão de Álcool 

A relação entre o consumo de álcool e as DCV é complexa. Os resultados de estudos 

epidemiológicos mostram que o consumo moderado de álcool (particularmente de vinho ou cerveja) 

está associada a uma diminuição de eventos cardiovasculares e mortalidade.64 O mecanismo 

proposto para este efeito cardioprotetor parece envolver o aumento de HDL-C, diminuição dos níveis 

de LDL-C, a prevenção da formação de coágulos, redução da agregação plaquetária e redução da 

concentração plasmática de apolipoproteína (a).65,66 No entanto, em doses excessivas (três ou mais 

bebidas alcoólicas por dia) verifica-se um efeito oposto. O consumo em grandes quantidades de 

álcool está associado a um aumento do risco de arritmia cardíaca, cardiomiopatia, morte súbita, 

AVC e hipertensão. Por este motivo, é recomendado que ingestão de álcool que não ultrapasse três 

unidades por dia, sendo que uma unidade equivale a cerca de 80 mL de vinho, 250 mL de cerveja 

ou 30-50 mL de bebidas espirituosas.30 

 

1.5. Rastreio Cardiovascular 

Durante os meses de junho e julho realizei inquéritos a todos os utentes da FB que pretenderam 

determinar a PA e demonstraram disponibilidade em participar. O inquérito foi desenvolvido com o 

objetivo de promover um aconselhamento direcionado, avaliar o perfil dos utentes e determinar a 

prevalência dos principais fatores de risco cardiovascular, com especial foco na hipertensão arterial.  

O inquérito (Anexo XII) consistia em 9 questões relativas as características dos utentes (a idade, 

peso e altura) e o seu estilo de vida com potencial risco cardiovascular. Os utentes eram 

questionados verbalmente de forma a facilitar a sua realização. Adicionalmente era determinada a 

tensão arterial a todos os inquiridos e sempre que possível realizadas determinações bioquímicas 

(níveis de CT e glicemia). Os níveis séricos de CT foram determinados recorrendo ao sistema 

Accutrend® GC/GCT (Roche®) e os valores de glicemia foram determinado através do medidor de 

glicemia Contour® XT (Bayer®). Os valores da tensão arterial foram determinados manualmente 

recorrendo a um esfigmomanómetro e a um estetoscópio. 

 

1.5.1. Resultados Estatísticos 

Características sociodemográficas 

A maioria dos utentes que concordaram participar eram mulheres. No total foram inquiridas 47 

pessoas, sendo 31 dos utentes analisados do sexo feminino e 16 do sexo masculino. Os inquiridos 

tinham idades compreendidas entre os 43 e os 97 anos, sendo que a maioria se encontra na faixa 

dos 60 aos 80 anos. A idade média foi de 69 anos (Anexo XIII). 
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Medicação 

Relativamente à medicação, cerca de 70,2% dos inquiridos disseram que tomavam regularmente 

medicação para a hipertensão, 61,7% para dislipidemia, 23,4% para diabetes e 63,8% para outras 

patologias. Mais de 72,7% das pessoas tomava medicação para 2 ou mais patologias e apenas 4 

pessoas das 47 inquiridas (8,51%) afirmaram que não tomavam nenhum tipo de medicação (Anexo 

XIV). 

Estilo de vida 

Mais de 85% afirmava que fazia (ou pelo menos tentava ter) uma alimentação saudável, o que 

incluía consumir fruta, vegetais e cereais com regularidade e evitar o consumo em excesso de sal, 

de carnes processadas, de açúcar e gordura. Apenas 2 pessoas (ambas do sexo masculino) 

afirmaram que fumavam. Relativamente ao consumo de álcool, 87,23% das pessoas afirmaram ter 

um consumo considerado adequado (34% consumiam no máximo um copo de vinho ou cerveja ás 

refeições e 53% afirmaram nunca beber ou beber raramente). Os restantes 12,77% consumia mais 

que o recomendado. Também se verificou que uma grande parte dos utentes analisados é 

considerada sedentária. Cerca de 44,68% das pessoas afirmaram que não faziam nenhum tipo de 

atividade física, 21,27% fazia atividade física raramente e 8,51% fazia atividade uma vez por 

semana. Um quarto dos inquiridos fazia exercício físico mais de uma vez por semana. 

Parâmetros fisiológicos e bioquímicos  

De acordo com as Guidelines de 2013 da ESH/ESC, cerca de metade dos utentes (49%) 

apresentava hipertensão, com 31,9% a apresentar hipertensão de grau 1, 10,6% hipertensão de 

grau 2 e 6,4% hipertensão sistólica isolada. Uma quantidade considerável de pessoas também 

apresentava tensão normal alta (Anexo XV). 

O IMC médio foi de 27,4 (28,4 nos homens e 26,9 nas mulheres). Verificou-se que 29,8% dos 

utentes apresenta excesso de peso, 27,7% obesidade de grau I e 6,4% obesidade severa (IMC≥35). 

No total cerca de 64% das pessoas apresentava excesso de peso (IMC≥ 25) ou obesidade (IMC ≥ 

30) (Anexo XVI). 

Os parâmetros bioquímicos eram analisados e registados sempre que o utente os solicitava. Foram 

analisados os níveis de CT de 19 pessoas, sendo que 10 dos quais apresentavam valores 

superiores aos recomendados (> 190 mg/dL), o que corresponde a uma prevalência superior a 52% 

de hipercolesterolemia. Foram também registados 9 valores glicemias. Destes, apenas 1 valor era 

superior ao recomendado (> 126 mg/dL em jejum ou > 200 após refeição).  

 
1.5.2. Discussão  

As DCV são fortemente influenciadas pelo de estilo de vida adotado. Existem múltiplos fatores que 

contribuem para o seu desenvolvimento, sendo que muitos destes se correlacionam. A prevalência 

de alguns destes fatores, como obesidade e diabetes, tem aumentado tanto nos países 

industrializados como em países em desenvolvimento, o que poderá levar a um aumento na 

incidência das DCV a nível mundial. Em Portugal, a prevalência de fatores de risco também é 

bastante elevada, pelo que alertar a população para esta realidade deve continuar a ser uma 

prioridade de saúde pública. 
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Através dos inquéritos realizados, verifiquei que uma grande proporção dos utentes da FB também 

apresentam fatores de risco consideráveis. Alguns destes fatores de risco estão previsivelmente 

elevados uma vez que se tratam de pessoas de idade avançada (maioritariamente na faixa dos 60 

a 80 anos de idade), na qual o aumento do risco cardiovascular está naturalmente associado. Destes 

fatores, destacam-se elevada prevalência de hipercolesterolemia (52%), de hipertensão (49%) e de 

excesso de peso/obesidade (64%), o que vai de encontro ao que acontece na população portuguesa 

em geral. Verifica-se ainda que a maioria utentes analisados tomavam regularmente medicação, em 

particular para o tratamento de dislipidemias e da hipertensão. São observados também elevados 

valores de sedentarismo, com quase metade dos inquiridos a afirmar não faziam qualquer atividade 

física. No entanto, muitas destas pessoas estavam limitadas pelas suas condições de saúde, pelo 

que a realização de exercício físico se tornava uma tarefa bastante difícil. Contrariamente, o número 

de pessoas que afirmaram ser tabagistas (4,3%) foi bastante inferior ao que se verifica na população 

adulta portuguesa (20%). Um grande número de pessoas afirmou ter (ou pelo menos tentar ter) uma 

alimentação saudável e moderar o consumo de álcool. Contudo, estes parâmetros são difíceis de 

avaliar e o inquérito apenas reflete a opinião das pessoas, pelo que os valores podem não 

correspondem à realidade. 

Através destes resultados, foi possível conhecer o perfil dos utentes da FB e compreender quais as 

melhores estratégias de aconselhamento. Ao longo do estágio diversas pessoas demostraram 

interesse em conhecer a diferentes estratégias para diminuir o seu risco cardiovascular. Algumas 

pessoas afirmaram que seguiam os conselhos que lhes foram recomendados (como diminuir o 

consumo de sal ou medir a tensão arterial mais frequentemente) e procuraram ter uma vida mais 

saudável. 

 

2. Distúrbios do sono: Insónia no adulto 

2.1. Justificação da escolha do tema 

A insónia é um o distúrbio do sono bastante frequente na população e está associada a uma perda 

substancial na qualidade de vida, pelo que é importante consciencializar a população para a 

necessidade de promover um diagnóstico e tratamento eficaz.67 

Durante o meu estágio, verifiquei que muitos utentes da FB afirmavam ter problemas de sono e/ou 

eram medicados para o tratamento da insónia. Perante isto, procurei conhecer os diferentes 

produtos disponíveis no mercado e as suas características de modo a fazer um bom 

aconselhamento aos utentes. No entanto, o tratamento da insónia também deve ser promovido com 

medidas não terapêuticas (incluindo a educação e higiene do sono, a terapia cognitivo-

comportamental, a terapia de controlo de estímulo e a terapia de relaxamento), que são muitas 

vezes desvalorizadas. Por este motivo, durante o meu estágio disponibilizei panfletos informativos 

(Anexo XVII) para todos os utentes interessados com objetivo de alertar para a importância da boa 

higiene do sono e incentivar a adoção de rotinas de sono positivas. 
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2.2. Distúrbios do sono 

O sono é um componente fundamental para a saúde física e mental. É essencial para a restituição 

do corpo, conservação de energia, termorregulação, recuperação de tecidos e para o desempenho 

cognitivo, especialmente na consolidação da memória. O tempo diário de sono necessário varia 

consideravelmente entre indivíduos, no entanto estima-se ser em média de aproximadamente 7 a 

8,5 horas.68 O sono é constituído por ciclos de cerca de 70 a 100 minutos, que compreendem as 

fases NREM (non-rapid eye movement), que se divide por 4 estádios, e o sono REM (rapid eye 

movement). O sono começa com um curto período de NREM estágio 1, progredindo para o estágio 

2, seguido dos estágios 3 e 4 e, finalmente, para a fase REM. Cada periodo tem características 

únicas, incluindo variações nos padrões das ondas cerebrais, movimentos oculares e tônus 

muscular.69 

Atualmente, os distúrbios do sono são bastante comuns e podem resultar em morbidade 

significativa.  O diagnóstico deve ser baseado na análise meticulosa da história clínica e em exames 

físicos cuidadosos. Os distúrbios do sono incluem a respiração desordenada (como a apneia 

obstrutiva), a insónia, hipersomnias (como a narcolepsia), distúrbios do ritmo circadiano, parasomnia 

e distúrbios do movimento relacionados ao sono (como a doença de Willis-Ekbom).70 Destes, a 

insónia é o distúrbio do sono mais frequente em adulto. Caracteriza-se pela dificuldade em iniciar 

ou manter o sono, acordar frequentemente durante a noite e/ou muito cedo pela manhã e ainda pela 

sensação de um sono não reparador. Estas alterações do padrão e qualidade do sono podem 

resultar em comprometimento diurno e diminuição da qualidade de vida, consistindo em um 

problema de saúde pública que requer um diagnóstico e tratamento eficaz.67 

 

2.3. Epidemiologia 

Os problemas do sono são bastantes frequentes na população, sendo a insónia o distúrbio do sono 

mais frequente em adultos. A insónia tem sido observada em todas as culturas/países e em 

indivíduos de todas as idades e raças. A prevalência real de insónia varia de acordo com a definição 

que é usada, no entanto estima-se que afete aproximadamente 33% a 50% da população adulta.67 

A prevalência em países europeus também parece ser bastante elevada.71 Os fatores de risco 

incluem o aumento da idade, sexo feminino, escassas relações sociais, baixo nível socioeconómico, 

separação matrimonial, o desemprego e o trabalho por turnos. Pacientes com co-morbilidade (como 

doença médica, psiquiátrica ou abuso de substâncias) apresentam risco particularmente elevado, 

com taxas de insónia de cerca de 50% a 75%.67,72 

 

2.4. Consequências da insónia 

A insónia está associada a uma perda substancial na qualidade de vida.73 A falta de sono pode 

resultar em sonolência excessiva durante o dia, falta de energia, irritabilidade e alterações no humor 

e nas funções cognitivas como dificuldade de concentração e problemas de aprendizagem e de 

memória.71,76 Parece ser preditiva de transtornos de ansiedade, depressão (e outros distúrbios 

psicológicos) e associada ao abuso de álcool e suicídio.74  Alguns estudos também indicam que a 
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insónia também pode conduzir à desregulação do sistema imunológico e a alterações metabólicas, 

aumentando o risco de obesidade e diabetes.75 

 

2.5. Tratamento não farmacológico 

O principal objetivo da terapia psicológica e comportamental consiste na melhoria da qualidade e/ou 

tempo do sono e na melhoria dos sintomas diurnos relacionados à insónia, como a falta da energia, 

dificuldades de atenção ou memória, disfunção cognitiva e fadiga. A maioria dos especialistas 

recomenda começar o tratamento da insónia com a terapia não farmacológica. Os estudos indicam 

que este tipo de tratamento é eficaz em adultos de todas as idades e provoca um efeito mais 

duradouro que a terapêutica farmacológica, mantendo a melhoria do sono pelo menos por um 

período de 12 a 24 meses.72,76 Existem vários componentes no tratamento não farmacológico, 

incluindo a terapia cognitivo-comportamental, a educação e higiene do sono, a terapia de controlo 

de estímulo, a terapia de restrição, a terapia de relaxamento e a consolidação do sono.67,76  

- Terapia cognitiva-comportamental: aborda as crenças e atitudes inadequadas que perpetuam a 

insónia e tem por objetivo melhorar a ansiedade e desmistificar as expectativas irrealistas do sono. 

- Terapia de controlo de estímulo: é particularmente apropriada para os doentes que associam a 

cama (ou o sono) a algo negativo. Ajuda o paciente a associar a cama apenas ao sono e à atividade 

sexual e não a outras atividades que possam interferir no sono.  

- Terapia de restrição do sono: consiste em aconselhar o paciente a permanecer acordado, limitando 

o tempo na cama para maximizar a eficiência do sono. 

- Terapia de relaxamento: tem como objetivo reduzir a excitação fisiológica e psicológica para 

promover sono. Pode ser alcançada pela meditação, exercícios leves/alongamentos e respiração 

profunda. 

- Educação e higiene do sono: consiste em um conjunto de recomendações comportamentais e 

ambientais desenvolvidas para o uso no tratamento de insónia leve a moderada.77 Tem como 

objetivo permitir ao paciente evitar os fatores que prejudicam o sono e adquirir hábitos que otimizem 

a qualidade do sono.67 

 

2.5.1. Rotina do sono 

As recomendações de higiene do sono incentivam à regularidade do tempo de sono. A evidência 

demonstra uma clara associação entre a irregularidade da programação do sono e os problemas do 

sono, pelo que os pacientes devem ser encorajados a criar rotinas de sono, estabelecendo um 

horário fixo de deitar e acordar, incluindo os fins-de-semana. Também devem ser evitadas as sestas 

durante o dia. Para facilitar o sono, os pacientes devem procurar um ambiente confortável, calmo, 

escuro, silencioso e com uma temperatura adequada. Não devem usar a cama para ler, assistir TV 

ou comer e devem evitar refeições pesadas, beber líquido em excesso e comer alimentos picantes 

antes de ir para a cama.72,77  
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2.5.2. Cafeína 

A cafeína é a substância psicoativa mais consumida no mundo. Está presente em diversos alimentos 

e bebidas e é muitas vezes usado para melhorar o desempenho. Tem capacidade de inibir os 

preceptores de adenosina, prolongando a latência do sono e reduzindo o tempo total de sono.78 É 

absorvida rapidamente após a ingestão e tem um tempo de semivida no plasma de cerca de 5 

horas.79 A sua ingestão é desaconselhada 4 a 6 horas antes de ir para a cama.72 

 

2.5.3. Álcool 

O álcool está associado a alterações do sono em todas as doses.80 Consumidores de álcool 

queixam-se frequentemente dificuldade em adormecer, despertares frequentes e sonolência diurna. 

A prevalência de insónia junto dos usuários de álcool é substancialmente superior às observadas 

na população geral, com taxas de insónia de aproximadamente 35 a 70%. Por este motivo, o 

consumo de álcool antes de ir para a cama deve ser evitado.81 

 

2.5.4.  Nicotina 

As evidências sugerem que a exposição à nicotina está associada a problemas de sono, 

particularmente a altas doses.77 A nicotina promove o aumento da latência do sono, a fragmentação 

e diminuição do sono total, supressão do sono REM e aumento da sonolência diurna. O tabagismo 

também foi associado a uma maior prevalência distúrbios respiratórios relacionados ao sono, 

contribuindo também para a menor qualidade do sono.82 É recomendado evitar fumar quatro a seis 

horas antes de ir para a cama, e minimizar o seu uso diário.72 

 

2.5.5. Exercício físico 

Os estudos demonstram que a atividade física melhora a qualidade do sono e aumenta a duração 

do sono total.83 Embora os mecanismos não sejam totalmente conhecidos, o exercício parece 

melhorar o sono através dos seus efeitos verificados nos níveis de temperatura corporal, excitação 

e níveis de adenosina.77 Por este motivo, o exercício regular durante o dia é uma recomendação 

comum de higiene do sono. Contudo, antes de ir para a cama, o exercício deve ser evitado e 

substituído por atividades que promovam o relaxamento, como meditação, alongamentos ou 

respiração profunda.72  

 

2.6. Tratamento Farmacológico 

Tal como acontece na terapia comportamental, o objetivo do tratamento farmacológico é melhorar 

a qualidade e quantidade de sono e reduzir os sintomas diurnos associados. A farmacoterapia deve 

ser considerada sempre que trata de uma condição aguda (até 4 semanas) ou é necessária redução 

imediata dos sintomas e, em geral, não deve ser rotineiramente recomendado para o tratamento da 

insónia crónica.67 A prescrição dos fármacos deve ter em conta alguns princípios fundamentais de 

forma a garantir que é alcançar um equilíbrio favorável entre os efeitos terapêuticos e os possíveis 

efeitos colaterais. A decisão sobre o tratamento deve ser baseada no componente específico da 

insónia que é mais problemático para o paciente, como a latência do sono, manutenção do sono ou 
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a qualidade do sono. O tratamento deve-se iniciar com a menor dose eficaz, no menor período de 

tempo possível e descontinuado gradualmente. Se houver necessidade de administrações durante 

um longo período de tempo, a administração dos fármacos deve ser intermitente ou conforme 

necessário.67,72,76 Atualmente existe uma grande variedade de fármacos que podem induzir o sono, 

como por exemplo, as benzodiazepinas, barbitúricos, antidepressivos sedativos, anti-histamínicos 

de primeira geração e a melatonina.76 Alguns destes produtos necessitam de prescrição médica 

(como Ansilor® e Lorenin®) e outros produtos são de venda livre (como Valeron®, Stilnoite® e 

Dormidina®). 

 

2.6.1. Barbitúricos 

Durante a primeira metade do século XX, os barbitúricos eram praticamente os únicos fármacos 

utilizados como sedativos e hipnóticos.84 Estes fármacos promovem a depressão do sistema 

nervoso central, que pode variar desde sedação leve até anestesia geral.85 Atuam diretamente como 

agonistas dos recetores GABAA. Ao ativarem estes recetores, permitem a entrada de iões cloreto 

na célula, o que promove a hiperpolarização celular e dificulta a geração do potencial de 

ação.  Como consequência ocorre depressão do córtex sensitivo, diminuição da atividade motora e 

sedação.86 

Permitem diminuir a latência do sono e o número de despertares, o que faz com que sejam efetivos 

na insónia de curta duração. A utilização de longo prazo (mais duas semanas) está associada a 

tolerância física, dependência psicológica e aumento dos efeitos adversos, como agitação, 

confusão, pesadelos, alucinações e letargia. Em geral, não é recomendado a sua utilização para o 

tratamento da insónia devido aos efeitos adversos significativos, ao baixo índice terapêutico e ao 

potencial de overdose fatal. Atualmente existem opções mais seguras e eficazes, sendo o uso 

restrito a aplicações terapêuticas específicas.72,86 São exemplo de barbitúricos usados no tratamento 

da insónia o fenobarbital e a primidona.86  

 

2.6.2.  Hipnóticos 

Os fármacos denominados hipnóticos correspondem aos agonistas dos recetores das 

benzodiazepinas e às benzodiazepinas (BDZ).72 Tal como os barbitúricos, os fármacos hipnóticos 

exercem a sua ação por interação com os recetores GABA, contudo têm um local de ligação distinto, 

aumentando a frequência de abertura do canal de cloreto sem ativar diretamente o canal na 

ausência de GABA (ácido gama-aminobutírico). Isto resulta em uma maior segurança, menor risco 

de overdose e de potencial de abuso em comparação com barbitúricos.87 

 

2.6.2.1. Benzodiazepinas 

As BDZ caracterizam-se por reduzir o período de latência e aumentar o tempo e eficiência do sono. 

A escolha do fármaco a utilizar está dependente da sua duração de ação. As benzodiazepinas de 

curta duração são prescritas para a dificuldade em adormecer, as de ação intermédia para as 

queixas de manutenção do sono e as de longa ação para a ansiedade diurna.72  



Relatório de Estágio Curricular em Farmácia Comunitária | Farmácia Brito 

 

34 
 

Em geral, a maioria das BDZ é segura e efetiva quando usada em doses baixas e por curtos 

períodos de tempo. Os efeitos adversos mais comuns são a sedação matinal, amnésia anterógrada, 

sonolência excessiva, desatenção e atraso no tempo de reação, aumento do número de pesadelos, 

desinibição comportamental e redução da libido. Também são associados ao retardamento 

psicomotor, inibição paradoxal, depressão respiratória e efeitos teratogénicos em mulheres 

grávidas. Devem ser evitados em pacientes idosos devido ao potencial comprometimento cognitivo, 

quedas e delírios. O uso por mais de quatro semanas está associado a tolerância e fenómenos de 

privação, pelo que o uso prolongado não é recomendado.86  

As benzodiazepinas disponíveis para o tratamento da insónia incluem o triazolam (Halcion®), 

flurazepam (Dalmadorm®), lorazepam (Ansilor®, Lorenin® e Lorsedal®), toprazolam (Dormonoct®), 

entre outras. 

 

2.6.2.2. Agonistas dos recetores das benzodiazepinas 

Os agonistas dos recetores das benzodiazepinas foram desenvolvidos para se ligarem 

exclusivamente aos recetores GABAA contendo a subunidade alfa 1. Como resultado, estes 

fármacos produzem um efeito hipnótico semelhante ao das benzodiazepinas, mas apresentam 

menos efeitos adversos e potencial de abuso.72 Têm um rápido início de ação com diminuição da 

latência ao sono, aumento do tempo total de sono e diminuição dos despertares noturnos. Em 

contraste com as BDZ, a alteração da estrutura do sono é mínima e não lhes foi associado o REM 

rebound.  Não apresentam potencial de habituação nem se verifica sedação diurna. No entanto 

podem levar ao comprometimento da memória e lentificação psicomotora. A evidência atualmente 

disponível é limitada quanto à segurança e eficácia para além dos seis meses de utilização, e o seu 

uso crónico pode ter benefícios limitados. Os fármacos disponíveis no marcado incluem o zolpidem, 

zaleplon e o eszopiclone.86 

 

2.6.3. Antidepressivos 

Os antidepressivos são uma opção particularmente importante em pacientes que apresentam 

simultaneamente insónia e depressão. São também úteis em doentes com abuso de substâncias, 

nos quais os hipnóticos são contraindicados. Produzem efeitos sedativos pela sua capacidade de 

bloquear os recetores pré-sinápticos da serotonina, acetilcolina e adrenalina. Como resultado 

reduzem a latência do sono e aumentam a eficiência do sono e tempo de sono total, mas suprime 

o sono REM. Os fármacos antidepressivos usados no tratamento de insónias incluem a amitriptilina, 

a trazodona e a mirtazapina. A trazodona é o antidepressivo mais frequentemente prescrito, contudo 

não há evidência suficiente que sustentem a sua utilização na ausência de depressão.72,87 

 

2.6.4. Agonistas dos recetores da melatonina 

Em contraste com as BDZ e os barbitúricos, estes fármacos não possuem afinidade para os 

recetores GABA e como tal não apresentam potencial de abuso ou dependência. Um exemplo de 

um agonista seletivo dos recetores da melatonina é o ramelteon, que exerce a sua atividade a nível 

cerebral nos recetores MT1 e MT2.  Tem a capacidade de reduzir a latência do sono e aumenta os 
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períodos de sono. No entanto, devido ao seu curto tempo de semivida (1,36 horas), não deve ser 

usado para tratar pacientes com dificuldade em manter o sono. 

Os efeitos adversos graves são raros. Os efeitos secundários mais comuns incluem sonolência, 

dores de cabeça, fadiga, náuseas e tonturas. Ao contrário do zolpidem e da zopiclona, não afeta o 

equilíbrio dos pacientes, reduzindo assim o risco de quedas. 

Apesar de ser rapidamente absorvido, apresenta uma biodisponibilidade limitada devido ao extenso 

metabolismo de primeira passagem. É metabolizado por várias enzimas hepáticas e, portanto, deve 

ser usado com precaução em pacientes com insuficiência hepática leve a moderada e está 

contraindicado em pessoas com insuficiência hepática grave. Deve também ser usado com 

precaução em mulheres grávidas.72,88  

 

2.6.5. Anti-histamínicos 

Devido às suas propriedades sedativas, os anti-histamínicos de primeira geração são 

frequentemente usados no tratamento da insónia.  Os anti-histamínicos de primeira geração atuam 

nos recetores H1 e caracterizam-se por serem altamente lipofílicos e atravessarem facilmente a 

barreira hematoencefálica, o que contribui para o efeito sedativo.89 Como exemplo destes fármacos 

temos a doxilamina (comercializada em Portugal como Dormidina®) e a difenidramina. 

Apesar de frequentemente utilizados, o benefício clínico destes fármacos no tratamento de insónia 

ainda carece de evidências. Os anti-histamínicos parecem ser eficazes na indução do sono, mas 

também podem reduzir a qualidade do sono e causar sonolência residual, e como tal o seu uso 

rotineiro não é recomendado. Os principais efeitos secundários observados incluem a retenção 

urinária, diminuição cognitiva e excitação paradoxal. Também estão associados a potenciais efeitos 

anticolinérgicos, como boca seca, obstipação e confusão.68,90 O uso continuado pode levar a que se 

desenvolva rapidamente fenómenos de tolerância.91 

 

2.6.6. Suplementos dietéticos e ervanária 

Existem muitas plantas e suplementos dietéticos que são usados para o tratamento da insónia. São 

exemplo a lavanda, passiflora, kava, raízes de valeriana, melatonina e a erva de São João, entre 

outros. Contudo não existem evidências suficiente que estes produtos sejam realmente eficazes, 

com exceção da melatonina e da valeriana.87 

 

2.6.6.1. Melatonina 

A melatonina é uma hormona produzida naturalmente pela glândula pineal. Devido ao seu 

envolvimento na regulação do sono, tem sido usada para tratar a insónia.92 Atualmente, existe 

melatonina exógena disponível comercialmente como suplemento nutricional (como por exemplo 

Stilnoite® e Melamil®), sendo que a sua dispensa não necessita de prescrição médica. A melatonina 

está associada a melhorias no sono e em parâmetros diurnos, incluindo a diminuição do tempo para 

adormecer e aumento da qualidade do sono. No entanto, esta melhoria verificada parece ser 

limitada, pelo que ainda são necessários mais estudos que suportem a sua eficácia.92,93 O seu uso 

a curto prazo parece ser seguro, mesmo em doses elevadas. Os efeitos adversos observados são 
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leves e incluem tonturas, dor de cabeça, náuseas e sonolência. Os efeitos a longo prazo ainda não 

são totalmente conhecidos.94  

 

2.6.6.2. Valeriana 

Existem disponíveis no mercado uma grande variedade de preparações que contêm na sua 

composição valeriana (raiz de Valeriana officinalis). Esta planta tem sido usada para tratar a insónia 

desde da antiga época grega e romana.95 Contém mais de 150 constituintes químicos, muitos dos 

quais são fisiologicamente ativos, como por exemplo a actinidina. O mecanismo subjacente à sua 

ação parece envolver a modulação de recetores de GABAA, produzindo assim um efeito sedativo e 

indutor do sono.96 De forma geral, a valeriana é considerada segura e raramente está associada a 

efeitos adversos. No entanto, as evidencias que suportam a sua eficácia no tratamento da insónia 

ainda são insuficientes.97 Como exemplo de produtos existentes no mercado temos o Valeron® e o 

Valdispert®. 

 

2.7. Papel do farmacêutico  

O farmacêutico, como um dos profissionais que surge na linha da frente dos cuidados de saúde, 

desempenha um importante papel no que diz respeito à adesão à terapêutica e ao bem-estar dos 

utentes. Durante o aconselhamento, o farmacêutico deve procurar alertar os utentes para a 

importância das medidas terapêuticas não farmacológicas e garantir a manutenção da terapêutica 

e alívio dos sintomas.98 No caso particular de fármacos hipnóticos ou barbitúricos, deve informar 

verbalmente os utentes relativamente aos possíveis efeitos secundárias, explicando os conceitos 

de tolerância e dependência se necessário. Deve ainda consciencializar os pacientes para a 

necessidade de cessar a terapêutica gradualmente como forma a diminuir os sintomas de 

abstinência associado a estes fármacos.86,99 Para doentes que sofrem de insónia prolongada, é 

especialmente importante questionar o utente de forma identificar as causas médicas, psiquiátricas 

ou farmacológicas, para que se possa fazer uma gestão adequada e controlo das mesmas.99  

Na cedência de produtos farmacêuticos não sujeitos a receita médica, o farmacêutico deve 

questionar qual a componente do sono que é mais problemático para o paciente e desta forma 

indicar o produto mais adequado.72 Por exemplo, a Dormidina® (que contêm doxilamina) é mais 

adequado em pacientes com dificuldade em adormecer, já o Valeron®, um suplemento alimentar à 

base de extratos naturais de valeriana e passiflora, será mais adequado em pacientes que 

apresentem insónia associada ao estresse e ansiedade. O farmacêutico também deve realçar a 

importância das medidas não farmacológicas, alertar para a importância da boa higiene do sono e 

incentivar a adoção de rotinas de sono positivas. Estas medidas quando implementadas têm um 

efeito mais prolongado que a terapêutica farmacológica.67,72 
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3. Medicamentos Genéricos 

3.1. Justificação da escolha do tema 

Os Medicamentos Genéricos (MG) são medicamentos terapeuticamente equivalentes (com a 

mesma qualidade, eficácia e segurança) aos medicamentos de marca, apresentando a vantagem 

de serem 20 ou 35% mais baratos.100 Em Portugal, o mercado de MG cresceu bastante na última 

década como resultado das políticas de saúdes implementadas que incitavam à prescrição, 

dispensa e utilização destes medicamentos.101 No entanto, a sua introdução no mercado 

farmacêutico também desencadeou um intenso debate relativo à sua qualidade. Alguns utentes 

questionam se os MG são produtos seguros e levantam algumas dúvidas sobre a sua eficácia. Esta 

falta de confiança constitui uma das causas da não adesão aos MG, pelo que dissipar os mitos 

associados a estes medicamentos e melhorar a prestação de informação os utentes 

(particularmente nas áreas de equivalência e regulação) são estratégias que poderão ajudar a 

promover a sua aceitação e utilização.102,103 O farmacêutico, como profissional de saúde, tem a 

responsabilidade de informar os utentes relativamente à eficácia e segurança dos MG e contribuir 

para as politicas de saúde de forma a garantir a sustentabilidade e boa qualidade do SNS. 

Durante o meu estágio, foi recorrentemente confrontado com utentes a questionem a eficácia dos 

MG. Por este motivo, decidi fazer uma breve revisão sobre o tema, disponibilizar panfletos (Anexo 

XVIII) e aprofundar os conhecimentos de forma a esclarecer as dúvidas dos utentes da melhor forma 

possível. Neste trabalho procuro descrever sucintamente as características dos MG, como é 

avaliada a sua eficácia e segurança e quais as suas vantagens. 

 

3.2. Definição e requisitos legais 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, MG são todos os medicamentos com 

a mesma substância ativa, igual dosagem, sob a mesma forma farmacêutica e que tenham 

demonstrado bioequivalência com medicamento de referência através de estudos de 

biodisponibilidade apropriados. São compostos por substâncias ativas que se encontram no 

mercado há vários anos e na qual os direitos de propriedade industrial já caducaram. São 

identificados por DCI das substâncias ativas, seguida do nome do titular da autorização de 

introdução no mercado (ou de um nome de fantasia), da dosagem, da forma farmacêutica e da sigla 

«MG».5 O seu PVP tem de ser pelo menos 35% mais barato do que o medicamento de referência 

(ou de 20% se o PVP do medicamento originador for inferior a 10 euros).100 

A Autorização de Introdução no Mercado (AIM) dos MG está sujeita às mesmas disposições legais 

dos outros medicamentos, no entanto estão dispensados da apresentação de ensaios pré-clínicos 

e clínicos desde que demonstrada a bioequivalência com base em estudos de biodisponibilidade 

apropriados. Isto permite uma simplificação de todo o processo de entrada no mercado, 

dispensando a apresentação dos relatórios sobre os ensaios farmacológicos, toxicológicos, clínicos 

e pré-clínicos e consequentemente aumento da rapidez na obtenção de AIM.100  À semelhança dos 

produtos de referência, os genéricos são fabricados de acordo com as normas das Boas Práticas 

de Fabrico (BPF) e as fabricas inspecionadas periodicamente pelas autoridades regulamentares.5 
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Através destas medidas pretende-se que os MG existentes no mercado tenham a mesma qualidade, 

eficácia e segurança do medicamento original, apresentando a vantagem de ter um preço inferior.  

 

3.3. Evolução do Mercado de Medicamentos Genéricos 

O uso de MG representa mais de metade do volume total de produtos farmacêuticos utilizados em 

todo o mundo, mas apenas 18% do valor total do mercado farmacêutico.104 Em Portugal, o mercado 

de MG cresceu substancialmente devido às políticas introduzida no início deste século, levando a 

que o valor da quota de mercado passa-se de 0,13% em 2000 para 17,85% em 2007.105 Atualmente, 

quase metade dos medicamentos vendidos nas farmácias já são genéricos. Em 2016, os MG 

representaram cerca de 47,35% da quota de mercado e na FB este valor é ainda superior, chegando 

a 54%.106 

 

3.4. Vantagens económicas 

Estima-se que a redução nas despesas nacionais de medicamentos seria de mais de 40% caso a 

utilização de MG atingisse o máximo em cada país.104 Por este motivo, o uso de MG é muitas vezes 

promovido a fim de reduzir custos da despesa pública e aumentar o acesso aos cuidados de saúde.  

Em Portugal foram aplicadas várias estratégias para apoiar o desenvolvimento do mercado de 

MG.101 As políticas implementadas desde meados da última década, e mais acentuada nos últimos 

anos, permitiram que o mercado português de MG crescesse substancialmente ao longo do tempo 

e contribuíram para um maior controlo da despesa de medicamentos de ambulatório.107 Neste 

período, Portugal introduzindo um sistema de preços de referência, promoveu a prescrição por DCI 

da substância ativa e permitiu a substituição de MG pelos farmacêuticos.108  Segundo a ANF, com a 

entrada em vigor da prescrição por DCI, a quota de mercado dos MG que era de 34,4% em maio de 

2012 passou para 39,8% em agosto de 2013, levando a uma poupança de 74,8 milhões de euros 

para o Estado e 39,1 milhões para os utentes.102 Apesar destas vantagens, ainda há obstáculos ao  

crescimento do uso de MG no mercado farmacêutico. A expansão deste mercado pode estar 

dificultada por fracos incentivos os médicos para os prescrever, desincentivos financeiros aos 

farmacêuticos para dispensar, certas características do sistema de preços de referência e pela falta 

de informação dos utentes.109 

 

3.5. Ensaios de bioequivalência  

A disponibilidade do fármaco a partir da forma farmacêutica assume um papel crítico na eficácia 

clínica de um medicamento, pelo que é necessário caracterizar adequadamente o desempenho da 

formulação dos MG através de estudos de bioequivalência. 

Um estudo de bioequivalência tem por objetivo comparar a biodisponibilidade de dois 

medicamentos considerados equivalentes e que tenham sido administrados na mesma dose molar.  

A avaliação da biodisponibilidade é realizada com base em parâmetros farmacocinéticos calculados 

a partir dos perfis de concentração plasmática do fármaco ao longo do tempo. Uma vez que a 

concentração de um fármaco no local de ação se encontra em equilíbrio com a concentração do 

mesmo na corrente sanguínea, para a maioria dos fármacos a determinação das suas 



Relatório de Estágio Curricular em Farmácia Comunitária | Farmácia Brito 

 

39 
 

concentrações ao longo do tempo no sangue é uma forma indireta, mas preditivas de determinar a 

concentração do fármaco no local de ação. Consequentemente, se a biodisponibilidade dos 

medicamentos for considerada similar, os efeitos, no que respeita à eficácia e segurança também 

serão essencialmente os mesmos.110 

O número de estudos e o design do estudo estão dependentes das características físico-químicas 

da substância, das suas propriedades farmacocinéticas e da formulação do medicamento. Por 

exemplo, os gases para inalação ou as soluções orais e soluções intravenosas aquosas que 

contenham a mesma concentração da mesma substância ativa apresentam uma biodisponibilidade 

previsível pelo que estão dispensadas dos estudos de bioequivalência. 

Habitualmente os estudos devem ser realizados em voluntários saudáveis, a menos que o 

medicamento levante preocupações de segurança. O modelo em voluntários saudáveis in vivo é 

considerado adequado na maioria dos casos e permite detetar as diferenças entre as formulações 

e extrapolar os resultados às populações para as quais o medicamento de referência é aprovado 

(como idosos, crianças, pacientes com insuficiência renal ou hepática, etc.). Geralmente envolvem 

a administração do produto de teste e do produto de referência em duas ocasiões aos voluntários, 

sendo que o período de tempo entre a duas administrações deve assegurar que o medicamento 

administrado no primeiro tratamento é totalmente eliminado antes de se iniciar a segunda 

administração. Normalmente, é necessário um período pelo menos 5 semividas para que isso se 

verifique.  

Todas as pessoas devem ser selecionadas através de exames laboratoriais clínicos, histórico 

médico e exame físico.  A população em estudo deve ser o mais homogénea possível e o número 

de indivíduos a incluir não deve ser inferior a 12. Os grupos de tratamento devem ser comparáveis 

em todas as variáveis conhecidas que podem afetar a farmacocinética da substância ativa (como 

por exemplo a idade, o peso corporal, o sexo, a origem étnica, estado de tabagismo e estado 

metabólico). Todos os indivíduos devem ter 18 anos de idade ou mais e podem pertencer a ambos 

os sexos.  Devem ter de preferência um IMC entre 18,5 e 30 kg/m2 e não devem fumar nem 

apresentar um histórico de abuso de álcool ou drogas. Todos os critérios de inclusão/exclusão 

devem ser claramente definidos no protocolo.  

As condições de teste também devem ser padronizadas para minimizar a variabilidade intra- e inter-

individual de todos os fatores envolvidos. Recomenda-se a padronização da dieta, da ingestão de 

líquidos e do exercício físico e restrição do consumo de álcool, cafeína, certas frutas e outros 

fármacos/drogas antes e durante o estudo. Em geral, um estudo de bioequivalência deve ser 

realizado em condições de jejum, pois esta é considerada a condição mais determinante para a 

deteção de potenciais diferenças entre as formulações. Os sujeitos devem jejuar durante pelo 

menos 8 horas antes da administração dos produtos e as refeições devem ser padronizadas em 

relação à composição e à hora de ingestão. O volume de fluido administrados também deve ser 

padronizado. 

O número de amostras coletadas deve ser o suficiente para descrever adequadamente o perfil de 

concentração plasmática ao longo do tempo. Para fornecer uma estimativa confiável da exposição 

máxima, o cronograma de amostragem deve ser planejado de forma a incluir amostragem frequente 
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em torno do tmáx previsto, evitando que Cmáx seja o primeiro ponto da curva. Pelo menos três a quatro 

amostras são necessárias durante a fase terminal, de modo a estimar de forma confiável a taxa de 

eliminação.  

A parte bioanalítica dos ensaios de bioequivalência deve ser realizada de acordo com os princípios 

de boas práticas de laboratório. Em estudos de bioequivalência deve ser determinada a Área sob a 

Curva (AUC) e o Cmáx, pois estes são considerados os parâmetros mais úteis para a avaliação da 

bioequivalência. A AUC(0-t) reflete a extensão da exposição e a Cmáx reflete a 

concentração/exposição máxima ao fármaco. Para estes parâmetros, o intervalo de confiança de 

90% deve encontrar-se dentro do intervalo de aceitação de 80,00-125,00%. Outros parâmetros 

adicionais que podem ser relatados incluem o tmáx, Cmáx,ss, λz, t1/2, Rmáx, entre outros.111 

 

4. Exposição solar: riscos e proteção 

4.1. Justificação da escolha do tema 

A exposição solar é essencial para o humor e bem-estar emocional, mas também a nível fisiológico, 

especialmente para a síntese de vitamina D.112 No entanto, a exposição à radiação ultravioleta (UV) 

também é o fator de risco modificável mais importante para o cancro de pele e de muitos outros 

distúrbios da pele, pelo que é fundamental educar a população e incentivar a mudanças de 

comportamento para reduzir este risco.113 Os aconselhamentos são particularmente importantes 

para as crianças, pois as crianças passam muito tempo ao ar livre e têm uma pele mais sensível em 

comparação com os adultos.114 Por este motivo, é frequente haverem ações de sensibilização e 

projetos com o objetivo de alertar a população para esta realidade. No decorrer do meu estágio tive 

a oportunidade de participar no Projeto Escolas do grupo Avène®, que tem como objetivo alertar as 

crianças para os perigos da exposição solar e sensibilizar para a adoção de comportamento 

adequados. Neste contexto, no dia 30 de junho desloquei-me ao Centro Paroquial e Social Santa 

Maria dos Anjos, que se situa nas proximidades da FB, e onde tive a oportunidade de fazer uma 

pequena apresentação e esclarecer as dúvidas das crianças. Espero ter contribuído da melhor 

forma para a implementação de hábitos e comportamentos saudáveis de proteção solar. 

 

4.2. Riscos da exposição solar 

A radiação UV é o agente mutagénico responsável pela maior percentagem de patologias cutâneas 

induzidas pelo meio ambiente. Os danos gerados pela radiação UV vão se acumulando ao longo da 

vida e podem resultar em stress oxidativo da pele, inflamação, alterações imunes e mudanças 

físicas como rugas, alterações pigmentares, desbaste e envelhecimento da pele.115,116 Estima-se 

que a exposição a radiação UV é responsável por até 80% dos sinais visíveis de envelhecimento na 

pele. Também pode provocar danos no DNA e mutações genéticas, que posteriormente pode 

conduzir ao cancro da pele. A incidência cancros da pele tem vindo a aumentar ao longo das últimas 

décadas e atualmente representa o grupo mais comum das neoplasias malignas na população 

caucasiana.117 O cancro da pele pode ser classificado como melanoma ou cancro da pele não-

melanoma. O melanoma é o tipo de tumor menos frequente, mas o mais perigoso. Os dados 

epidemiológicos indicam que nas últimas décadas houve um aumento contínuo na incidência de 
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melanoma em todo o mundo e as previsões indicam que as taxas vão continuar a subir pelo menos 

até 2022.117 Estima-se que todos os anos ocorram cerca de 132.000 novos casos de melanoma em 

todo o mundo.118 A frequência de sua ocorrência está intimamente relacionada com a cor da pele e 

da zona geográfica. O risco de desenvolvimento de melanoma é consideravelmente maior em 

caucasianos e aumenta com a idade. É aproximadamente 1,5 vezes mais frequente em homens do 

que em mulheres. No caso do cancro da pele não-melanoma, a incidência é de 18 a 20 vezes mais 

elevada do que no melanoma, no entanto taxa de mortalidade é mais baixa.117 Estima-se que 

anualmente ocorram cerca de 2 a 3 milhões de novos casos em todo o mundo.118 É tipicamente 

descrito como tendo uma evolução mais benigna. Inclui o carcinoma basocelular e o carcinoma de 

células escamosas. Destes, o carcinoma basocelular é o mais frequente, correspondendo a cerca 

de 80 a 85% de todos os cancros da pele não-melanoma.119 

 

4.3. Prevenção  

Tem sido sugerido que cerca de 80% dos casos de cancro de pele sejam evitáveis com a 

implementação de medidas de proteção solar e comportamentos adequados.120 Como tal, é 

importante apostar em programas educacionais e na disponibilização de informação de forma a 

alertar as populações para os perigos da exposição solar.119 Os conselhos devem ser direcionados 

a toda a população, mas adequada à idade e diferentes subgrupos da população, devendo-se o ter 

como um importante foco as crianças e bebés, onde o risco é mais elevado.  Além disso, pessoas 

mais jovens são mais propensas a adotar e manter estilo de vida saudável durante o resto de sua 

vida, pelo que intervenções nestas faixas etárias são fortemente recomendadas e importantes a 

longo prazo.120 As principais estratégias recomendadas passam por reduzir a exposição ao sol 

especialmente quando os raios UV são mais intensos (entre as 10:00 e 16:00 horas), usar protetor 

solar (mesmo em dias nublados), beber bastante água, usar um vestuário adequado (como chapéu, 

óculos de sol e camisola de mangas compridas), evitar o bronzeamento artificial e realizar exames 

de pele frequentemente.114,117  

 

4.3.1. Protetor solar  

O protetor solar é o método de prevenção mais frequentemente usado em todos os grupos etários.121 

Os estudos têm mostrado que pessoas que usam protetores solares regularmente tem menor 

probabilidade de desenvolver problemas de pele (incluindo o cancro), e como tal o seu uso é 

fortemente recomendado.119 A eficácia dos protetores solares é avaliada através da determinação 

do fator de proteção solar (FPS). Este valor é obtido laboratorialmente e corresponde à razão entre 

a dose eritematosa mínima (menor quantidade de energia necessária para o desencadeamento de 

eritema) da pele protegida e a dose eritematosa mínima na pele não protegida. Corresponde 

essencialmente a uma medida de absorção de UV-B, pelo que não indica se o protetor solar protege 

contra a radiação UV-A.122 

Relativamente aos filtros solares, estes podem ser classificados como filtros solares físicos e filtros 

solares químicos. Os filtros solares físicos protegem a pele pela sua capacidade de refletirem e 

dispersarem a radiação UV. São exemplos de filtros solares físicos o dióxido de titânio e o óxido de 

http://www.euromelanoma.org/intl/node/76
http://www.euromelanoma.org/intl/node/76
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zinco. Já os filtros solares químicos são geralmente compostos orgânicos aromáticos conjugados 

com um grupo carbonilo e são concebidos para absorver a radiação UV e transformá-la em 

radiações com energias menores (inofensivas ao ser humano). Estes filtros podem ser ainda 

classificados com base no tipo de radiação que absorvem (UV-A ou UV-B). Os compostos usados 

para a proteção contra radiação UV-B incluem o padimato O, octinoxato, octissalato, octocrileno e 

o ensulizol. Para a proteção contra a radiação UV-A é usada a oxibenzona, o meradimato e a 

avobenzona.  Quando os protetores solares conferem proteção contra os raios UV-A e UV-B 

simultaneamente são designados como protetores de amplo espectro.123 
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Anexos 

Anexo I – Cronograma das atividades desenvolvidas 

 

Atividades Maio* Junho** Julho Agosto 

Organização, gestão e fontes de informação da 
farmácia 

X    

Aprovisionamento, receção, conferência e 
armazenamento de encomendas 

X X X X 

Medição da pressão arterial e determinação de 
glicemia, triglicerídeos e colesterol 

X 
(a partir do 

dia 11) 
X X X 

Controlo de prazos de validade e verificação de 
stocks 

 
X X X  

Conferência de receituário e contabilidade da 
farmácia 

 
 X X  

Atendimento ao público autónomo 
Dispensa de MSRM, MNSRM, suplementos 

alimentares, produtos homeopáticos, 
medicamentos manipulados, produtos de 

cosmética e dispositivos médicos 
Aconselhamento farmacêutico 

X 
(apenas 

observação) 
X X X 

 

*Participação em formação da GSK® - Movimento Portugal Sem Dor e Marketing farmacêutico (17 

de maio) 

*Participação em formação na FFUP - Comunicação clínica para farmacêuticos (18 de maio) 

*Participação em formação da Airvolution® – Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica e Dispositivos 

Inalatórios (29 de maio) 

 
**Participação em formação da Avène® - Formação sobre produtos cosméticos (27 de junho)  

** Participação no projeto Escolas para a sensibilização da proteção solar do grupo Avène, com o 
objetivo de alertar as crianças para os perigos do sol. Apresentação a crianças do Centro 
Paroquial e Social Santa Maria dos Anjos (30 de junho). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio Curricular em Farmácia Comunitária | Farmácia Brito 

 

54 
 

Anexo II – Exterior da farmácia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III – Zona de atendimento  
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Anexo IV – Zonas especificas e respetivos produtos 
 

 

 

Anexo V – Gabinete de atendimento personalizado  
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Anexo VI - Fatura de Encomenda 
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Anexo VII -  Pedido de requisição de medicamentos psicotrópico, estupefaciente e 
benzodiazepinas  
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Anexo VIII – Nota de devolução 
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Anexo IX– Receita médica informática  
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Anexo X - Registos de saída de Medicamentos Psicotrópicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XI – Comunicação clínica para farmacêuticos (Declaração de presença) 

 

 

 



Relatório de Estágio Curricular em Farmácia Comunitária | Farmácia Brito 

 

61 
 

 

Anexo XII – Inquérito relativo ao risco cardiovascular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XIII - Distribuição dos utentes de acordo com a faixa etária e sexo 
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Anexo XIV - Distribuição percentual dos utentes de acordo com a medição  

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuição percentual dos utentes de acordo com a medição que tomavam: 70,2% tomavam medicação para a 

hipertensão, 23,4% para diabetes, 61,7% para dislipidemia e 63,8% para outras patologias. 8,51% não tomavam nenhum 

tipo de medicação regularmente. 

Anexo XV -  Prevalência de utentes com excesso de peso e obesidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuição percentual dos utentes da farmácia Brito de acordo com o IMC (Kg/m2), na qual:  2,1% tem IMC abaixo do 

ideal (<18,5); 34% ideal (entre 18,5 e 24,9); 29,8% tem excesso de peso (entre 25,0 e 29,9); 27,7% obesidade grau 1 

(entre 30,0 e 34,9) e 6,4% obesidade grau 2 (entre 35,0 e 39,9). 

 

Anexo XVI - Prevalência de Hipertensão  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuição percentual dos utentes da FB de acordo com os valores de pressão arterial (mmHg), na qual: 12,8% 

apresentaram pressão arterial ótima (TAS <80 e TAD <80); 17% normal (TAS 120–129 e/ou TAD 80–84); 21,3% normal 

alta (TAS 130–139 e/ou TAD 85–89); 31,9% hipertensão de Grau 1 (TAS 140–159 e/ou TAD 90–99); 10,6% hipertensão de 

Grau 2 (TAS 160–179 e/ou TAD 100–109) e 6,4% hipertensão sistólica isolada (TAS ≥140 e TAD <90). 
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Anexo XVII – Panfleto disponibilizado aos doentes - Como vencer a insónia? 
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Anexo XVIII - Panfleto disponibilizado aos doentes - Medicamentos genéricos – Pode Confiar! 
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Resumo 

No âmbito da unidade curricular Estágio tivemos oportunidade de estagiar nos Serviços 

Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto durante os meses de Abril e Maio de 2017, sob a 

orientação da Doutora Teresa Almeida. No total éramos 6 estagiários, sendo 4 de nós, da Faculdade 

de Farmácia da Universidade do Porto, autores deste relatório.  

Na primeira semana de estágio, assistimos a apresentações sobre os vários setores dos Serviços 

Farmacêuticos, de forma a nos podermos enquadrar com as normas do local de trabalho. Após este 

período, fomos divididos em grupos de dois elementos e passamos uma semana em cada setor. No 

primeiro dia de cada semana fazíamos a leitura de toda a documentação existente sobre o setor 

que estaríamos nessa mesma semana, de forma a haver uma maior contextualização; nos dias 

seguintes estávamos nos setores respetivos e observávamos e participávamos nas atividades 

decorrentes.  

Assim, durante o estágio no Centro Hospitalar do Porto tivemos a oportunidade de conhecer o 

funcionamento dos diversos setores que constituem os Serviços Farmacêuticos, tais como: 

Ambulatório, Armazém, Distribuição, Farmacotecnia e Ensaios Clínicos.  

De facto, o estágio num hospital central como o Hospital Geral de Santo António permitiu-nos 

adquirir valências tanto a nível profissional como pessoal. Isto porque, obtivemos uma noção mais 

realista das funções do farmacêutico hospitalar, mas acima de tudo, obtivemos noção de que o 

farmacêutico hospitalar tem que estar preparado para combater todas as situações adversas que 

lhe aparecem diariamente, como é típico dos hospitais de grandes dimensões e com verbas 

restritas. Ainda, permitiu-nos colocar em prática muitos dos conhecimentos adquiridos durante o 

curso, valorizando-o.  

De facto, esta experiência foi única para todos nós. Crescemos e aprendemos enquanto pessoas e 

profissionais de saúde, daí a sua extrema importância.  

Assim, com este relatório, pretendemos demonstrar o contexto de trabalho nos vários setores dos 

Serviços Farmacêuticos, sempre com espírito crítico. Realçamos também todas as atividades em 

que participamos nos diversos setores, assim como outras atividades realizadas no âmbito deste 

estágio curricular. 
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Introdução  

O presente relatório refere-se ao estágio curricular decorrido nos Serviços Farmacêuticos (SF) do 

Hospital Geral de Santo António (HGSA), pertencente ao Centro Hospitalar do Porto (CHP), que 

surge no âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Universidade do Porto.  

O estágio curricular em Farmácia Hospitalar tem como objetivo a aquisição de conhecimentos 

teórico-práticos, sendo uma excelente oportunidade para aplicar os conhecimentos adquiridos 

durante o curso, mas também compreender melhor o funcionamento e organização dos SF.  

O nosso estágio teve a duração de 2 meses e procurou promover uma formação adequada aos 

estudantes através de um contacto próximo com o ambiente e realidade hospitalar, sendo essencial 

para o desenvolvimento e aprofundamento profissional dos mesmos. Ainda, o facto de se tratar de 

um hospital central permitiu-nos ficar alertas para todas as situações adversas que vão aparecendo 

diariamente num hospital com estas dimensões e com as verbas restritas.  

Durante os dois meses foi-nos possibilitada a passagem em cada um dos setores dos SF. Na 

primeira semana de estágio, assistimos a apresentações sobre os vários setores, de forma a nos 

podermos enquadrar com as normas do local de trabalho. Após este período, fomos divididos em 

grupos de dois elementos e passamos, então, pelos diversos setores. No primeiro dia de cada 

semana fazíamos a leitura de toda a documentação existente sobre o setor em que estaríamos 

nessa mesma semana, de forma a haver uma maior contextualização; nos dias seguintes 

estávamos nos setores respetivos nos quais pudemos observar e participar ativamente nas 

atividades desenvolvidas, e assim procurar adquirir competências nas diferentes valências dos 

serviços prestados dentro do hospital.  

Com este relatório, pretendemos demonstrar o contexto de trabalho nos vários setores dos SF, 

sempre com espírito critico. Realçamos também todas as atividades em que participamos nos 

diversos setores, assim como outras atividades realizadas no âmbito deste estágio curricular. 

 

1. Organização e Gestão da Farmácia Hospitalar do CHP-HGSA  

O CHP é uma entidade pública empresarial criada em 2007 pelo Decreto-Lei n.º 326/2007, de 28 

de Setembro. O CHP resultou da união dos hospitais da cidade do Porto: Hospital Geral de Santo 

António, Hospital Maria Pia (HMP) e Maternidade de Júlio Dinis (MJD). Mais tarde, em 2011, aliou-

se o Hospital Joaquim Urbano (HJU) e em 2013 o Centro de Genética Médica Dr. Jacinto 

Magalhães. Ocorreu ainda a junção das valências e especialidades do HGSA, HMP e MJD que 

permitiu criar o Centro Materno Infantil do Norte (CMIN). 

Esta união procurou otimizar a qualidade e eficácia da prestação de cuidados de saúde à população, 

sendo o principal objetivo do centro hospitalar. Este exerce, ainda, atividades complementares de 

investigação, ensino e formação [1].  

Quanto aos SF, estes são um departamento com autonomia técnica e científica, sujeito à orientação 

geral do Órgão de Administração do hospital [2]. Localizam-se no piso 0 do edifício neoclássico, 

com exceção da Unidade de Farmácia Oncológica (UFO) e do armazém de injetáveis de grandes 

volumes que se situam no edifício Dr. Luís de Carvalho. Os SF encontram-se divididos por setores 

que incluem o Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF), Farmacotecnia, UFO, sistema de 
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Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU), Unidade de Farmácia de Ambulatório 

(UFA) e Ensaios Clínicos (EC). 

No CHP existe desde a sua formação um sistema de controlo de qualidade que visa garantir que 

todos os serviços prestados, bem como todos os medicamentos e produtos farmacêuticos (PF), 

administrados e dispensados, tenham uma garantia de qualidade. É por este motivo que o CHP se 

encontra certificado pelo Comparative Health Knowledge Systems (CHKS) e pela Associação 

Portuguesa de Certificação (APCER) cumprindo a norma NP EN ISO 9001:2008. Neste sentido, os 

SF possuem guias para as funções e tarefas que são executadas diariamente no serviço – as 

Instruções de Trabalho – as quais são sujeitas frequentemente a revisões e auditorias para que se 

mantenham atualizadas.  

 

1.1. Funções e Responsabilidades 

O principal objetivo dos SF é assegurar a gestão, qualidade, eficácia e segurança de todos os 

medicamentos e PF. Os SF são, também, responsáveis por todo o circuito do medicamento, 

incluindo a sua seleção, aquisição, armazenamento, distribuição e administração. O fornecimento 

de informações relativas ao bom uso dos medicamentos e PF, assim como a colaboração no 

processo de prescrição é também de extrema importância. Também é da competência dos SF a 

produção de preparações estéreis, não estéreis e de nutrição parentérica (NP) e a análise de 

matérias-primas e respetivos produtos acabados. Outras funções incluem a participação em 

Comissões Técnicas Hospitalares, prestação de Cuidados Farmacêuticos e participação em EC. 

A gestão de todos os processos dos SF é complexo e obriga a constante melhoria de forma a 

garantir a qualidade dos serviços prestados e uma boa gestão dos recursos económicos. 

 

1.2. Recursos humanos 

Os recursos humanos alicerçam o bom funcionamento dos SF e, como tal, requerem um conjunto 

de profissionais capacitados a exercer todas as atividades incluídas no circuito do medicamento. No 

Anexo I estão representados todos os profissionais dos SF, incluindo os responsáveis pelos diversos 

setores. Esta é uma equipa profissional constituída por 23 Farmacêuticos/Técnicos Superiores De 

Saúde (TSS), 27 Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), 15 Assistentes Operacionais (AOP) 

e 3 Assistentes Técnicos (AT) que trabalham em conjunto garantindo uma prestação de cuidados 

de saúde de qualidade. A direção dos SF do HGSA é assegurada por um farmacêutico hospitalar, 

Dra. Patrocínia Rocha, conforme definido pelo Decreto-Lei n.º 44 204 de 2 de Fevereiro de 1962. 

 

1.3. Sistemas Informáticos 

O sistema informático usado nos SF do HGSA é designado por Gestão Hospitalar de Armazéns e 

Farmácia (GHAF). No programa os vários setores farmacêuticos estão divididos e classificados de 

acordo com códigos numéricos, permitindo gerir os stocks, realizar transferências entre armazéns 

e encomendar produtos em falta nos diversos setores. 

Também é utilizada a plataforma Circuito do Medicamento (CdM), instalada nos SF e nos serviços 

clínicos. A aplicação permite ter acesso a todo o percurso do medicamento, aceder às prescrições 
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dos doentes em regime de ambulatório, internamento e hospital de dia, assim como fazer validações 

e verificar o registo das intervenções farmacêuticas. 

Por fim, é ainda utilizado o Portal Interno que surgiu para substituir as ligações telefónicas e permite 

agilizar a comunicação entre os SF e as enfermarias. 

 

1.4. Comissões Técnicas Hospitalares  

Os farmacêuticos participam em comissões hospitalares como é o caso da Comissão de Ética para 

a Saúde (CES), da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) e da Comissão de Controlo de 

Infeção Hospitalar (CCIH).  

A CFT é formada por três médicos, três farmacêuticos e presidida pelo diretor clínico do hospital ou 

por um dos seus adjuntos. A comissão visa melhorar a ligação entre os serviços de ação médica e 

serviços farmacêuticos e promove o cumprimento do Formulário Nacional de Medicamentos (FNM), 

sendo este uma ferramenta de apoio à aquisição e utilização de medicamentos nos serviços de 

saúde do Sistema Nacional de Saúde (SNS) com vista à utilização racional de medicamentos. De 

salientar que se trata de um documento dinâmico e em permanente elaboração, o que permite a 

constante atualização [3]. O seu propósito é garantir rigor e segurança na prescrição farmacológica, 

uniformizar os critérios de tratamento e racionalizar custos, sendo obrigatória a sua utilização pelos 

prescritores nos hospitais do SNS [4]. De salientar, que a CFT é responsável por emitir pareceres e 

relatórios acerca dos medicamentos a incluir ou a excluir do formulário, bem como elaborar adendas 

de aditamento ou exclusão [5]. 

Quanto à CCIH, esta visa prevenir, detetar e controlar eventuais infeções no centro hospitalar, sendo 

constituída por um farmacêutico, seis médicos, dois enfermeiros e o diretor dos serviços hoteleiros 

[6]. 

Os farmacêuticos integram, ainda, a CES, que é um órgão multidisciplinar que tem como principal 

função garantir cumprimento dos padrões de ética no exercício das ciências médicas de forma a 

proteger a dignidade e integridade humana [7]. 

 

2. Armazém de Produtos Farmacêuticos 

O APF é responsável por assegurar a disponibilização de medicamentos e PF em quantidade e 

qualidade adequadas, no prazo expectável e ao menor custo possível. O setor inicia os processos 

de aquisição e garante a correta receção, armazenamento, conservação, gestão e distribuição dos 

diversos medicamentos e PF de forma a colmatar as necessidades dos diferentes serviços clínicos 

[2]. De forma a garantir uma gestão eficaz de todos estes processos é aplicada a filosofia Kaizen, 

que inclui o sistema Kanban, sendo que este corresponde a um cartão com a identificação do 

produto, quantitativo de reposição (quantidade a encomendar), ponto de encomenda, código de 

barras, observações e localização, como representado no Anexo II. Através deste sistema é possível 

ter um maior controlo dos stocks e simultaneamente evitar o desperdício dos recursos disponíveis. 
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2.1. Compras e Critérios de Aquisição 

A seleção dos medicamentos e PF a adquirir é feita com base nas necessidades terapêuticas dos 

doentes do hospital e no FNM ou na adenda elaborada pela CFT [2]. 

Para os produtos, em que o uso na instituição foi previamente autorizado, comunica-se a 

necessidade de aquisição após se atingirem o ponto de encomenda. Os respetivos Kanbans são 

retirados e colocados em local denominado de “Produtos a encomendar”, posteriormente, estes são 

adicionados à lista comum disponível informaticamente no GHAF. O serviço de aprovisionamento é 

posteriormente responsável por efetuar a compra. Por fim, é emitida a nota de encomenda e o 

Kanban fica na receção até à receção da encomenda. 

Em situações de urgência é possível solicitar empréstimos a outras entidades de saúde ou serviços 

clínicos. A transferência de PF e medicamentos do FNM e adenda do CHP é efetuada 

informaticamente, após contacto telefónico, sendo posteriormente impressas 2 vias do documento 

de transferência (uma para a entidade destinada e outra arquivada na receção do APF) e uma guia 

de transporte. De ressalvar que, os PF/medicamentos extra-FNM e extra-adenda do CHP exigem 

justificação prévia. Ainda, é também possível fazer encomendas à Farmácia Lemos, sendo os 

pedidos geralmente referentes a manipulados ou PF de utilização esporádica. 

 

2.2. Receção e Conferência 

A receção e conferência dos medicamentos e PF é realizada na zona do armazém localizada junto 

ao cais de descarga. Este processo tem como objetivo garantir a conformidade do produto recebido 

e inclui duas fases distintas. Numa primeira fase o TDT/AOP verifica se o produto pertence ao 

hospital, se o nº de volumes de mercadoria entregues corresponde ao que está mencionado na guia 

de remessa/nota de encomenda, se o estado das embalagens é adequado e ainda o seu destino 

interno. Posteriormente, realiza-se uma segunda conferência em que o AOP abre a encomenda, 

coloca os medicamentos no local estipulado com o respetivo Kanban e documentos (guias de 

transporte, faturas e notas de encomenda). Nesta fase, o TDT/TSS verifica o lote e o prazo de 

validade (PV), sendo que se o PV for inferior a 6 meses a encomenda só é aceite em caso de 

garantia de troca por outro com validade mais alargado. No caso dos dispositivos médicos, verifica-

se ainda a marcação CE e arquiva-se o respetivo certificado. Os medicamentos hemoderivados 

devem vir acompanhados do Certificado de Autorização de Utilização de Lote (CAUL) emitido pelo 

INFARMED e as matérias-primas devem conter o Boletim de Análise que será avaliado pelo setor 

de produção dos SF para validação da sua conformidade. Os estupefacientes e psicotrópicos são 

avaliados obrigatoriamente por farmacêuticos e armazenados numa sala fechada e com acesso 

condicionado. Finalmente, caso esteja tudo conforme, coloca-se a etiqueta de conferido e validado 

e a documentação é enviada para o serviço de aprovisionamento para que seja dada a entrada no 

GHAF. 

 

2.3. Armazenamento    

A organização dos medicamentos, PF e dispositivos médicos no armazém é feita de maneira a 

facilitar o acesso e a garantir a correta conservação. O armazenamento deve garantir as condições 
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necessárias de espaço, luz, temperatura, humidade e segurança, sendo a temperatura e humidade 

monitorizadas por um sistema de controlo adequado e de registo automático contínuo [2]. Com base 

nestes critérios, o armazém está dividido nas seguintes áreas: armazém geral; zona de grandes 

volumes; corredor destinado exclusivamente a manipulados, colírios, pomadas oftálmicas, gotas 

nasais e contrastes de raio-X; corredor destinado à nutrição artificial; corredor para o material de 

penso; armazém de injetáveis de grande volume; e corredor destinado ao ambulatório (Anexo III). 

Existem ainda PF/medicamentos, que devido às suas características, exigem condições especiais 

de armazenamento, tais como os medicamentos termolábeis (que devem ser armazenados na 

câmara frigorífica), os produtos inflamáveis e os estupefacientes e psicotrópicos (armazenados em 

sala fechada com acesso condicionado). 

 

2.4. Gestão do Stock 

O plano de gestão dos medicamentos e outros PF é baseado no consumo, relevância e valor 

económico. A arrumação dos medicamentos nas prateleiras é feita por ordem alfabética da 

Denominação Comum Internacional (DCI) e aplicando a regra first expired/first out (FEFO), ou seja, 

os medicamentos com validade mais curta deverão ser os primeiros a ser utilizados. Na última 

semana de cada mês, deve ser verificado o PV dos medicamentos e PF, sendo que se o PV for 

inferior a 3 meses devem-se colocar etiquetas especificas de cor amarela com a informação “PV 

curto” para sinalizar estes produtos e caso o PV seja inferior a 1 mês, o produto deve ser retirado e 

colocado numa prateleira devidamente identificada. Se o PV for ultrapassado, ou exista outro motivo 

que não permita a sua utilização, deverão ser colocados nos contentores vermelhos para posterior 

destruição por inceneração.  

Quanto à reposição de stocks, esta pode ser feita por três métodos diferentes:  

• Reposição por Hospital Logistic System (HLS): consiste na reposição por trocas de caixas 

SUC® vazias por cheias; 

• Reposição de stocks nivelados: reposição feita no local após a contagem das unidades; 

• Reposição por Kanban: obedece a pontos de encomenda previamente estudados e após 

este ser atingido, o Kanban é retirado e emitido um pedido ao fornecedor. 

A requisição por parte dos serviços clínicos ou unidades pode ser realizada informaticamente, em 

papel ou pelo sistema de reposição HLS, sendo em seguida entregue e debitado ao respetivo 

requerente. O aviamento dos PF/medicamentos requer o embalamento em caixas devidamente 

identificadas com o nome do serviço a que é destinado. No caso da medicação de frio, o transporte 

é feito em caixas de material isolante de forma a garantir a estabilidade da medicação.  

Durante o estágio tivemos a oportunidade de observar as diversas atividades do setor, incluindo a 

requisição e cedência de empréstimos a outros hospitais, armazenamento de medicamentos, gestão 

de stocks e controlo dos PV. Participamos ativamente na reorganização do stock de medicamentos 

da câmara frigorífica, elaboração de novos Kanbans e a listagem dos mesmos (Anexo IV). 

Contactamos, ainda, com sistemas HLS e Pyxis (sistema semi-automático de dispensa de 

medicamentos) existentes na Unidade de Cuidados Intensivos e no Bloco Operatório. 
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3. Distribuição de Medicamentos  

Uma responsabilidade dos SF é a distribuição de todos os medicamentos e PF armazenados de 

acordo com as normas das Boas Práticas Farmacêuticas. Isto implica garantir que as prescrições 

médicas são satisfeitas a custo reduzido e com o menor número de erros possível [2]. De referir 

que, a distribuição abrange tanto os doentes em regime de internamento (feita essencialmente pela 

distribuição clássica e pela DIDDU) como os doentes em regime de ambulatório, tal como 

demonstrado no Anexo V. 

 

3.1. Distribuição Clássica 

A distribuição clássica foi o primeiro sistema de distribuição implementado no hospital e está divido 

em três circuitos (A, B e C). Estes circuitos englobam todos os blocos, serviços clínicos, consultas, 

veículos médicos de emergência e, farmácias satélites (HJU, CMIN, UFA e UFO). Neste sistema, o 

fornecimento de medicamentos é efetuado após o pedido de reposição de stock, em formato 

eletrónico ou manual, sendo estes pedidos previamente acordados com os serviços no que respeita 

ao tipo de medicamentos e quantidades, de forma a assegurar um stock fixo no respetivo local.  

 

3.2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) 

A implementação deste setor nos SF possibilitou uma maior intervenção do farmacêutico na 

dispensa de medicamentos, permitindo seguir e estudar o perfil farmacoterapêutico do doente e 

diminuir o tempo despendido pela equipa de enfermagem nas tarefas relacionadas com o 

medicamento. A sua implementação trouxe vantagens económicas, tendo sido alargado a quase 

todos os serviços clínicos [8].  

De salientar que na DIDDU assegura-se a distribuição de medicamentos e PF aos doentes, nas 

quantidades e qualidade exigidas para um período de 24 horas, uma vez que as prescrições 

médicas podem variar a cada dia durante as visitas médicas aos doentes. No entanto, ao sábado 

as prescrições são preparadas e enviadas para 48 horas, uma vez que, não decorrem visitas 

médicas ao Domingo. 

 

3.2.1.1. Circuito Interno da DIDDU 

O circuito interno da DIDDU inicia-se com a receção das prescrições médicas no sistema informático 

GHAF. De seguida, o(s) TSS(s) presentes no serviço irão proceder à validação das prescrições 

decidindo se estão ou não em conformidade relativamente ao plano farmacoterapêutico do doente. 

Desta forma, o farmacêutico está a otimizar os resultados da farmacoterapia através do uso racional 

dos medicamentos, reduzindo o risco de efeitos adversos, identificando problemas relacionados 

com os medicamentos (PRMs) e reduzindo os custos relacionados com a má utilização e 

desperdício de medicamentos.  

De salientar que, na prescrição médica, independentemente do seu formato (eletrónica ou manual), 

devem constar os seguintes dados: identificação do Utente (nome, nº processo, serviço, nº cama); 

designação do medicamento por DCI; forma farmacêutica, dose, frequência, via de administração e 

duração do tratamento; data e hora da prescrição; identificação do prescritor. Para uma mais correta 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Centro Hospitalar do Porto 

Hospital Geral Santo António 

7 
 

validação da prescrição médica é desejável que estejam indicados dados como a idade, dados 

antropométricos, alterações fisiopatológicas relevantes, inclusivamente a função renal, função 

hepática e o diagnóstico do doente. 

De salientar que contudo, existem serviços (por exemplo: cuidados intensivos) com stocks de apoio, 

pelo que só são validadas, para esses serviços, as prescrições de medicamentos anti-infeciosos, 

medicamentos imunomoduladores, nutrição artificial, material de penso e outros medicamentos que 

não façam parte do stock de apoio.  

Quando existe a necessidade do farmacêutico intervir, ora porque a prescrição não contém os dados 

necessários, ora porque há alguma incompatibilidade farmacoterapêutica para o doente, essa 

intervenção é feita no sistema informático ou, no caso de a prescrição ser manual, em impresso 

próprio (Anexo VI). De salientar que, a prescrição para esse doente só é validada após justificação 

médica ou após respetiva correção. 

Após a validação das prescrições, são emitidas listas das prescrições para aviamento seguindo uma 

ordem de preparação por carro (Anexo VII). De salientar, que estas listas sofrem alterações ao longo 

do dia, de acordo com as alterações efetuadas nas prescrições médicas, sendo produzidas listas 

com revertências.  

Cada carro (Anexo VIII) é composto por várias malas que correspondem a um serviço em específico. 

Cada mala é composta por uma série de cassetes (gavetas) que estão associadas, cada uma, a um 

doente/cama estando devidamente identificadas. A preparação das malas é da responsabilidade do 

TDT e é efetuada de forma manual ou semi-automática, sendo este último realizado recorrendo ao 

Pharmapick®, uma cabine de grande dimensão com um robot no seu interior, que movimenta 

gavetas de diferentes tamanhos, cada qual contendo um determinado medicamento/PF, 

apresentando como principais vantagens, a redução dos erros humanos, aumento de produtividade 

e da segurança no aviamento da medicação.  

O aviamento manual é realizado para medicamentos/PF de baixa rotação (referências B e C) que 

estão alocadas em Torres (Anexo IX) e medicamentos/PF de maior rotação (referências A), não 

disponíveis no Pharmapick®, que estão alocadas em Células (Anexo X). Este tipo de aviamento é 

também efetuado para as prescrições urgentes e para os pedidos de medicamentos/PF realizados 

depois da entrega das malas nos serviços, sendo também realizado para a NP, produtos de frio e 

para grandes volumes. 

Depois de aviada a medicação e colocada nos carros estes são levados, para os serviços, por AOPs. 

Uma vez levada a medicação nos carros, sempre que seja necessária alguma medicação adicional 

ou haja alguma alteração da medicação, são geradas listas sem revertências ou impressas etiquetas 

com a medicação necessária que serão entregues aos TDTs. Esta medicação é colocada em 

envelopes fechados e identificados com as etiquetas impressas, contendo a informação do serviço 

clínico, os dados relativos ao doente (nome e nº de processo) e os dados da medicação prescrita 

(DCI do medicamento, dosagem e posologia) e, são então colocados em caixas SUC® (Anexo XI) 

para que sejam depois, em horários pré-definidos, transportados para os serviços pelos 

mensageiros. 
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Durante o estágio, tivemos a oportunidade de conhecer as instalações da DIDDU bem como 

observar todo o circuito inerente a este serviço. Foi-nos possibilitada a oportunidade de validar 

prescrições médicas, sempre com vigilância e supervisão dos farmacêuticos de serviço, bem como 

fazer o aviamento da medicação psicotrópica e estupefaciente, assim como de outros 

medicamentos e PF sujeitos a controlo especial. Tivemos, também, contacto com o registo de 

impressos, como é o caso dos impressos de prescrição de antídotos, sendo que observamos que 

na maioria dos casos refletem tentativas de suicídio com recurso a benzodiazepinas. Ainda, foi-nos 

solicitada a realização de tabelas informativas de acesso rápido sobre simpaticomiméticos, para que 

caso surgisse alguma dúvida durante a validação deste tipo de substâncias houvesse uma 

ferramenta que permitisse o rápido acesso (Anexo XII). 

 

3.3. Medicamentos Sujeitos a Controlo Especial 

Existem medicamentos que devido às suas características, legislação em vigor e, para um maior 

controlo e uso mais racional, são sujeitos a um circuito especial de prescrição e dispensa. 

 

Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos têm uma margem terapêutica estreita e causam 

habituação e dependência física e psicológica, sendo muitas vezes associados a atos ilícitos, 

havendo por isso necessidade de legislação mais restrita. Assim, este tipo de medicamentos apenas 

pode ser dispensado por farmacêuticos, tal como regulamentado pelo Decreto-Lei nº 15/93 de 22 

de Janeiro. 

A prescrição destes fármacos é, então, realizada em impresso próprio, o “Anexo X” – “Modelo 

Nº1509 da INCM” (Anexo XIII), o qual deverá ser preenchido e assinado pelo médico de serviço, 

devendo o mesmo estar numerado e conter o carimbo, ou na sua ausência o código do serviço ao 

qual a farmácia vai realizar o débito do produto. Após receção do impresso, o farmacêutico deverá 

preencher os restantes campos do documento, debitar no sistema informático ao serviço respetivo, 

destacar a “via serviço” devolvendo-a ao serviço requisitante e, por último, conferir os documentos 

e medicamentos aviados procedendo à assinatura das respetivas guias. 

 

Hemoderivados  

A dispensa de medicamentos hemoderivados destinados aos doentes internados em cada serviço 

clínico, bloco operatório ou serviço de urgência do hospital é da responsabilidade do farmacêutico, 

ao abrigo do Despacho Conjunto Nº1051/2000, 2ª série, de 14 de Setembro.  

O pedido desta medicação é realizado em impresso próprio, “Modelo Nº1804 da INCM” (Anexo XIV), 

sendo da competência do médico prescritor enviar conjuntamente os autocolantes identificativos do 

doente em quantidade suficiente para identificar individualmente as embalagens a dispensar. A 

prescrição tem obrigatoriamente que ter o nº de processo do doente a que se destinam os 

hemoderivados, de forma a facilitar a sua rastreabilidade. Os farmacêuticos, aquando da dispensa, 

têm que preencher o quadro C do impresso e registar o número de lote e o CAUL. Ainda, é seu 
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dever debitar informaticamente o medicamento dispensado identificando o lote. De salientar que, a 

dispensa deste tipo de medicação é realizada apenas para um dia. 

 

Anti-infeciosos  

A prescrição médica de anti-infeciosos tem um período de validade máximo de 7 dias após a 

validação da mesma, permitindo, assim, que o uso de anti-infeciosos seja feito de forma racional, 

evitando desperdícios e, principalmente, o desenvolvimento de estirpes resistentes aos mesmos. A 

prescrição de anti-infeciosos é feita em impresso próprio (Anexo XV), no caso dos doentes não 

internados, e através do CdM, no caso dos doentes internados. 

 

Nutrição artificial 

A prescrição de nutrição artificial é válida, no máximo, durante 7 dias após a validação da mesma e 

é realizada em impresso próprio, para doentes em ambulatório, e através do CdM, para doentes 

internados. 

 

Antídotos  

A prescrição dos antídotos é realizada em impresso próprio (Anexo XVI). Geralmente, serve como 

reposição de stocks do serviço de urgência, uma vez que o serviço apresenta stock interno. No 

impresso é indicado o doente em que foi administrado o antídoto, assim como a informação clínica 

relevante. Quando é efetuado o pedido eletronicamente, em caso de urgência, a dispensa e 

aviamento devem ser efetuados o mais rapidamente possível para que seja administrado 

prontamente. 

 

Antissépticos e Desinfetantes  

Os antissépticos e os desinfetantes são muito importantes na prevenção de infeções nosocomiais. 

O pedido deste tipo de produtos é efetuado em impresso próprio e de acordo com os stocks pré-

definidos nos serviços hospitalares pelo diretor do serviço clínico, farmacêutico e enfermeiro. Neste 

caso, o TDT é o responsável pelo aviamento destes produtos a partir do APF, tendo em 

consideração os quantitativos estipulados para cada serviço clínico. 

 

Material de Penso 

O material de penso deve ser prescrito em impresso próprio (Anexo XVII) e a sua prescrição é válida 

para 8 dias, após validação. O farmacêutico é responsável pela dispensa e débito deste material e, 

como tal, é importante que este tenha conhecimento sobre os diferentes materiais de penso para 

que possa adequar e confirmar se o pedido do material de penso é adequado para a aplicação 

pretendida. 

 

3.4. Distribuição em Regime de Ambulatório  

A Farmácia de Ambulatório tem como missão assegurar a distribuição de medicamentos e outros 

produtos de saúde aos utentes (inclusive doentes do ambulatório) nas quantidades, qualidade e 
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prazos exigidos, assegurando a preservação das características dos mesmos. O regime de 

ambulatório resulta da necessidade de garantir uma maior monitorização e controlo das terapêuticas 

inerentes a patologias com custo elevado e potencial risco para a saúde pública, vigiando a 

ocorrência de efeitos adversos graves e permitindo melhorar a adesão à terapêutica durante o 

período de tratamento [2]. 

A dispensa de medicamentos neste setor serve os utentes do HGSA e cujos tratamentos se 

encontrem listados (Anexo XVIII) no FNM, em diplomas legais que constam em Diário da República 

ou sob deliberação específica, autorizada pelo Conselho de Administração do CHP e pela CFT. Os 

medicamentos abrangidos pelos diplomas legais e FNM apresentam total comparticipação por parte 

do Estado.[9] Para além disso, são medicamentos de uso reservado pelo seu alto custo/risco e, por 

isso, não se encontram acessíveis nas farmácias comunitárias. Quanto aos medicamentos sem 

diplomas legais mas com deliberações específicas, autorizadas pela Administração do CHP e pela 

CFT (por exemplo tratamento da Hipertensão Arterial e Hepatite B), os custos destes são suportados 

pelo CHP.  

 

Disposição da Unidade de Farmácia de Ambulatório  

A UFA está situada nos SF do CHP, apresentando um horário de funcionamento de segunda a 

sexta-feira das 9-17h. Esta é composta por um sala de espera na qual se encontra um sistema de 

senhas informático, que segue para três balcões de atendimento devidamente sinalizados, à qual 

os doentes se dirigem de acordo com a sua posição sequencial gerada pelo sistema de senhas. 

Existe ainda uma quarta zona de atendimento (gabinete) que se encontra disponível, de forma a 

responder às horas de maior afluência ou quando o atendimento requer alguma privacidade.  

Salienta-se ainda, que o sistema de senhas, para além do posicionamento sequencial dos utentes 

por ordem de chegada, permite que seja criada uma ordem sequencial de atendimentos prioritários, 

sendo este destinado a grávidas e pessoas com deficiência ou acompanhadas de crianças de colo, 

ou atendimento preferencial, para funcionários em serviço (como funcionários do CHP ou bombeiros 

devidamente identificados).  

Os medicamentos encontram-se organizados em gavetas de acordo com a patologia em causa e 

por ordem alfabética. Para além desta disposição existem frigoríficos onde são armazenados os 

medicamentos de frio e estantes, nas quais se encontram os produtos destinados à nutrição. De 

salientar, que parte do stock dos medicamentos de ambulatório encontra-se guardada no APF, visto 

ser um local de maior dimensão e que permite o armazenamento de maiores quantidades de 

medicamentos, sendo que por este motivo existem 2 Kanbans para cada medicamento/PF, um 

localizado na UFA e outro no APF, para uma gestão mais eficiente. 

 

Prescrição Médica 

Para que um cliente possa obter a sua medicação em regime de ambulatório, é essencial que 

apresente uma prescrição que reúna as condições necessárias para a dispensa dos respetivos 

medicamentos, de acordo com os diplomas legais, autorizações da Direção Clínica (DC), do 

Conselho de Administração (CA), CFT e CES. 
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Assim, para validação da prescrição médica devem ter-se em conta os seguintes critérios: 

prescrição eletrónica de acordo com as normas estabelecidas; modelo apropriado de prescrição 

médica para Farmácia de Ambulatório; dados de identificação do doente; DCI do medicamento; 

forma farmacêutica, dose, frequência, via de administração; identificação da especialidade médica 

emissora da prescrição; indicação da próxima consulta; identificação e assinatura do prescritor; 

identificação do diploma legal a que obedece a prescrição médica.  

As prescrições encontram-se na sua maioria em formato digital e são submetidas no CdM. Existem, 

no entanto, exceções como as prescrições em papel dos serviços de Gastrenterologia e Nutrição 

(Anexo XIX), assim como para a dispensa de Medicamentos Hemoderivados, sendo neste caso 

necessário o registo do número de lote e respetivo CAUL.   

Existe ainda o caso dos medicamentos de uso exclusivo hospitalar destinados ao tratamento de 

clientes externos ao CHP, seguidos em clinicas ou médicos particulares, com artrite reumatoide, 

espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas. 

Neste caso, existem requisitos a cumprir como a prescrição médica apresentar vinheta do médico 

prescritor, carimbo ou vinheta do local de prescrição e identificação do número de certificação de 

registo na Direção Geral de Saúde. Ainda, deve proceder-se ao preenchimento de Folha de Registo 

Farmacêutico/Hospital, modelo 049ENB007 (fornecido pelo INFARMED), com o nome do cliente, 

número de embalagens dispensadas, lote, data da dispensa, número da receita médica, número do 

SNS e rúbrica do farmacêutico [10; 11]. 

 

Dispensa de Medicamentos 

Para que ocorra a dispensa de medicamentos em regime de ambulatório deve verificar-se uma das 

situações relatadas acima, como a autorização por diplomas legais, ou a prescrição de 

medicamentos no âmbito de alta precoce, sendo que este último caso requer prescrição médica 

acompanhada de “Justificação de fornecimento de medicamentos para ambulatório no momento da 

alta” publicado em boletim informativo nº 27/11. Neste caso os SF informam a DC quanto à 

classificação e custo do medicamento, sendo apenas dispensado após autorização. 

No caso de medicamentos sem diplomas legais nem deliberações específicas do CHP, o processo 

de decisão é remetido “caso-a-caso” à CFT, podendo obrigar a informação adicional (exemplo 

serviço social).  

Durante a dispensa de medicamentos existem parâmetros que devem ser equacionados, de forma 

a haver uma terapêutica segura, eficaz e de qualidade. Desta forma, um parâmetro importante é a 

quantidade a dispensar, sendo que este deve seguir critérios como o montante total a dispensar, 

proximidade da área de residência e condição clínica em questão (doença crónica/transplante). 

No caso de novos medicamentos e na primeira vez em que o doente levanta determinado 

medicamento deve ser fornecida informação detalhada sobre o mesmo, tanto verbalmente como 

escrita, por exemplo através da entrega de folhetos informativos, tanto do medicamento em si como 

do uso correto do medicamento em geral (Anexo XX), elaborados pelos SF. Ainda, deve ser 

entregue um termo de responsabilidade (Anexo XXI), que deve ser preenchido e assinado pelo 
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doente, sendo que neste deve constar o nome e o número do cartão de cidadão/bilhete de 

identidade das pessoas que o doente autoriza a levantar a sua medicação. 

O farmacêutico é responsável por ponderar o fornecimento de material acessório à terapêutica, 

como contentores de risco biológico ou seringas, de forma a promover a segurança e o sucesso da 

mesma. Ainda, deve garantir o alerta para as consequências do não cumprimento do plano 

terapêutico/perda de medicação.  

Finalmente, deve verificar-se a necessidade de emitir pendente (receita que permite o levantamento 

da medicação para os períodos seguintes até próxima consulta) e garantir a assinatura do recetor 

da medicação. 

 

Venda de Medicamentos 

Os SF hospitalares apenas estão autorizados a vender medicamentos ao público, caso se verifique 

uma rutura do medicamento no mercado da farmácia aberta ao público (sendo neste caso 

necessária a apresentação de três carimbos de farmácias diferentes que confirmem essa situação) 

ou por razões clínicas que justifiquem a imediata acessibilidade ao medicamento [12]. 

 

Devolução de Medicamentos  

Pode ocorrer a devolução de medicamentos aos SF, tendo por base razões como interrupção da 

terapêutica, substituição por outro medicamento ou falecimento do doente. Para se aceitar os 

medicamentos devolvidos e voltar a dispensá-los deve-se verificar a origem do medicamento, as 

condições de conservação e se está em conformidade com as normas exigidas. Verificar ainda, a 

integridade física da embalagem primária e secundária, o PV e se os medicamentos em unidose se 

apresentam devidamente rotulados e, no caso de serem exigidas condições especiais de 

armazenamento, se estas foram cumpridas. Caso se tratem de embalagens multidose, estas 

deverão ser rejeitadas. 

De salientar, podem ser aceites medicamentos que não são dispensados nos SF do CHP e que 

estejam nas devidas condições para o uso, sendo estes destinados aos “Médicos do Mundo”.  

 

Durante o nosso estágio, tivemos oportunidade de organizar e gerir stocks, reconhecendo a 

localização dos medicamentos de acordo com a sua organização por patologia e ordem alfabética. 

Ainda, dispensamos medicamentos aos doentes, avaliando os critérios necessários à validação da 

prescrição médica, os impressos de prescrição de Hemoderivados e Nutrição, e posterior registo no 

sistema GHAF. Organizamos e reavaliamos os medicamentos devolvidos aos serviços 

farmacêuticos, de forma a verificar se podem ser novamente dispensados. Finalmente, elaboramos 

folhetos informativos que serão entregues aos doentes na primeira dispensa, relativos aos 

medicamentos: Gilurytmal®, Pylera®, Felexipag® (Anexo XXII).  
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4. Farmacotecnia  

A farmacotecnia é o “setor dos SF onde é efetuada a preparação de formulações de medicamentos 

necessários ao hospital” que não se encontram disponíveis no mercado, sendo regulada por leis 

que obrigam às Boas Práticas [13-16]. 

A existência deste setor a nível hospitalar é de grande importância pois, para além de assegurar 

uma personalização da terapêutica por adaptação do medicamento ao perfil fisiopatológico dos 

doentes, permite também combater lacunas terapêuticas para as quais a indústria farmacêutica 

ainda não apresenta soluções, assim como reduzir os desperdícios relacionados com a preparação 

de medicamentos. 

As preparações que são diariamente produzidas no CHP têm como principal destino os serviços de 

neonatologia e pediatria, pois tratam-se de subgrupos populacionais com necessidades 

farmacoterapêuticas especiais. De salientar que neste setor procede-se à produção de 

medicamentos não estéreis, estéreis e citotóxicos (CTX). 

 

4.1. Produção de Não Estéreis 

As solicitações para a preparação de não estéreis podem chegar por Kanban ou GHAF. De seguida, 

o farmacêutico procede à validação das requisições e emite uma Ordem de Preparação (OP) (Anexo 

XXIII) e os respetivos rótulos. Aquando da emissão da OP é designado um lote de produção de 

acordo com a metodologia definida no serviço, que permite a rastreabilidade do produto. Também 

lhe é atribuído um PV de acordo com as recomendações da United States Pharmacopeia (USP). A 

OP contém, ainda, outras informações essenciais como a identificação da preparação, composição 

qualitativa e quantitativa, número de unidades a preparar, técnica de preparação, ensaios de 

verificação e identificação do operador e supervisor. 

A execução das preparações é realizada pelo TDT, que durante todo o procedimento deverá seguir 

as medidas de proteção exigidas. Este deve também proceder ao registo, na OP, da origem, lote e 

PV das matérias-primas utilizadas e resultados dos ensaios de verificação. 

De modo a fazer um controlo da qualidade do produto final são realizados, em todos os lotes de 

produção, ensaios de verificação como: uniformidade de massa, em FF sólidas; pH, em FF 

semissólidas e líquidas; e transparência, em soluções. 

Após a preparação dos manipulados, o TDT deve registar no GHAF e em folha de registo próprio 

os débitos das matérias-primas utilizadas, dar entrada às novas composições e fazer a transferência 

para o armazém de destino. 

Durante o nosso estágio, acompanhamos todo este processo, desde a emissão das OP até aos 

registos dos débitos de matérias-primas e entradas das composições. Tivemos também 

oportunidade de participar ativamente na preparação de diversas formulações. Por fim, também 

apresentamos um Power Point explicativo dos cálculos envolvidos para a preparação de cápsulas, 

visto este ser um processo que os SF ambicionam introduzir futuramente.  
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4.2. Produção de Estéreis  

O setor da produção de estéreis é responsável pela produção de estéreis extemporâneos (EE) e de 

nutrição parentérica (NP) para os diversos serviços do CHP.  

De modo a garantir a esterilidade destas preparações, estas devem ser produzidas recorrendo à 

técnica assética em Câmara de Fluxo Laminar vertical (CFLv), em sala com ambiente controlado e 

pressão positiva, de forma a evitar a contaminação do ambiente interno. Assim, este setor pode ser 

dividido em 3 zonas com grau de esterilidade crescente: a zona negra (zona de apoio), a zona cinza 

(zona onde se procede à lavagem assética das mãos e fardamento adequado que consiste em fato 

de bloco, bata esterilizada, touca, máscara, protetores de sapatos e luvas estéreis) e a zona branca 

(zona de preparação com CFLv). De salientar ainda que, de forma a garantir a esterilidade, todos 

os materiais/matérias-primas necessárias à preparação devem ser descontaminados com álcool 70º 

antes de serem colocados na CFLv. De igual modo, antes de se colocar as mãos dentro da CFLv 

também se deve pulverizar as luvas com álcool 70º. Um outro procedimento importante na garantia 

de esterilidade das preparações é a limpeza e desinfeção das CFLv e salas brancas, sendo estas 

realizadas de acordo com a metodologia implementada no serviço, na qual a limpeza do interior da 

CFLv e mesa de trabalho é realizada no início e final de cada sessão de trabalho pelo TDT. 

 

4.2.1. Estéreis Extemporâneos 

Neste setor são preparados medicamentos de uso intravenoso e oftálmico, como colírios e 

medicamentos intravítreos.  

Os pedidos para a produção de EE podem ser solicitados por sistema de Kanban, GHAF e mediante 

prescrição médica. Tal como na produção de não estéreis, após a validação das requisições, a 

emissão da OP (Anexo XXIV) e elaboração dos respetivos rótulos com a identificação da preparação 

é realizada por um farmacêutico e deverá posteriormente ser alvo de dupla verificação. Aquando da 

emissão da OP é também designado um lote de produção de acordo com a metodologia definida 

no serviço que permite a rastreabilidade do produto.  

Por fim, de modo a garantir a qualidade do produto acabado, o supervisor é responsável por fazer 

a sua verificação recorrendo a ensaios de verificação organoléticos de forma a detetar eventuais 

não conformidades como alterações da coloração, partículas em suspensão e a presença de ar. 

Durante o nosso estágio, observamos todo o procedimento da produção de estéreis 

extemporâneos como a emissão das OP e tivemos também a oportunidade de acompanhar na 

entrada para a sala branca, cumprindo todos os passos necessários. 

 

4.2.2. Nutrição Parentérica 

A NP total está indicada em pacientes cujo aporte nutricional adequado não é possível por via 

entérica ou esta está contraindicada. Assim, a maioria das bolsas de NP preparadas neste serviço 

têm como destino os serviços de neonatologia e pediatria, devido às necessidades nutricionais 

específicas deste grupo populacional.  

As prescrições médicas de NP chegam pelo GHAF e devem ser alvo de validação pelo farmacêutico, 

que deve verificar a presença de informações como a identificação e localização do doente, 
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composição qualitativa e quantitativa das soluções I (hidrossolúvel) e II (lipossolúvel) e a 

identificação do médico prescritor. Aqui também, a validação da prescrição médica, a emissão da 

OP (Anexo XXV) e elaboração dos respetivos rótulos é da responsabilidade do farmacêutico. 

Aquando da emissão da OP é também designado um lote de produção de acordo com a metodologia 

do serviço que permite a rastreabilidade do produto. 

A produção de bolsas de NP consiste na preparação de duas soluções distintas. A preparação da 

solução I compreende a adição de macronutrientes a uma bolsa através de um sistema de 

enchimento automático e de micronutrientes através de um sistema de enchimento manual de forma 

ordenada. A solução II é acondicionada em seringa opaca ou bolsa, consoante o volume total, 

também através de um sistema de enchimento manual.  

De modo a garantir a qualidade do produto acabado, o supervisor é responsável por fazer a sua 

verificação recorrendo a ensaios de verificação organoléticos. Para além disto, é realizado ainda o 

controlo gravimétrico da solução I e o controlo microbiológico das primeiras bolsas de cada sessão 

de trabalho e da última do dia. 

Após a preparação de uma bolsa de NP esta é identificada imediatamente com o rótulo interno. Só 

depois a bolsa é colocada na mesa de apoio para ser embalada com folha de alumínio para proteção 

da luz e identificada com o rótulo externo. De salientar que, este processo deve ser alvo de dupla 

validação. Do mesmo modo, após a preparação de uma seringa de NP esta é identificada 

imediatamente com o respetivo rótulo. No final, as duas preparações (bolsa e seringa) devem ser 

acondicionadas em embalagem secundária, com o rótulo que identifica o doente.  

Durante o nosso estágio, tivemos oportunidade de acompanhar todo o processo da produção de 

NP, desde a emissão das OP até à realização dos ensaios de verificação da qualidade. Tivemos 

ainda oportunidade de participar no XIX Congresso Anual da APNEP – “O direito à nutrição 

adequada” (Anexo XXVI). 

 

4.3. Produção de Citotóxicos 

Os elementos envolvidos neste setor (2 TDT’s e 2 farmacêuticos) devem frequentar uma formação 

teórica e prática com uma duração de um mês (160 horas) de modo a garantir a qualidade e 

segurança da produção de CTX. 

Os CTX são medicamentos que requerem um cuidado especial e por isso a UFO encontra-se 

centralizada, junto ao Hospital de Dia permitindo facilitar todo o circuito do medicamento CTX e 

minimizar a exposição ocupacional e ambiental. Ainda, a produção de CTX deve ser feita recorrendo 

a técnica assética em CFLv, para proteção do operador, em sala com ambiente controlado e pressão 

negativa para evitar a contaminação do ambiente externo. Este setor também se encontra divido 

em três diferentes zonas (negra, cinza e branca) da mesma forma que o setor de estéreis. De 

salientar também que, o fardamento a usar é semelhante ao que se usa para a produção de estéreis, 

no entanto, a máscara e bata usadas neste setor apresentam maior poder de retenção de partículas 

e, para além disso, é usado um 2º par de luvas de alta proteção (por exemplo, de nitrilo). 

Para o bom funcionamento deste setor, existe um farmacêutico na zona negra que verifica se as 

respetivas prescrições seguem as orientações dos Protocolos de Quimioterapia instituídos no CHP, 
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à medida que cada paciente recebe “luz verde” no sistema informático, de modo a promover a 

segurança e eficácia da terapêutica. Para isso, a dose prescrita de determinado CTX para cada 

paciente é ajustada consoante a sua superfície corporal, peso ou área sob a curva (AUC) e ainda, 

em caso de toxicidade, a insuficiência hepática/renal e a mielossupressão. De seguida, o 

farmacêutico faz a preparação do respetivo tabuleiro com o fármaco já descartonado, solução 

injetável para diluição, OP e rótulos. 

Na sala branca, o TDT de apoio confirma o conteúdo do tabuleiro e seleciona o material necessário 

à preparação para posterior preparação pelo TDT operador na CFLv. Após preparação, identificação 

e, caso necessário, proteção da luz, a preparação é acondicionada em manga termosselada para o 

seu transporte seguro. 

O farmacêutico é ainda responsável pela dispensa de CTX que não necessitem de manipulação 

prévia, hemoderivados e ainda pela preparação da lista de pacientes para o dia seguinte e 

verificação das respetivas OP.  

Para finalizar é de referir que, em caso de derrame de CTX deve-se proceder de acordo com a 

metodologia implementada no serviço de forma a garantir a recolha, limpeza e eliminação correta 

dos CTX para evitar a contaminação tanto do meio ambiente como do pessoal envolvido. Toda a 

informação e material necessário está disponível no kit de derramamento, sendo que este deve ser 

substituído no final. 

Durante o nosso estágio tivemos oportunidade de consultar alguns protocolos de quimioterapia, 

acompanhar todo o processo do circuito do medicamento CTX desde a validação da prescrição até 

à manipulação em CFLv, bem como a dispensa de hemoderivados, preparação da lista de pacientes 

do dia seguinte e pedidos de fármacos cujo PE foi atingido. 

 

4.4. Fracionamento e reembalamento 

O fracionamento de medicamentos é um “procedimento que permite obter frações da dose de um 

medicamento, possibilitando a utilização de doses não disponíveis no mercado, sem prejuízo para 

as propriedades físico-químicas e biofarmacêuticas da formulação”. 

De salientar que, apenas podem ser fracionados medicamentos cujo Resumo das Características 

do Medicamento (RCM) comprove que não existem riscos físico-químico/biológico na operação, 

cujo mecanismo de libertação da SA não seja comprometido e cujo RCM indique a possibilidade de 

fracionamento.  

Do mesmo modo que aos outros medicamentos obtidos por processos de farmacotecnia, o 

medicamento fracionado/reembalado é pedido através do preenchimento de um impresso próprio 

ou pelo sistema de Kanban e é atribuído um lote de produção recorrendo à metodologia no serviço 

e PV de acordo com as recomendações da USP. 

De forma a garantir a qualidade, são realizados ensaios de verificação, como o controlo visual da 

integridade do produto fracionado e o controlo do peso. 

Durante o nosso estágio, tivemos a oportunidade de efetuar o fracionamento de comprimidos com 

auxílio de um bisturi e de pós na sala de produção de não estéreis. Contudo apenas nos foi 

apresentada a sala de fracionamento e reembalamento dos SF. 
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5. Investigação e Desenvolvimento 

EC é “qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou a verificar os 

efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos 

experimentais, ou a identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, 

ou a analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos 

experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia” [17]. De facto, os EC são 

essenciais para a introdução de novos fármacos no mercado, uma vez que muitos dos testes 

previamente realizados em modelos animais e celulares durante o desenvolvimento de uma nova 

molécula não apresentam resultados que sejam completamente transponíveis para a espécie 

humana, ou para a aprovação de uma nova indicação para fármacos já introduzidos no mercado. 

Assim, os EC podem ser divididos em 4 fases: I – avaliação da farmacocinética e perfil de segurança 

do medicamento experimental (ME); II – determinação da dose e a posologia adequada; III – 

demonstração da segurança, eficácia e benefício terapêutico do ME por comparação com um 

medicamento padrão/placebo; e IV – recolha de informação adicional, como efeitos adversos, sobre 

o comportamento do medicamento após introdução no mercado (farmacovigilância). 

De salientar que, os EC têm por base a aplicação de princípios de Boas Práticas Clínicas, sendo 

estas guidelines internacionais que têm por objetivo assegurar os direitos, a segurança e o bem-

estar dos participantes, tal como a credibilidade dos resultados [17]. Assim, é necessária uma boa 

cooperação entre vários elementos envolvidos nos EC, sendo eles: o promotor, o monitor, o 

investigador, o farmacêutico hospitalar responsável pelo ME, o auditor, as autoridades reguladoras 

(Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC), CES, INFARMED, Comissão Nacional de 

Proteção de Dados (CNPD)), o centro de EC e o participante.  

Sempre que se pretende realizar um novo EC, é necessário que se proceda a uma avaliação prévia 

do protocolo proposto pelas entidades reguladoras. Caso seja aprovado, é assinado um contrato 

financeiro com a administração do centro de EC. Posto isto, o promotor do ensaio contacta todos 

os intervenientes para uma reunião em que é apresentado o protocolo, a análise das necessidades 

e os procedimentos exigidos. Durante o estudo, o monitor (previamente designado pelo promotor) 

faz visitas de monitorização para garantir a qualidade do mesmo.  

Com isto, os SF na figura do farmacêutico hospitalar responsável pelo ME, são responsáveis pelo 

estabelecimento/gestão do circuito do ME no respetivo centro de ensaio, devendo elaborar um 

procedimento normalizado de trabalho onde fica sistematizado o protocolo a implementar nas fases 

de receção, armazenamento, manipulação, dispensa, administração, registo e devolução do 

medicamento experimental. Ainda, é responsável por proceder ao registo e arquivo das informações 

relativas a todas as etapas do circuito dos ME, sendo que é necessário arquivar toda a 

documentação referente ao estudo em dossier exclusivo de cada EC, organizado de acordo com o 

Pharmacy File Index (Anexo XXVII). De salientar que, estes dossiers devem ser arquivados por um 

período mínimo de 5 anos após a conclusão do EC.[18] Este período pode ser alargado quando 

determinado pelo INFARMED ou pela CNPD, sendo que a maioria dos promotores solicita que 
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sejam 15 anos, devido a tratarem-se de centros multinacionais e o período ser diferente em 

diferentes países.  

Ainda, relativamente aos SF, é de referir que as instalações seguem as Boas Práticas Clínicas, 

sendo que existe um espaço próprio destinado à unidade de EC composto por duas salas contíguas: 

gabinete de trabalho e sala de armazenamento dos ME (Anexo XXVIII). 

 

5.1. O Circuito do ME 

Receção  

O ME entra no centro de ensaio (CHP) através do local de rececionamento do APF, onde, de forma 

a garantir a rastreabilidade, se preenche um impresso próprio (Anexo XXIX). Posteriormente, o ME 

segue para a unidade de EC acompanhada do mesmo impresso.  

Aquando da chegada à unidade de EC, o farmacêutico responsável procede à abertura das 

embalagens e verifica a medicação recebida quanto à integridade dos selos e das embalagens, 

número de produtos recebidos em comparação com o descrito no documento que o acompanha, 

estado de conservação, rotulagem, código do ME de acordo com o protocolo, PV, número de lote e 

forma farmacêutica. Ainda, deve verificar que recebe o certificado de análise do ME. 

Visto ser essencial que o ME tenha as condições de acondicionamento adequadas, de forma a não 

haver interferências de fatores externos, como temperatura e humidade, na receção do ME 

conferem-se os dispositivos de registo de temperaturas (Data loggers) que acompanham a 

encomenda. Os dispositivos devem ser parados mal cheguem à unidade de EC e os seus dados 

devem ser descarregados para o computador, de forma a proceder à análise das temperaturas a 

que o ME esteve sujeito. Caso ocorram desvios de temperatura, o promotor deve ser notificado e, 

até decisão do mesmo, o ME é colocado de quarentena.  

Após conferência do ME, deve ser anunciada a receção do mesmo ao promotor, utilizando para o 

efeito softwares estabelecidos no protocolo, que servem de apoio à gestão automatizada do EC, 

permitindo randomizar os doentes, gerir os seus dados, alocar tratamentos, gerir o stock do ME, 

acusar a receção da medicação, registar a medicação perdida ou danificada, entre outros. Ainda, 

deve arquivar-se os Drug Shipment Receipts e os certificados de análise, atualizando o registo de 

receção no dossier do EC [19]. 

 

Acondicionamento 

Após conferência, o ME deve ser acondicionado na sala de armazenamento da unidade de EC, 

respeitando as condições de temperatura e humidade exigidas (temperatura ambiente: 15-25ºC; 

frio: 2-8ºC). De salientar que o armazenamento da medicação é feito com base nos batch number, 

de forma a facilitar a dispensa [19]. 

 

Prescrição, Dispensa e Administração 

A prescrição do ME é feita em impresso próprio (Anexo XXX), pelo investigador principal ou por 

outro médico autorizado, de acordo com o protocolo, sendo necessário ter em conta que existem 
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ME que exigem manipulação antes da dispensa, pelo que nestes casos o investigador faz chegar 

uma prescrição prévia por correio eletrónico. 

De salientar que, a dispensa pode ser feita ao doente diretamente (quando o doente faz a 

autoadministração) ou a um coordenador do estudo (quando a administração é realizada por 

enfermeiro ou médico com formação específica). No momento da dispensa, deve ser efetuado o 

registo em formulário interno, em que se regista o EC, prescritor, identificação do doente, 

medicamento, quantidade e posologia. Após a dispensa, o farmacêutico deve registar o batch 

number, quantidade e PV do ME dispensado. A identificação do doente e a data da dispensa devem 

ser também registadas na própria embalagem do ME.  

 

Devoluções e destruição local 

De forma a haver maior controlo do ME, os doentes são informados que devem devolver as 

respetivas embalagens/excedentes, após a utilização ou por expiração do PV. Assim, aquando da 

devolução é feito o registo dos ME devolvidos, tendo em conta os que foram enviados, permitindo 

estimar indiretamente a percentagem de adesão.  

Os medicamentos devolvidos são, maioritariamente, entregues ao promotor, sendo posteriormente 

destruídos em local próprio e previamente acordado. 

 

Durante o estágio, tivemos oportunidade de ler protocolos de vários EC a decorrer no CHP, assistir 

a visitas de monitorização e de qualificação, à dispensa e receção de ME, podendo proceder aos 

registos necessários supracitados. Ainda, assistimos ao processo de devolução, sendo que 

contabilizamos o número de comprimidos devolvidos, de forma a poder calcular a adesão à 

terapêutica. Tivemos também a oportunidade, de participar na formação “Good Clinical Practices”, 

realizado pela Novartis (Anexo XXXI). 

 

6. Cuidados Farmacêuticos 

Os Cuidados Farmacêuticos têm como objetivo garantir o uso correto dos medicamentos, de forma 

a evitar resultados negativos associados a estes. Existem, assim, três vertentes a ter em conta nesta 

área: a identificação e resolução de PRM, educação para a saúde e estudo de utilização de 

medicamentos. Quanto aos PRM, estes são encontrados aquando da validação farmacêutica das 

prescrições médicas. O objetivo, claro está, é minimizá-los, sendo que o farmacêutico deve intervir 

de forma a resolver o problema antes da dispensa do medicamento. Relativamente à educação para 

a saúde, esta é realizada de forma a aumentar o conhecimento da população em geral, como por 

exemplo através do fornecimento de folhetos informativos, sendo o esclarecimento de dúvidas, 

também, fundamental. Para finalizar, os estudos de utilização de medicamentos baseiam-se na 

elaboração de documentação interna sobre os medicamentos que permitam agilizar as intervenções 

farmacêuticas, sendo que estes incluem estudos de farmacoeconomia, promoção quanto ao uso 

racional do medicamento, entre outros. 
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Conclusão  
Ao longo de dois meses de estágio tivemos a oportunidade de explorar as diversas valências da 

farmácia hospitalar e áreas de intervenção farmacêutica, e desta forma, conseguimos entender 

melhor a dinâmica hospitalar, interagir com múltiplos profissionais de saúde e compreender o papel 

desempenhado pelos SF.  

A atividade deste serviço é determinante para o bom funcionamento do hospital e 

consequentemente essencial para garantir a qualidade de cuidados de saúde prestados à 

população.  

Este primeiro contacto com a realidade hospitalar permitiu-nos não só adquirir novas competências, 

mas também consolidar e aplicar na prática alguns dos conhecimentos já previamente adquiridos 

em ambiente académico. Ao longo do estágio deparamo-nos com múltiplas situações e desafios 

que nos permitiram crescer e ter uma perspetiva mais real de como seremos como futuros 

profissionais de saúde. 

Deste modo concluímos que o estágio se revelou uma experiência importante para a nossa evolução 

pessoal e profissional, pelo que fazemos um balanço final bastante positivo.
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Anexos  
 

Anexo I - Recursos Humanos dos Serviços Farmacêuticos do CHP 

 

 

 

 

Anexo II - Sistema Kanban  
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Anexo III - Organização do Armazém dos SF 
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Anexo IV - Imagem representativa da lista dos medicamentos de frio, elaborada pelos 

estagiários 
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Anexo V -Circuito do Medicamento 
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Anexo VI - Impresso de intervenção farmacêutica acerca da prescrição médica 
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Anexo VII - Ordem de emissão das listas de preparação 
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Anexo VIII - Carro com medicação de DIDDU 

 

 

 

Anexo IX -Torre da DIDDU 
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Anexo X - Célula da DIDDU 

 

 

 

Anexo XI - Caixas SUC® 
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Anexo XII - Tabela informativa - Simpaticomiméticos - elaborada por estagiários 
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Anexo XIII - Prescrição de Psicotrópicos: Modelo nº1509 da INCM (Anexo X) 
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Anexo XIV - Modelo Nº1804 da INCM – Impresso para requisição/distribuição/administração de 

Hemoderivados 
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Anexo XV - Impresso para prescrição de Anti-infeciosos 
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Anexo XVI - Impresso para prescrição de Antídotos 
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Anexo XVII - Impresso para prescrição de Material de Penso 
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Anexo XVIII - Lista de Condições Clínicas ao abrigo da dispensa em Farmácia de Ambulatório 

 

Patologias/Contextos Clínicos ao abrigo da Distribuição em Ambulatório 

Fibrose quística 

Insuficiência renal crónica 

Transplantes renais 

VIH 

Deficiência em hormonas de crescimento 

Síndrome de Turner 

Perturbações de crescimento 

Esclerose lateral Amniotrófica 

Síndrome de Lennox-Gastaut 

Síndrome de Turner 

Patologias espásticas familiares e Ataxias cerebelosas hereditárias 

Profilaxia de rejeição aguda de transplante renal/hepático/cardíaco alogénico 

Insuficiência crónica e transplantados renais 

Hepatite C 

Esclerose múltipla 

Acromegalia 

Doença de Crohn ativa grave ou com formação de fístulas 

Infertilidade 

Planeamento familiar 

Anti-neoplásicos e imunomoduladores 

Tuberculose 

Lepra 

Polineuropatia amiloidótica familiar 

Doença de Machado-Joseph 

Artrite reumatoide/psoriática/idiopática juvenil poliarticular 

Psoríase em placas 

Espondilite anquilosante 
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Anexo XIX - Impresso para prescrição de medicamentos em terapêutica programada, em 

regime de ambulatório, usado pelo serviço de Gastrenterologia e Nutrição 
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Anexo XX - Publicação informativa sobre o uso correto do medicamento/Termo de 

Responsabilidade 
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Anexo XXI - Termo de Responsabilidade entregue aos doentes de ambulatório 
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Anexo XXII - Folhetos informativos para entrega na Farmácia de Ambulatório, realizados pelos 

autores deste relatório 
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Anexo XXIII – Exemplo de uma Ordem de Preparação de Produtos Não Estéreis 
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Anexo XXIV - Exemplo de uma Ordem de Preparação de Produtos Estéreis 
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Anexo XXV - Exemplo de uma Ordem de Preparação de Nutrição Parentérica 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Centro Hospitalar do Porto 

Hospital Geral Santo António 

45 
 

Anexo XXVI -Certificados de participação no XIX Congresso Anual da APNEP – “O direito à 

nutrição adequada” 
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Anexo XXVII - Pharmacy File Index  

 

ENSAIOS CLÍNICOS  
SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

 

 
PHARMACY FILE INDEX 

 

 

1. Study Contact List 

2. Pharmacy Visit Log 

3. Site Responsibility Log 

4. Study Communications 

4.1. Correspondence 

4.2. Faxes 

4.3. Mails 

5. Study Documents 

5.1. Current Protocol 

5.2. Investigator Brochure 

6. Regulatory Approvals and Correspondence – INFARMED 

7. EC/IRB Approvals and Correspondence 

7.1. Central EC/IRB 

7.2. Local EC/IRB 

8. Pharmacist CV 

9. Contracts/Insurance/Indemnity 

10. IVRS 

10.1. Manual 

10.2. IVRS Confirmation Faxes 

10.3. IVRS Correspondence 

11. Study Drug Information 

11.1. Certificate of Analysis 

11.2. Re-Labelling Documents 

11.3. Other 

12. Drug Shipment Receipts 

13. Supply and Return of Investigational Product 

14. Drug Accountability Log  

15. Code Break/Unblinding Instructions 

16. Documentation of Investigational Product Destruction (if applicable) 

17. Temperature Monitoring Log 

17.1. Temperature Logs 

17.2. Temperature Excursion Plans 

18. Miscellaneous 

18.1. Investigational Product Handling Procedures 

18.2. Other 
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Anexo XXVIII -Layout do Gabinete de Trabalho e da Sala de Armazenamento de ME 

 

 

Anexo XXIX -Impresso de Receção da Medicação de EC 
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Anexo XXX - Impresso de prescrição de medicamentos de EC 
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Anexo XXXI - Certificados de participação na formação “Good Clinical Practices” 
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