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Resumo 

 Considerando a experiência no âmbito da Farmácia Comunitária de relevante 

importância na minha formação, realizei parte do estágio curricular integrado no plano de 

estudos do curso Mestrado Integrado em Ciência Farmacêuticas na Farmácia Mouro, em 

Viseu.            

 O presente relatório tem como principal objetivo a descrição dos conhecimentos 

técnico-científicos adquiridos e as metodologias usadas nas atividades diárias durante o 

período de estágio, sob orientação da Dra. Zélia Albuquerque. O cronograma de estágio 

na Farmácia Mouro está representado no Anexo 1, indicando as diferentes áreas de 

trabalho que tive oportunidade de acompanhar e por consequência abordadas com mais 

detalhe ao longo deste relatório. Inicialmente é feita a caracterização da Farmácia Mouro 

e a descrição das principais atividades de estágio realizadas, seguindo-se a 

apresentação dos projetos por mim desenvolvidos ao longo deste período. O primeiro 

projeto baseou-se na realização de um rastreio de Saúde Vascular, distinguindo a 

Doença Arterial Periférica da Doença Venosa Crónica. O segundo consistiu numa sessão 

de aconselhamento farmacêutico no Lar do Rio Dão relativo à proteção solar e entrega 

de um folheto informativo de sensibilização ao fotoenvelhecimento aos utentes que 

frequentam a Farmácia Mouro. 
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CONCLUSÃO................................................................................................................. 37 

BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................. 38 

ANEXOS .......................................................................................................................... A 

 

Índice de Figuras   

Figura 1 – Evolução da úlcera do utente 26 .....................................................................25 

Figura 2 – Fatores de risco e mecanismo fisiopatológico da DVC....................................27 

Figura 3 – Distribuição da amostra por sexo e idade .......................................................29 

Figura 4 – História familiar e motivos de preocupação dos inquiridos .............................29 

Figura 5 – Relação entre os motivos de preocupação e sexo dos inquiridos...................30 

Figura 6 – Relação entre os sintomas e posição de trabalho dos inquiridos ...................31 

Figura 7 – Influência dos sintomas na vida dos inquiridos................................................31 

Figura 8 – Medidas preventivas/tratamento mais utilizadas.............................................32 

Figura 9 – Fontes de informação mais procuradas pelos inquiridos.................................33 

Figura 10 –Sessão de Aconselhamento farmacêutico no Lar do Rio Dão........................36 

 

Índice de Tabelas 

Tabela 1 – Exceções a contar nas receitas eletrónicas e sua justificação........................11 

Tabela 2 – Classificação da Doença Arterial Periférica.....................................................21 

Tabela 3 – Valores do Índice Tornozelo-braquial e respetiva interpretação.....................22 

Tabela 4 – Resultados da medição do Índice Tornozelo-braquial.....................................23 



FARMÁCIA MOURO 

 
 

 VI 

Índice de Anexos 

Anexo 1 - Cronograma do estágio na Farmácia Mouro......................................................B 

Anexo 2 – Nota de devolução (Cooprofar).........................................................................C 

Anexo 3 – Exemplo de fatura de encomenda (Alliance Healthcare)..................................D 

Anexo 4 – Requisição de medicamento Psicotrópicos e Estupefacientes (Cooprofar)......E 

Anexo 5 - Ficha de preparação de manipulados................................................................F 

Anexo 6 - Ficha do preço de venda....................................................................................F 

Anexo 7 – Exemplo que rótulo de um produto manipulado................................................G 

Anexo 8 – Guia de tratamento (receita electrónica desmaterializada................................G 

Anexo 9 – Receita eletrónica materializada.......................................................................H 

Anexo 10 – Receita Manual.................................................................................................I 

Anexo 11 – Comprovativo de venda de medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes..J 

Anexo 12 – Cronograma da formação adicional.................................................................J 

Anexo 13 – Livro informativo entregue aos utentes no Rastreio Saúde Vascular..............K 

Anexo 14 – Ficha de resultados da medição do Índice Tornozelo Braquial.......................R 

Anexo 15 – Questionário relativo à Doença Venosa Crónica.............................................S 

Anexo 16 – Ficha de exercícios que melhoram a Circulação Venosa................................T 

Anexo 17 – Folheto informativo: Sensibilização ao fotoenvelhecimento............................U 

Anexo 18 – Apresentação de aconselhamento Farmacêutico (Lar do Rio Dão)................X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FARMÁCIA MOURO 

 
 

 VII 

Lista de Abreviaturas 

AVC – Acidente Vascular Cerebral 

CCF – Centro de Conferência de Faturação 

CHTV – Centro Hospitalar Tondela Viseu 

CM – Circuito de Medicamento 

CNP – Código Nacional do Produto 

CNPM – Código Nacional de Prescrição Eletrónica de Medicamentos  

CUF – Companhia União Fabril 

DAP – Doença Arterial Periférica 

DT – Diretora Técnica 

DVC- Doença Venosa Crónica 

EPE - Entidade Púbica Empresarial 

F – Farmacêuticos 

FC- Farmacêutico Comunitário 

FM – Farmácia Mouro 

FPS – Fator de Proteção Solar  

IMC – Índice de Massa Corporal 

INFARMED – Autoridade Nacional de Medicamento e Produtos de Saúde 

ITB – Índice Tornozelo-Braquial 

IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado 

MG – Medicamentos Genéricos 

MNSRM – Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

MP – Matérias Primas 

MSRM – Medicamentos Sujeitos a Receita Médica  

MVL – Medicamentos de Venda Livre 

PE – Psicotrópicos e Estupefacientes  

PV - Prazo de Validade 

PVA – Preço de Venda ao Armazenista 

PVF – Preço de Venda à Farmácia 

PVP – Preço de Venda ao Público 

RCM – Resumo das Características do Medicamento 

SI – Sistema informático 

SNS – Serviço Nacional de Saúde 

TAF- Técnicos Auxiliares de Farmácia 

TF – Técnicos de Farmácia 

UV – Ultravioleta  



FARMÁCIA MOURO 

 
 

 1 

I - Descrição das atividades de estágio 

 

Introdução 

 O farmacêutico comunitário (FC) surge na linha da frente no que respeita aos 

cuidados de saúde, desempenhando funções enquanto especialista do medicamento, 

com o objetivo de salvaguardar a Saúde Pública da comunidade.1 Assume uma 

incontestável importância no aconselhamento aos utentes e no acompanhamento 

farmacoterapêutico, uma vez que é da sua responsabilidade alertar relativamente às 

interações medicamentosas, contraindicações e reações adversas aos medicamentos. 

Para além disto, o FC apresenta competências sociais com impacto nos objetivos das 

políticas de saúde, como a sensibilização da população para a adoção de um estilo de 

vida saudável, utilização racional do medicamento e identificação de sinais de alerta para 

despiste precoce de algumas patologias. Neste sentido, a experiência em farmácia 

comunitária representa um ponto de partida de importância incontornável para a futura 

prática profissional com qualidade.2 

 Caracterização da Farmácia Mouro 

 A Farmácia Mouro (FM) é uma das quatro farmácias que integram o grupo Videira 

Lopes Saúde e situa-se na Urbanização da Quinta de S. José (Viseu) há mais de 10 

anos, localização estratégica dada a proximidade de uma vasta área habitacional e dos 

dois principais hospitais da cidade, o Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV), Entidade 

Pública Empresarial (EPE) e o Hospital da Companhia União Fabril (CUF). As 

necessidades dos utentes, faixa etária, classe social e nível de instrução são muito 

variadas, o que obriga à existência de uma gestão de qualidade e de uma equipa 

diferenciada.          

 O horário de funcionamento da FM é das 8h00 às 23h00, de segunda-feira a 

sábado, fechando apenas aos Domingos e Feriados. Caso a farmácia esteja de serviço 

fica aberta 24 horas, sendo que, a partir da meia noite, o atendimento é feito por um 

postigo.  

 Organização espacial da Farmácia Mouro  

 A FM encontra-se sob orientação da Diretora técnica (DT) Dra. Ana Paula Pipa, 

responsável por coordenar uma equipa de profissionais composta por Farmacêuticos (F), 

Técnicos de Farmácia (TF) e Técnicos Auxiliares de Farmácia (TAF), desempenhando 

diferentes funções que contribuem para o correto funcionamento da farmácia.  Associada 
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a uma equipa de qualidade, é necessária uma boa organização do espaço, de modo a 

que cada tarefa se realize num local específico, garantindo a melhor prestação de 

serviços ao utente.        

 Relativamente ao espaço exterior, este revela simplicidade e modernidade ao 

mesmo tempo que transmite profissionalismo, uma vez que as montras se encontram 

sempre bem organizadas e apelativas. Estas são renovadas com frequência e 

constituídas por produtos alusivos à época do ano de modo a causar impacto aos utentes 

e facilitar a sua comercialização.  

 A entrada principal está adaptada a todos os utentes, possibilitando o acesso a 

crianças, idosos e portadores de deficiência. Pela entrada secundária é feita a 

movimentação dos funcionários da farmácia e realizadas as entregas de encomendas, 

proporcionando o mínimo prejuízo ao bom funcionamento da zona de atendimento. A 

farmácia possui ainda um postigo, especialmente importante para a segurança dos 

profissionais de saúde durante o serviço noturno e que permite a prestação de serviços 

através do Farmadrive.2 

 Relativamente ao espaço interior, as instalações da FM encontram-se distribuídas 

por quatro andares. No primeiro localiza-se o armazém, zona de receção e elaboração de 

encomendas, uma sala onde é tratada toda a faturação e instalações sanitárias. O 

segundo andar destina-se ao atendimento ao público com as condições propícias a um 

ambiente calmo e profissional, garantindo privacidade e confidencialidade na prestação 

de cuidados de saúde aos utentes. É constituída por seis postos de atendimento, cada 

um com o seu próprio computador, leitor de código de barras e impressora. No local 

existem ainda cadeiras para que os utentes possam repousar e um espaço destinado às 

crianças para que se distraiam enquanto os adultos são atendidos. A organização e a 

disposição dos produtos nesta zona é feita em função da circulação dos utentes, 

colocando produtos de maior interesse de venda em zonas mais expostas e visíveis, 

enquanto que os produtos naturalmente mais solicitados, sem necessidade de grande 

exposição, são colocados em locais menos evidenciados. O merchandising representa 

uma ferramenta importante de marketing, uma vez que implica custos reduzidos e 

oferece vantagens, como por exemplo reforçar a imagem da farmácia, aumentar a 

rotatividade dos produtos e dos consumidores.3 No andar seguinte existem dois 

gabinetes de aconselhamento ao utente, um laboratório onde são armazenadas as 

matérias primas (MP), uma sala onde são efetuadas as determinações dos parâmetros 

bioquímicos, o gabinete da direção técnica, uma sala de espera onde se encontra a 

balança para a determinação do peso, altura e Índice de Massa Corporal (IMC) e as 

instalações sanitárias. No quarto andar encontra-se a sala comum dos funcionários que 

normalmente serve para guardar os bens de cada um e fazer refeições por parte dos 
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mesmos. Todas as áreas estão de acordo com as dimensões mínimas das farmácias e 

garantem as condições adequadas para a segurança, conservação e preparação dos 

medicamentos.4   

 Gestão de Recursos humanos  

 Atualmente, o planeamento de Recursos Humanos em saúde é um dos pilares 

essenciais à sobrevivência das farmácias, assumindo especial influência no seu 

desempenho. A FM assegura o número e o tipo adequado de profissionais de saúde, 

sendo a equipa constituída pela Dra. Ana Paula Pipa, DT, 6 F, 4 TF e 3 TAF.5 Esta 

equipa apresenta um alto nível de conhecimento técnico-científico, é ambiciosa, jovem e 

deveras eficiente, desempenhando com elevada competência as suas funções enquanto 

profissionais de saúde. As relações humanas são igualmente louváveis, garantindo uma 

prestação de serviços de saúde com qualidade. Todos os elementos da equipa estão 

identificados devidamente, mediante o uso de um cartão contendo o nome e o título 

profissional. As tarefas e funções que cada um desempenha estão bem definidas, 

facilitando a deteção de erros e aplicação de métodos de resolução dos mesmos. Assim, 

o ambiente de trabalho na farmácia torna-se muito agradável, organizado e com forte 

espírito de entreajuda.  

 Sistema informático  

 Os avanços tecnológicos e a informatização dos últimos anos vieram, sem dúvida, 

permitir uma grande melhoria na qualidade de assistência ao utente. Na FM o Sistema 

informático (SI) utilizado é SPharm
 

da empresa SoftReis. Este permite aumentar a 

produtividade dos colaboradores, uma vez que a sua utilização é extremamente fácil e 

intuitiva.6 O acesso a esta plataforma tecnológica é feito através da introdução do código 

de acesso por cada membro da equipa. Assim, o responsável por cada operação fica 

registado, promovendo um serviço eficaz, fiável, rápido e rastreável. Algumas das 

principais funcionalidades do SPharm são permitir a programação e receção de 

encomendas, realização de devoluções, controlo do prazo de validade (PV) dos produtos, 

gestão de stocks, atualização de preços, consulta da faturação mensal e dispensa de 

medicação com acesso ao resumo das caraterísticas do medicamento (RCM).6 

Gestão e contagem de stock  

 A Gestão de stock é realizada eletronicamente pelo SI, através da atualização de 

stock mínimo e máximo na ficha de cada produto. Naturalmente estes variam consoante 

a época do ano, como por exemplo antigripais, e consoante a procura por parte do 
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utente. Os produtos mais solicitados existem sempre em grande quantidade na farmácia 

comparativamente aos que têm menos procura. A definição destes valores é essencial, 

uma vez que o stock mínimo garante que não exista rutura de stock e o stock máximo 

impede excesso de produto e a aplicação de capital em produtos desnecessários. 

 A contagem de stock é feita fisicamente, estando cada local da farmácia 

delimitado e identificado com um código interno. Esta intervenção é muito importante na 

deteção de erros que podem resultar em rutura de stock e, consequentemente, perdas de 

oportunidade de venda. Estes erros podem advir de diversas situações como erros na 

entrada de encomendas, erros nas vendas ou roubos. Durante o estágio participei nesta 

tarefa demorada e minuciosa mas que sem dúvida constitui uma mais-valia para a FM.  

Controlo de prazos de validade 

 O controlo do PV dos produtos é um procedimento fundamental para garantir a 

segurança do utente e o não comprometimento da saúde pública. Na FM o PV de cada 

produto está registado informaticamente. Para que esta informação esteja sempre 

atualizada, o PV dos produtos encomendados é comparado com o registo informático no 

momento em que se dá entrada do mesmo e alterado se necessário. Uma vez que não 

podem ser dispensados medicamentos cujo PV tenha expirado ou expire durante o 

período de tratamento do utente, na FM é impressa, todos os meses, a listagem dos 

medicamentos cujo PV vai expirar no prazo de seis meses. Esses medicamentos são 

conferidos um a um e caso o PV coincida com o do SI são colocados de parte para 

escoamento atempado ou devolução ao fornecedor. Pode ainda acontecer que o PV 

indicado no SI não coincida com o das embalagens existentes ou o stock esteja errado e 

neste caso procede-se à respetiva correção. 

Gestaõ de devoluções 

 A gestão de devoluções tem como objetivo minimizar as perdas e, 

consequentemente, os custos associados a irregularidades dos medicamentos. O motivo 

pelo qual as devoluções são feitas tem origem variada, nomeadamente produtos com PV 

a expirar, embalagens danificadas ou incompletas, envio de medicamentos não pedidos 

ou medicamentos pedidos por engano. Na nota de devolução (Anexo 2), normalmente 

impressa em triplicado, deve constar a identificação do fornecedor, número de fatura, 

nome e quantidade do medicamento, preço de custo e motivo da devolução. O triplicado 

fica na farmácia enquanto o original e duplicado são carimbados, assinados e enviados 

para o fornecedor, juntamente com uma fotocópia da fatura.   O fornecedor pode ou não 

aceitar a devolução após avaliação de cada situação, tendo sempre que justificar a sua 
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decisão, caso não aceite. Nessa situação a farmácia é obrigada a ficar com o produto, 

eventualmente dá-lo como perdas e assumir o prejuízo. Por outro lado, caso o fornecedor 

aceite a devolução, a sua regularização faz-se mediante substituição ou através do envio 

duma nota de crédito.  

Elaboraçaõ de encomendas 

 Na FM, uma farmácia com grande fluxo de utentes, é essencial ter um sistema de 

encomendas eficaz e fornecedores que proporcionem boas condições comerciais e 

pontualidade na entrega. A Cooprofar e a Alliance Healthcare são os dois principais 

fornecedores da Farmácia. Estes não exigem pedido de quantidades mínimas por 

produto no ato da encomenda e comercializam um vasto leque de medicamentos e 

produtos farmacêuticos, tendo como objetivo a reposição dos produtos vendidos ao longo 

do dia.7,8           

 O SI facilita muito o processo de elaboração de encomendas, uma vez que 

quando os níveis mínimos de stock são atingidos o produto passa a estar 

automaticamente como sugestão na lista “Proposta de encomenda”, numa quantidade 

suficiente para repor a quantidade de produto até ao stock máximo. Tendo como base 

essa sugestão, a estimativa de vendas dos meses anteriores e as vendas já realizadas 

no mês corrente, a “Proposta de encomenda” fornecida pelo SI é analisada de forma a 

acrescentar ou excluir pedidos e selecionar o fornecedor preferencial para cada produto. 

Após aprovação pelo responsável de envio, o pedido de encomenda é encaminhado para 

os fornecedores via online num horário específico. Por norma, são realizadas 3 

encomendas diárias, uma até às12h30, outra até às 16h e a última até às 20h.   

 Caso um utente necessite de um medicamento que não se encontre na farmácia, 

podem ser realizadas ainda dois tipos de encomendas, via Gadget ou via telefone. A 

farmácia contacta via internet ou telefonicamente com o fornecedor, este informa-a se 

tem disponível o produto pretendido e é, então, feito o pedido do produto na quantidade 

desejada. Normalmente estes produtos chegam ao mesmo tempo da próxima 

encomenda diária, caso tenha sido feita dentro dos horários estipulados.   

 Um outro tipo de encomendas importantes são as “Encomendas diretas” aos 

laboratórios.  Estas são realizadas através dos respetivos delegados, numa periodicidade 

inferior mas em maiores quantidades de produtos. Uma vez que os preços são mais 

competitivos e, muitas vezes, é possível fazer descontos à farmácia, a variedade de 

produtos encomendados por este método é grande. Entre eles estão produtos de 

puericultura, produtos de higiene oral, produtos de cosmética e higiene corporal, produtos 

ortopédicos e medicamentos genéricos (MG) dos laboratórios mais solicitados. Estas 
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encomendas requerem o preenchimento de uma nota de encomenda, cujo original segue 

para o laboratório com o delegado e o duplicado permanece na farmácia para futura 

conferência da fatura.          

 Os armazenistas apresentam várias vantagens em relação aos laboratórios, como 

uma maior facilidade de contato, a não obrigação de adquirir quantidades mínimas e 

maior rapidez na satisfação dos pedidos através da realização de várias entregas por dia. 

 Durante o período de estágio, por várias vezes, foi-me dada a responsabilidade 

de elaborar as encomendas diárias. Apercebi-me da importância desta tarefa na gestão 

da FM, uma vez que é fundamental evitar compras desnecessárias e ao mesmo tempo 

não permitir rutura de stock.  

Circuito do medicamento 

 O Circuito do Medicamento (CM) é todo o processo a que o medicamento está 

sujeito, desde a sua chegada à farmácia até à sua entrega ao utente, incluindo a receção 

e conferência de encomendas, armazenamento, preparação de medicamentos 

manipulados, dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde. 

 Receção e conferência de encomendas 

  O processo de receção e conferência de encomendas foi a primeira tarefa que 

me atribuíram durante o estágio em Farmácia Comunitária. É um processo que requer 

muita organização e atenção por parte do responsável e que deve ser feito de forma 

segura e profissional pois, sendo esta uma tarefa subjacente à dispensa do medicamento 

ao utente, só assim garantimos a qualidade do serviço prestado.    

 Todas as encomendas são transportadas em contentores específicos com a 

identificação do fornecedor e acompanhadas pela respetiva fatura (Anexo 3), emitida em 

duplicado. Nesta deve constar o número da fatura, identificação do fornecedor, data, 

nome comercial e respetivo código nacional do produto (CNP), forma farmacêutica, 

dosagem, tamanho da embalagem, quantidade encomendada, quantidade fornecida, 

preço de venda ao público (PVP), preço de venda ao armazenista (PVA), preço de venda 

à farmácia (PVF), imposto sobre o valor acrescentado (IVA) e o preço total de custo para 

a farmácia. Caso algum medicamento tenho sido pedido e não enviado para a farmácia 

deve, ainda, vir indicado o motivo, como por exemplo, “esgotado no laboratório”, “retirado 

do mercado” ou “não comercializado”.       

 O processo de receção de encomendas deve sempre ser iniciado pelo registo dos 

medicamentos que necessitam de condições especiais de conservação, nomeadamente 

os medicamentos de frio, os quais devem ser imediatamente colocados no frigorifico 
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entre 2-8ºC, de forma a garantir a sua estabilidade. Os restantes produtos são de seguida 

passados pelo leitor de código de barras e o PV e PVP conferidos e corregidos, 

embalagem por embalagem, de forma a manter atualizada a ficha do produto. Para que o 

controlo do PV seja eficaz é importante que o PV mais curto de cada produto seja 

introduzido no SI nesta etapa. Podem também surgir produtos com PVP diferentes. Neste 

caso, se o stock da farmácia for zero procede-se à sua alteração no momento. Por outro 

lado, se o produto estiver em stock, cada embalagem é identificada com essa informação 

e o PVP é alterado no ato da venda, seguindo-se sempre a regra “first in, first out”. 

Relativamente aos medicamentos de venda livre (MVL), compete à farmácia determinar o 

PVP de cada produto em função das margens de lucro e do PVF. Durante esta etapa, 

para que o armazenamento seja facilitado, faz-se a separação de medicamentos de 

marca, MG e MVL. Depois de todos os produtos serem registados no SI, verifica-se e 

corrige-se o PVF de cada produto e o preço total de custo. As faturas das encomendas 

conferidas são rubricadas e arrumadas em locais distintos, dependendo do fornecedor. 

Finalizado o processo de entrada das encomendas, os MVL são etiquetados de forma a 

não omitir informação importante da embalagem nem ocupar a sua parte frontal.

 Relativamente aos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes (PE), esta é 

realizada da mesma forma que os anteriores, tendo em atenção que a fatura deve vir 

acompanhada de uma requisição em duplicado (Anexo 4). Estas devem ser assinadas e 

carimbadas pelo fornecedor e pela diretora técnica da farmácia, sendo o duplicado 

enviado para o fornecedor e o original arquivado na farmácia durante cinco anos.  

 Por outro lado, as MP devem vir acompanhadas do respetivo boletim de análise 

onde constam, entre outras informações, o resumo das caraterísticas organoléticas, 

análises químicas e orientações de conservação. Este boletim fica arquivado num dossier 

para que a farmácia possa sempre provar a certificação das suas MP. Findo este 

processo, as faturas previamente separadas são utilizadas para comparação com o 

resumo das faturas enviadas pelos fornecedores. Estes enviam também o recibo, após o 

pagamento por parte da farmácia, que será arquivado juntamente com o resumo das 

faturas. 

 Armazenamento  

 O notável desempenho da FM deve-se, entre outros fatores, ao armazenamento 

bem arquitetado dos seus produtos que permite um fácil acesso por parte dos 

profissionais. O principal objetivo de um correto armazenamento é, no entanto, a 

conservação da estabilidade dos medicamentos, nomeadamente física, química, 

microbiológica, terapêutica, tecnológica e toxicológica.      

 Para os produtos que requerem condições especiais de armazenamento entre 
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2ºC e 8ºC é utilizado um equipamento alvo de manutenção e validação periódicas. O 

armazenamento dos restantes medicamentos e produtos farmacêuticos é efetuado de 

modo a garantir as condições adequadas de luz, temperatura (inferior a 25ºC), humidade 

(inferior a 60%) e espaço.        

 Os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) estão colocados fora do 

alcance dos utentes, ao contrário dos Medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM), que se encontram, na sua maioria, visíveis aos utentes. Os MSRM de marca 

estão fisicamente separados dos MG, estando os primeiros num armário de gavetas 

situado no piso 2 e os segundos em prateleiras no piso 1. A sua organização é feita por 

forma farmacêutica, ordem alfabética de nome comercial nos MSRM de marca ou ordem 

alfabética de DCI nos MG, por ordem crescente de dosagem e segundo o método FEFO 

(First Expired, First Out). A divisão por forma farmacêutica baseia-se em comprimidos e 

cápsulas, colírios e pomadas oftálmicas, pós (em saquetas), produtos de uso externo, 

pomadas e cremes, supositórios e óvulos, injetáveis, suspensões orais e produtos do 

protocolo da Diabetes Mellitus. Na zona de atendimento da FM existem ainda várias 

áreas com lineares de produtos cosméticos e de higiene corporal organizados por marca 

e tendo em conta sua a sazonalidade, produtos de higiene oral, produtos dietéticos e 

multivitamínicos, produtos de puericultura, produtos capilares, produtos ortopédicos e 

produtos de higiene íntima. Em gavetas existem, separadamente, produtos como 

seringas, suplementos alimentares, anticoncepcionais e antigripais. No piso 1 estão os 

produtos veterinários e os medicamentos PE, armazenados separadamente dos outros 

produtos, num local específico e fora do alcance dos utentes.  

 Preparação de medicamentos manipulados  

 Um medicamento manipulado é "qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

produzido e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico", considerando-se 

fórmula magistral um "medicamento preparado em farmácia de oficina ou nos serviços 

farmacêuticos hospitalares segundo receita médica” e preparado oficinal "qualquer 

medicamento preparado segundo as indicações compendiais, de uma farmacopeia ou de 

um formulário”.9         

 Na FM, apesar da constante evolução da indústria farmacêutica e da diminuição 

generalizada da preparação de medicamentos na farmácia, ainda é frequente a 

manipulação de alguns medicamentos ajustada ao perfil fisiopatológico de cada utente. 

 Os medicamentos manipulados sofrem de um regime especial de comparticipação 

e por isso devem ser prescritos numa receita médica isoladamente, com indicação da 

fórmula e a designação F.S.A (faça segundo a arte) ou o termo “manipulado”. O FC tem 

como obrigação analisar atentamente a prescrição, verificar se a receita médica cumpre 
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os requisitos de comparticipação e inexistência de incompatibilidades físico-químicas, 

avaliar a viabilidade das doses prescritas e posologia e confirmar a via de administração 

e modo de preparação.9        

 Na FM, o laboratório onde se procede à manipulação apresenta as condições 

adequadas de iluminação, ventilação, temperatura e humidade, assim como 

equipamentos e superfícies de fácil limpeza e desinfeção. As MP aqui armazenadas 

encontram-se em armários de fácil acesso e organizadas por ordem alfabética. Todas as 

MP utilizadas na preparação dos medicamentos manipulados cumprem os requisitos da 

Farmacopeia Portuguesa. O FC é responsável por dar baixa das mesmas, identificando 

as quantidades e o medicamento manipulado em que foram utilizadas (lote do 

medicamento manipulado), num dossier de registo existente para esse efeito. Os boletins 

analíticos, fichas do produto e registo dos medicamentos manipulados realizados na 

farmácia, estão igualmente guardados em local de fácil acesso e organizados por data de 

manipulação. Na “ficha de preparação de manipulado” (Anexo 5) devem constar a data 

de preparação, contacto e identificação do utente, formulação, as MP utilizadas, 

procedimento efetuado, número da receita, lote do manipulado e quantidade preparada. 

 O cálculo do PVP é efetuado tendo por base o valor dos honorários da 

preparação, valor das MP e o valor dos materiais de embalagem, registando-se 

discriminadamente cada uma destas componentes na “ficha do preço de venda” (Anexo 

6).10 Os aparelhos de medida, nomeadamente a balança analítica, são controlados e 

calibrados periodicamente, a fim de assegurar a exatidão das medidas.   

 Antes de se iniciar a preparação, o FC verifica as condições de limpeza da área 

de trabalho, a disponibilidade dos documentos do medicamento a preparar, materiais de 

embalagem destinados ao acondicionamento, rotulagem e PV das MP, assim como os 

equipamentos necessários à preparação, que devem estar em bom estado de 

conservação e de limpeza. Durante a manipulação são aplicadas todas as técnicas de 

higiene necessárias, segundo o Formulário Galénico Português ou a “ficha de preparação 

do manipulado”, se o medicamento ja tiver sido preparado anteriormente na FM. Após a 

preparação do medicamento manipulado, procede-se à arrumação das matérias primas e 

limpeza do material, equipamento e superfícies utilizadas, reduzindo o risco de 

contaminação cruzada e garantindo a qualidade exigida para o uso previsto de cada 

medicamento manipulado.11        

 A rotulagem, última etapa deste processo, dever ser realizada pelo FC que deve 

identificar a farmácia e a diretora técnica, o nome do utente, fórmula do medicamento, via 

de administração, posologia, PV, número de lote, condições de conservação e instruções 

especiais, como “agitar antes de usar” ou “uso externo” (Anexo 7).   

 Durante o estágio na FM tive oportunidade de preparar uma pomada de vaselina 
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e enxofre precipitado a 8%, papéis medicamentosos com 10 mg de Nitrofurantoína e uma 

suspensão oral de Trimetoprim a 1%. 

 Dispensa de medicamentos 

 A Farmácia Comunitária é, sem dúvida, um local de aconselhamento que não se 

deve limitar à simples venda de medicamentos. Nesta existem MSRM, MNSRM e muitos 

outros produtos farmacêuticos que requerem conhecimento e seguimento terapêutico. O 

FC deve proporcionar uma interação positiva com o utente de modo a perceber as suas 

necessidades e satisfazê-las, tendo em conta o seu bem-estar e saúde. Além disso, após 

avaliação farmacoterapêutica, deve ser feita uma promoção ao uso racional e correto do 

medicamento, indicando diretamente ao utente ou ao seu cuidador a posologia, 

precauções de utilização e forma de conservação de cada medicamento. É importante 

que tal seja feito através de uma linguagem simples e objetiva, não deixando dúvidas ao 

utente.           

 No início do meu estágio realizei atendimento e aconselhamento ao balcão com o 

devido acompanhamento e supervisão, passando depois a fazê-lo de forma autónoma.  

  Medicamentos sujeitos a receita médica 

 Todos os medicamentos cuja dispensa só seja possível mediante apresentação 

de uma prescrição médica válida são designados de MSRM. Neste grupo estão incluídos 

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

indiretamente quando usados para o fim a que se destinam mas sem vigilância médica, 

quando utilizados frequentemente e em quantidades consideráveis para fins distintos 

daquele a que se destinam e medicamentos que contenham substâncias cuja atividade 

ou reações adversas necessitem de avaliação aprofundada ou se destinem a ser 

administrados por via parentérica (injetável).12      

 A prescrição de medicamentos tem como objetivo promover o uso racional, 

transparente e monitorizado do medicamento, estando rigorosamente regulamentada.13 

Atualmente, apesar de ser mais comum os utentes fazerem-se acompanhar da guia de 

tratamento (Anexo 8), quando se deslocam à farmácia, é também possível que alguns 

tragam apenas uma mensagem no telemóvel com número de receita e códigos de 

acesso, receita eletrónica materializada (Anexo 9) ou receita manual (Anexo 10). 

Independentemente do modelo de prescrição, as receitas podem ser normais (validade 

de trinta dias)  ou renováveis (validade de seis meses). As renováveis são utilizadas, 

normalmente, em caso de doença crónica ou tratamento prolongado, permitindo  

minimizar as deslocações ao médico e consequentemente diminuir os custos para o 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) e para o próprio utente.     
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 A prescrição eletrónica com desmaterialização da receita apresenta notórias 

vantagens em relação aos outros dois tipos de prescrição médica, porque aumenta a 

segurança no processo de prescrição e dispensa, permite a prescrição em simultâneo de 

diferentes tipologias e quantidades de medicamentos, dá ao utente a possibilidade de 

aviar todos os produtos prescritos ou apenas parte deles, possibilitando o levantamento 

dos restantes noutro estabelecimento e/ou noutro dia. Nestas vem indicado o “número da 

receita”, “código de acesso e dispensa” e “código de direito de opção”, destinado à 

validação do direito do utente optar entre MG ou marca aquando do seu levantamento.14 

 Todas as receitas devem incluir obrigatoriamente a DCI, excluindo as situações 

em que é permitido incluir a denominação comercial por não existirem MG, os 

medicamentos não serem comparticipados pelo Estado, ou ainda em casos de 

justificação pelo prescritor (Tabela 1). 

Tabela 1  - Exceções a contar nas receitas eletrónicas e sua justificação 

 

 No caso da exceção a) e b) é obrigatório que o FC dispense o medicamento que 

consta na receita. Por outro lado, no caso da exceção c), o utente pode optar por um 

medicamento equivalente ao prescrito desde que apresente um PVP igual ou inferior ao 

prescrito. As receitas manuais só podem ser prescritas em casos esporádicos mediante 

utilização de apenas uma das 4 exceções possíveis, como falência do sistema 

informático, inadaptação fundamentada do prescritor, previamente confirmada e validada 

anualmente pela respetiva Ordem profissional, prescrição no domicílio ou outras 

situações até ao máximo de 40 receitas médicas por mês.15 Neste tipo de receitas, só 

podem ser prescritos no máximo quatro medicamentos diferentes com o limite de duas 

embalagens por medicamento, uma limitação felizmente já ultrapassada pelas 

prescrições eletrónicas desmaterializadas. Caso a receita não tenha indicada a dosagem 

ou a dimensão da embalagem a ser dispensada, devem ser cedidas a de menor 

dosagem e tamanho da embalagem do medicamento em causa.    

 Um dos primeiros aspetos a avaliar no momento da receção de uma receita 

manual é o seu estado de conservação, devendo esta estar intacta e sem rasuras ou 

correções, a menos que rubricadas pelo médico prescritor. No momento da dispensa de 

medicamentos, é de extrema importância que o FC confirme a validade/autenticidade da 

Exceção 
 
 

Justificação 

Exceção a) 
 
 

Medicamento com margem ou índice terapêutico estreito 

Exceção b) 
 
 

Intolerância ou reação adversa prévia   

Exceção c)  Continuidade de tratamento superior a 28 dias 
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prescrição, devendo esta apresentar o número da receita, local de prescrição ou 

respetivo código, identificação do médico prescritor, incluindo o número de cédula 

profissional e especialidade, nome e número de utente, entidade financeira responsável e 

número de beneficiário, acordo internacional e sigla do país, quando aplicável, e 

referência ao regime especial de comparticipação de medicamentos
 
se aplicável.    

 No caso de uma receita materializada, além dos elementos anteriores, é 

necessária a DCI, dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de 

embalagens, denominação comercial do medicamento, se aplicável, código nacional de 

prescrição eletrónica de medicamentos (CNPM) ou outro código oficial identificador do 

produto, se aplicável, data de prescrição e assinatura do prescritor.14    

 Estando a receita conforme, procede-se à dispensa dos medicamentos e 

esclarecimento de todas as dúvidas que possam surgir, de modo a retirar o máximo 

benefício do tratamento. Na FM, ainda com essa finalidade, durante o aviamento de dois 

ou mais medicamentos, escrevemos em cada embalagem qual a sua posologia, hora da 

toma e, eventualmente, método de conservação especial.  Caso se trate de um utente 

que esteja a dar continuidade a um tratamento e o laboratório do medicamento não seja 

indicado na receita, a FM tem a atenção de consultar o histórico do utente para averiguar 

o laboratório já utilizado, através do cartão de cliente.     

 É importante que o FC esteja atento a eventuais erros e apresente algum espírito 

crítico relativamente à medicação  prescrita. Durante o estágio detetei alguns erros de 

prescrição, nomeadamente o nome de utente incorreto. Neste caso foi necessário entrar 

em contato com o médico prescritor, garantir que a medicação era a correta, dispensar a 

medicação ao utente em venda suspensa para inicio de tratamento o mais breve possível 

e encaminhar o utente novamente ao medico para correção da receita. Terminado o 

atendimento, no caso das receitas manuais e receitas eletrónicas materializadas, é 

impresso no verso da receita, entre outras informações, os códigos de barras dos 

medicamentos aviados, efetuado o pagamento e entregue a fatura.  

   Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes  

 Todas as entradas e saídas dos medicamentos PE na FM são alvo de um controlo 

rigoroso. De facto, são muitas as propriedades benéficas que estas substâncias 

proporcionam, no entanto podem causar habituação e/ou dependência, quer física quer 

psíquica, sendo fundamental a sua utilização de acordo com indicações médicas e no 

âmbito clínico. Assim, para que estes medicamentos sejam cedidos é necessário a 

apresentação de uma receita médica especial que obriga ao registo da identificação do 

médico prescritor, do utente (nome e morada) e do adquirente (nome, data de 

nascimento, número do cartão de cidadão/bilhete de identidade e sua validade) no ato de 
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cedência. Após a venda é-lhe atribuído um número sequencial de registo, gerado pelo SI. 

São impressos um documento comprovativo de venda do medicamento PE (Anexo 11) e 

a fatura, sendo o primeiro anexado à fotocópia da receita e guardado em local 

apropriado. No final de cada mês, a FM envia a Autoridade Nacional do Medicamento e 

produtos de Saúde (INFARMED) a listagem de todas as entradas e saídas destes 

medicamentos, devidamente carimbadas e assinadas pelo FC responsável pela gestão 

dos medicamentos PE.16,17  

   Sistema de comparticipação  

 O Estado comparticipa grande parte dos medicamentos prescritos aos utentes do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS), baseando-se esse valor num sistema de escalões, 

que determina a percentagem paga pelo Estado em função da classificação 

farmacoterapêutica do medicamento.18 Em determinados casos é possível que o utente 

beneficie de um regime especial de comparticipação (pensionista, patologias especiais), 

e consequentemente uma maior comparticipação na compra dos seus medicamentos.19 

 Existem outros organismos de comparticipação e a complementaridade entre os 

mesmos é possível, variando o valor de comparticipação em função do tipo de medicação 

e do organismo comparticipante. Para cada um deles, existe um código identificativo no 

SI. Durante o estágio a interiorização dos mesmos foi uma dificuldade, tendo em conta a 

sua grande variedade. No entanto a prática permitiu que esta passasse a ser uma tarefa 

cada vez mais fácil e intuitiva. 

  Medicamentos não sujeitos a receita medica  

 Os MNSRM são todos os medicamentos que podem ser dispensados com ou sem 

presença de uma receita médica, devendo, no entanto, conter indicações terapêuticas 

que se incluam na lista de situações passíveis de automedicação.    

 A automedicação consiste na utilização de MNSRM por iniciativa própria, de 

forma responsável, para o alívio/tratamento de problemas de saúde passageiros e sem 

gravidade. É nestas situações que o FC mais deve intervir , pedindo informação que lhe 

permita avaliar corretamente o problema de saúde do utente, como averiguar a quem se 

destina o medicamento (idade, sexo, história clínica), identificar sinais e sintomas 

(localização, duração, intensidade), identificar e caraterizar a medicação em curso, 

identificar os medicamentos utilizados numa situação semelhante. É muito importante 

que o FC distinga uma situação clínica que requer observação médica de uma situação 

que pode ser aliviada com o recurso a medicação não prescrita. Posto isto, o FC deve 

confirmar se o medicamento solicitado é o mais adequado à situação, orientar e informar 

o utente relativamente a posologia, modo de administração, precauções de utilização, 
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contraindicações e interações, efeitos indesejáveis e reações adversas, garantindo a 

correta utilização do medicamento. Nestas circunstâncias é vantajoso alertar o utente 

para as medidas não farmacológicas, como adoção de um estilo de vida saudável através 

de uma alimentação variada e prática de exercício físico regular, por exemplo.  

 Este tipo de medicamentos não está, exclusivamente, disponível nas farmácias, 

no entanto, o FC é o profissional de saúde mais adequado e capacitado para o seu 

aconselhamento.20          

 Na FM os MNSRM mais solicitados foram os antigripais, antitússicos, 

expetorantes e os descongestionantes nasais. A dispensa de MNSRM representou, sem 

duvida, um desafio e uma oportunidade de colocar à prova e em prática os meus 

conhecimentos e capacidades de comunicação e informação, durante o período de 

estágio.  

 Dispensa de outros produtos de saúde 

   Produtos cosméticos 

Embora os produtos cosméticos sejam importantes para a manutenção da saúde, 

nem todas as pessoas os consideram essenciais. A população que recorre à compra 

destes produtos geralmente tem uma maior preocupação com a sua aparência física e 

bem-estar. 

A variedade de produtos cosméticos é grande, nomeadamente cremes, loções, 

geles, produtos capilares e maquilhagem. Por esse motivo o seu aconselhamento foi um 

dos maiores desafios durante o estágio. Nesta área tive necessidade de falar com os 

colaboradores e consultar informação adicional referente a cada gama. Com o tempo fui 

capaz de realizar um aconselhamento mais personalizado, tendo em conta o tipo de pele 

e condições específicas como acne ou rosácea.21  

   Produtos dietéticos e para alimentação especial 

 Os produtos dietéticos e para alimentação especial distinguem-se através da sua 

composição ou processo especial de fabrico, sendo adequados para pessoas que 

possuem um metabolismo alterado ou que por algum motivo beneficiam da ingestão 

controlada de determinada substância. A variedade destes produtos é igualmente 

grande, como preparados para lactentes, leites de transição e alimentos com valor 

energético reduzido destinados ao controlo de peso, por exemplo. Na cedência deste tipo 

de produtos, o FC deve explicar ao utente o modo correto de utilização, informar quais os 

efeitos adversos, duração do tratamento e outras condicionantes que ache pertinente. 
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   Produtos de uso veterinário  

 Durante o estágio na FM realizei a dispensa de uma grande variedade de 

produtos de uso veterinário, maioritariamente na presença de receita médica mas 

também por aconselhamento farmacêutico, nomeadamente produtos de higiene e de 

desparasitação interna e externa. Nesta área, para a seleção do produto mais adequado, 

deve ter-se em conta a espécie animal, porte e modo de administração, dada a sua 

dificuldade em determinados animais. Apesar da maioria dos utentes adquirir produtos 

para os animais de companhia, a solicitação de produtos para animais de criação 

também foi frequente, uma vez que a farmácia se encontra próxima de zonas rurais. O 

utente deve ser informado em relação às doenças passíveis de transmissão e alertado 

para as medidas profiláticas, como vacinação e desparasitação periódica, não só dos 

animais como de todo o agregado familiar. 

   Dispositivos médicos 

 Um dispositivo médico corresponde a qualquer instrumento, aparelho, 

equipamento, material ou artigo utilizado isoladamente ou combinado destinado a ser 

utilizado em seres humanos para fins de diagnóstico, prevenção, controlo de tratamento 

ou atenuação de uma doença anatómica, processo fisiológico ou controlo da conceção. 

 Neste grupo a variedade é enorme, desde seringas, termómetros, material de 

penso e sutura, material de desinfeção, fraldas, coletores de urina, produtos ortopédicos, 

produtos ortodontológicos e produtos de puericultura. Durante o estágio na FM os 

dispositivos médicos que dispensei com mais frequência foram as compressas, pensos 

rápidos, seringas, preservativos e tiras para medição de glicemia. 

  Produtos fitoterapêuticos  

 Os produtos fitoterapêuticos baseiam-se na ação natural das plantas e dos seus 

constituintes, tendo uma grande aplicabilidade a nível farmacêutico. A procura por este 

tipo de produtos tem vindo a aumentar, sobretudo devido ás suas propriedades 

dietéticas, melhoria a nível circulatório, gastrointestinal, cansaço físico e psicológico, 

ansiedade e insónia. Para cada utente é importante avaliar a relação risco-benefício 

destes produtos, tendo em conta as patologias associadas e a medicação utilizada pelo 

mesmo. Na FM a solicitação a este tipo de produto foi considerável, sobretudo 

suplementos constituídos por valeriana e passiflora, que permitem melhorias na 

qualidade do sono,  carvão vegetal para distúrbios intestinais, ginseng para aumento de 

energia e equinácea para reforço do sistema imunitário. 
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Outros serviços de saúde prestados na farmácia  

 A FM tem á disposição dos utentes vários testes de medição de parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos. Para todos eles, o atendimento é feito num local reservado de 

modo a que o utente se sinta à vontade de colocar todas as suas dúvidas. Além das 

determinações a seguir mencionadas, a FM presta serviços de primeiros socorros e 

administração de injetáveis por um profissional devidamente habilitado.  

 Determinação do peso, altura e índice de massa corporal 

 No piso 3 da farmácia encontra-se disponível uma balança que permite o controlo 

do peso, altura e IMC do utente. Opcionalmente, o utente pode escolher fazer a medição 

da pressão arterial através da mesma balança, acarretando esse serviço um custo 

acrescido para o utente. A utilização desta balança não requer a intervenção do FC pois 

todas as instruções são indicadas durante a pesagem. O utente deve manter-se imóvel e 

com uma postura adequada para a correta medição da altura. O cálculo do IMC é 

automaticamente feito pela balança segundo a formula IMC = Peso (kg) / Altura (m), 

devendo o FC informar o utente relativamente ao seu estado nutricional e incentivar a 

prática de exercício físico e alimentação saudável e variada. Os resultados são, por 

último, impressos pela balança de modo a que o utente tenha o registo e 

consequentemente maior controlo destes parâmetros. 

 Avaliação da tensaõ arterial 

 A hipertensão arterial é uma doença que afeta grande parte da população 

portuguesa. A sua presença está relacionada diretamente com um maior risco 

cardiovascular, sendo fundamental a correta avaliação da mesma. Além disso, o facto de 

se tratar de uma doença, muitas vezes assintomática, faz com que a adesão ao 

tratamento seja reduzida. Na FM sintomas como dores de cabeça, tonturas e náuseas 

são os mais frequentes e que levam os utentes a fazer a avaliação inicial. Assim sendo, o 

FC deve promover a adesão do utente ao tratamento, informando-o da importância de 

manter os valores de pressão arterial controlados e das medidas não farmacológicas que 

pode adotar.          

 Na FM, a avaliação da pressão arterial é realizada gratuitamente através de um 

aparelho automático que fornece os valores relativos à pressão arterial sistólica, 

diastólica e frequência cardíaca. Para assegurar que a avaliação é bem feita, o FC pede 

ao utente que fale o mínimo possível e aguarda alguns minutos para que o esforço da 

deslocação não interfira no resultado. Este é registado num cartão que a própria farmácia 
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fornece ao utente permitindo a monotorização e controlo adequado dos resultados. Este 

serviço é, sem dúvida, o mais frequentemente solicitado na FM. 

 Determinação de parâmetros bioquímicos 

  Teste de glicémia  

 A Diabetes Mellitus é uma doença crónica e muito frequente na nossa sociedade. 

Muitas vezes o utente tem dificuldade na avaliação da glicémia e administração de 

insulina, pelo que recorre à farmácia com frequência para o efeito. Este teste deve ser, 

preferencialmente, realizado em jejum, sendo importante perguntar ao utente 

relativamente a essa condição. Na avaliação propriamente dita, em primeiro lugar 

procede-se à desinfeção de um dos dedos do utente para obtenção de uma gota de 

sangue através da punção capilar por uma lanceta. Esta é colocada na tira de teste, já 

previamente colocada no aparelho e em poucos segundos o aparelho dá-nos o resultado 

da glicemia em mg/dL. Posto isto, o FC interpreta os resultados e presta ao utente o 

melhor aconselhamento consoante a situação.  

  Teste de colesterol, triglicerídeos e ácido úrico 

 Os níveis de colesterol total dependem não só da quantidade sintetizada pelo 

organismo mas também da quantidade de gordura saturada ingerida através dos 

alimentos. A sua determinação é frequentemente requisitada na FM, sobretudo os 

utentes que cometem excessos na sua alimentação. A sua avaliação é feita com o 

Reflotron Plus® através de um processo relativamente simples, rápido e praticamente 

indolor. Para a sua determinação, inicialmente é feita a punção no dedo e posteriormente 

procede-se ao enchimento de um capilar com sangue. Esse sangue é transferido para 

uma tira específica de determinação de colesterol total e colocada no aparelho. O 

resultado é impresso após cerca de 3 minutos e entregue ao utente.  

 O mesmo procedimento permite ainda a determinação dos triglicerídeos e ácido 

úrico, tendo apenas o cuidado de usar a tira específica para cada procedimento. A 

determinação das frações do colesterol HDL e LDL são também possíveis recorrendo à 

centrifugação da amostra antes da sua avaliação no Reflotron Plus®, sendo o resultado 

da fração de colesterol HDL obtido diretamente e a fração de colesterol LDL obtida por 

intermédio da equação de Friedewald. Para qualquer uma das medidas é essencial que o 

utente esteja em jejum, sobretudo para os triglicerídeos que requer jejum de 12 a 14 

horas e abstinência de bebidas alcoólicas durante 24 horas.     

 Durante o estágio na FM fui-me apercebendo que a maioria das pessoas 

solicitava a avaliação do colesterol total, sem se preocupar com os restantes parâmetros. 
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Nessas situações procurei sempre explicar aos utentes a importância de ter o perfil 

lipídico completo, dando-nos, esse sim, informação concreta relativamente ao seu estado 

de saúde.  

  Índice internacional normalizado 

 A avaliação do Índice internacional normalizado (INR) é a menos solicitada na FM. 

Durante o estágio não tive oportunidade de a realizar, no entanto, nos utentes medicados 

com anticoagulantes orais, como os inibidores da vitamina K, informei da sua existência. 

Este teste permite ajustar a dosagem da medicação, de modo a manter os níveis de 

anticoagulante adequados para prevenção de eventos tromboembólicos com o menor 

risco hemorrágico.  

  

Valormed  

 A VALORMED é responsável pela gestão dos resíduos de embalagens vazias e 

medicamentos fora de uso. Muitas vezes os utentes dirigem-se à FM para entregar 

medicamentos fora de prazo ou que já não utilizam, cartonagens vazias, folhetos 

informativos, frascos, blisters, bisnagas, ampolas ou acessórios utilizados para facilitar a 

administração dos medicamentos.22 Todas as embalagens deixadas pelos utentes devem 

ser verificadas de modo a evitar derrame e contaminação do contentor VALORMED. 

Nesse contentor encontram-se 3 fichas diferentes, uma azul para o armazenista, uma 

verde que fica na farmácia depois da recolha do contentor e arquivada durante três anos 

e a ficha branca, que acompanha sempre o contentor até à central de triagem. Nestas 

devem constar o nome da farmácia, o seu número, peso total do contentor em Kg e 

assinatura do responsável, assim como o número do armazenista, data de recolha e 

rúbrica do responsável ou representante do armazenista. No momento do levantamento 

dos contentores, o estado de conservação e integridade física destes são verificados ao 

mesmo tempo que são deixados os contentores vazios solicitados pela farmácia.  

 A existência desta atividade foi, ao longo de período de estágio, várias vezes 

divulgada no sentido de sensibilizar a sociedade para o risco ambiental associado ao 

desadequado tratamento dos medicamentos e respetivas embalagens, nomeadamente 

ao nível da contaminação de solos e águas. 

 

Programa de troca de seringas 

 O programa de troca de seringas é direcionado para a população 

toxicodependente, tendo como objetivo a redução do risco de transmissão de doenças e 

consequente melhoria da Saúde Pública. Este programa consiste na troca de seringas 
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utilizadas por seringas esterilizadas, no entanto, o kit inclui ainda dois toalhetes 

desinfetantes, duas ampolas de água bidestilada, dois filtros, um preservativo, dois 

recipientes para preparação da substância, duas carteiras de ácido cítrico e um folheto 

informativo. Durante o estágio cedi apenas um kit do programa de troca de seringas, pelo 

que considero necessário um maior investimento na divulgação do mesmo. 

  

Processamento e faturação do receituário 

 O processamento e faturação do receituário representam uma das atividades que 

requerem mais atenção e responsabilidade, isto porque qualquer erro pode refletir-se em 

prejuízo para a farmácia. Nestas situações, uma vez que a maioria dos medicamentos 

dispensados são comparticipados pelo Estado ou outras entidades, o reembolso não é 

possível. No momento da dispensa de MSRM é de extrema importância introduzir no SI o 

código correspondente ao organismo do qual o utente beneficia. O SI faz 

automaticamente a comparticipação e atribui um número sequencial a cada receita 

médica. Todas as receitas são mensalmente conferidas, separadas e organizadas por 

organismo comparticipante e por número de lote. Os lotes são acompanhados por um 

“Verbete de Identificação do Lote” com informação da farmácia (nome e código), data 

(mês e ano), número sequencial do lote, quantidade de receitas, valor de cada uma das 

receitas, total da comparticipação por utente e total a pagar pela entidade 

comparticipadora. No final de cada mês são emitidas a “Relação Resumo de Lotes” e 

fatura de cada entidade em quadruplicado (três enviadas e uma guardada na 

contabilidade da farmácia carimbada, datada e assinada). Estas são, juntamente com os 

lotes de no máximo 30 receitas, enviados para a Associação Nacional das Farmácias 

(ANF) e para o Centro de Conferência de Faturas - SNS (CCF).   

 Caso ocorra algum erro na faturação, as receitas podem ser devolvidas desde 

que acompanhadas do respetivo motivo de devolução, tendo a farmácia um prazo 

máximo de 60 dias para corrigir as não conformidades e emitir as respetivas notas de 

crédito ou de débito, que devem ser enviadas ao CCF com a fatura mensal.   

 Durante o estágio na FM tive oportunidade de acompanhar este processo, visto 

que todos os dias é realizada a conferência e separação de receituário por um 

profissional experiente.  

Formação adicional 

 O FC tem, como profissional de saúde, o dever de se manter informado e 

atualizado para prestar correto aconselhamento aos utentes. Neste sentido, durante o 

estágio na FM, participei em algumas formações adicionais (Anexo 12). Entre estas 
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destaco a formação dos solares da Bioderma®, por ser esta uma área de especial 

interesse para mim e a formação da Farmodieta®, pela variedade de produtos 

apresentados. 
 

II- Projetos Desenvolvidos 

 

Projeto 1 – Rastreio Saúde Vascular 

 O rastreio Saúde Vascular baseou-se no estudo de duas patologias, uma do foro 

arterial, Doença Arterial Periférica (DAP) e a segunda do foro venoso, a Doença Venosa 

Crónica (DVC). O rastreio foi realizado gratuitamente durante um período de 15 dias a 50 

utentes mediante marcação e consistiu essencialmente na realização de um inquérito 

relativamente à DVC e à medição do Índice Tornozelo Braquial (ITB) relativamente à 

DAP. No final de cada atendimento foi entregue ao utente um livro com a definição, 

manifestações, métodos de diagnóstico e medidas preventivas/tratamento de cada 

patologia (Anexo 13). 

 Doença Arterial Periférica 

 Introdução 

 
 Entre as principais causas de mortalidade e morbilidade na população portuguesa 

encontram-se as doenças cardiovasculares, pelo que o diagnóstico, tratamento e 

prevenção constituem um problema importante da Saúde Pública. Vários estudos 

demonstraram que a presença de DAP, constitui um marcador de risco elevado de 

mortalidade cardiovascular, aproximadamente 12% por ano.23,24 Verificou-se que 40 a 

60% dos doentes com DAP têm, simultaneamente, doença coronária e cerebrovascular, 

e sabe-se ainda que quanto maior for a gravidade de DAP maior será o risco de 

ocorrência de eventos cardiovasculares.24 Na maioria dos casos a   DAP é causada por 

aterosclerose. Esta leva ao desenvolvimento de estenoses ou oclusões nas artérias dos 

membros inferiores. Outros fatores de risco importantes são a idade superior a 60 anos, 

tabagismo, diabetes, hipertensão, obesidade, hiperhomocisteinemia e a insuficiência 

renal crónica. Os fumadores chegam mesmo a ter um risco quatro vezes superior de 

desenvolverem DAP em comparação como os não fumadores.24, 25   

 Atualmente estima-se que a prevalência de DAP em Portugal seja superior a 3-10 

%, sendo os homens normalmente mais afetados em relação às mulheres, sobretudo nas 

idades mais jovens, onde a doença pode ser até duas vezes mais frequente. A sua 

manifestação mais frequente é a claudicação intermitente, ou seja, dor muscular no 
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membro inferior motivada pelo esforço físico e que alivia com o repouso. Esta situação 

deve-se ao facto de a estenose ou obstrução arterial impedir o aumento do suprimento de 

sangue e oxigénio ao músculo em situações de esforço físico, sendo o grupo muscular 

mais frequentemente afetado o gemelar. A claudicação intermitente é um achado 

específico, mas não sensível, em pacientes com DAP. Um estudo afirmou que até 90% 

dos pacientes com ITB inferior a 0,90 não relataram claudicação como sintoma.26 Esta 

manifestação é, no entanto, cerca de duas vezes mais frequente nos diabéticos, tal como 

a necessidade de amputação por isquemia, que é cinco a dez vezes superior. Em 

indivíduos com 40 anos a sua prevalência é de cerca de 3%, duplicando em indivíduos 

com 60 anos. Apesar de pouco frequente, em fases mais graves da doença a 

claudicação intermitente pode evoluir para “dor em repouso”, particularmente resistente a 

analgésicos. No estado de maior gravidade aparecem lesões tróficas, como as úlceras 

isquémicas e a necrose dos dedos. A DAP pode, então, ser classificada quanto à 

gravidade em quatro graus, segundo Leriche-Fontaine (Tabela 2).24  

Tabela 2 – Classificação da Doença Arterial Periférica. 

Grau I Assintomático mas com Índice Tornozelo-braquial < 0,9. 

Grau II-A Claudicação intermitente não incapacitante 

Grau II-B Claudicação intermitente incapacitante 

Grau III Dor em repouso 

Grau IV Lesões tróficas 

 

 Objetivos 

 
 Uma vez que o tratamento primário desta patologia passa pela correção e 

intervenção nos fatores de risco e não pela intervenção específica a nível da isquemia 

local, é muito importante a transmissão de informação relativa a hábitos de vida 

saudáveis e correta utilização da medicação indicada no tratamento dos principais fatores 

de risco da DAP. Assim, o rastreio teve como objetivo reforçar a influência positiva da 

cessação tabágica  , controlo da Diabetes Mellitus (hemoglobina glicosilada < 7.0%), 

controlo da dislipidemia (LDL < 100 mg/dl)  , controlo de hipertensão (TA < 140/90 mmHg 

e 130/80, se diabéticos) e prática de exercício físico regular.   

 Nos Estados Unidos da América e na Europa foram realizados estudos de 

prevalência da DAP através da determinação do índice tornozelo-braquial que concluíram 

que para cada doente com claudicação intermitente, existiam três a quatro com 
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declinação do ITB, mas que não referiam sintomas. Neste sentido, o Rastreio Saúde 

Vascular teve também como objetivo alertar e sensibilizar para as consequências da 

doença, muitas vezes silenciosa. Referir ainda que este tipo de intervenção faz com que 

os utentes depositem cada vez mais confiança à Farmácia e se fidelizem, apreciando 

toda a atenção e cuidado que esta lhes oferece.24 

 Intervenção na Farmácia 

 
 Tendo em conta que a grande maioria dos utentes que se dirigem à Farmácia 

levantam medicação para o tratamento de dislipidemia, Diabetes Mellitus e hipertensão 

arterial e que estes são importantes fatores de risco para a DAP, quando tomei 

conhecimento da existência de um doppler arterial (ultrassom), atualmente pouco 

utilizado, numa das Farmácias do grupo Videira Lopes, a ideia de criar o rastreio e 

restabelecer a sua utilização para medição do ITB surgiu com naturalidade. O ITB 

consiste na razão entre a determinação da pressão arterial sistólica, medida nos 

tornozelos, e maior pressão arterial sistólica, medida nos membros superiores, ambas em 

decúbito dorsal e após alguns minutos em repouso e silêncio por parte do utente. O ITB é 

uma ferramenta eficiente a comprovar objetivamente a presença de DAP e detetar 

estenose arterial. Consiste numa avaliação simples, económica e de grande sensibilidade 

e especificidade. Relativamente à medição propriamente dita, esta requer uma braçadeira 

de pressão arterial com esfigmomanómetro, de tamanho adequado aos membros 

superiores e inferiores, um dispositivo doppler, neste caso da marca Ultratech® pd1, para 

deteção do fluxo sanguíneo e gel de transmissão de ultrassom. Os valores de ITB 

traduzem-se em diferentes interpretações (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Valores do Índice tornozelo-braquial e respetiva interpretação. 

  

 Um ITB inferior a 0,90 mostrou ter uma sensibilidade de 90% e uma 

especificidade de 98% para detetar uma estenose no membro inferior superior a 50%. O 

mesmo está associado a um aumento de três a seis vezes da mortalidade cardiovascular. 

ITB Interpretação 

Entre 0 e 0,40 
Doença arterial periférica grave, suficiente para causar dor de repouso ou 

gangrena 

Entre 0,41 e 0,90 
Doença arterial periférica ligeira a moderada, suficiente para causar 

claudicação intermitente 

Entre 0,91 e 1,30 Vasos normais 

Superior a 1,30 Vasos não compressíveis, severamente calcificados 
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 Um teste executado incorretamente pode levar a falsos negativos ou falsos 

positivos e assim atrasar o diagnóstico ou requerer testes adicionais desnecessários. Um 

resultado falso negativo pode ocorrer em pacientes com artérias não compressíveis, ou 

seja, um vaso do membro inferior fortemente calcificado pode elevar artificialmente a 

medida da pressão no tornozelo.26, 27         

 Por fim, é importante referir que todos os participantes tinham pelo menos um 

fator de risco associado à DAP e que no final de cada rastreio lhes foi entregue a ficha 

com os resultados da medição do ITB (Anexo 14) e dadas todas as explicações relativas 

à sua interpretação. 

 Resultados 
 
 Relativamente aos resultados, entre 50 medições é de salientar os 7 assinalados 

na Tabela 4. Os utentes assinalados a azul obtiveram valos do ITB abaixo do normal, 

revelando existência de DAP ligeira a moderada bilateral, exceto nos casos 16, 26 e 29 

que revelaram DAP ligeira a moderada apenas do membro inferior esquerdo. A utente 

assinalada a laranja, por outro lado, obteve resultados de ITB superiores ao normal, 

correspondente a calcificação arterial. 

 
Tabela 4 – Resultados da medição Índice Tornozelo-braquial 

  

Utente 
Índice Tornozelo Braquial 

Direito Esquerdo 

1 0,94 0,95 

2 1,01 1,01 

3 1,02 0,99 

4 1,00 1,04 

5 0,97 0,97 

6 0,95 0,96 

7 0,84 0,88 

8 0,96 0,99 

9 0,99 0,96 

10 1,14 1,22 

11 0,83 0,88 

12 0,98 0,98 

13 1,03 1,04 

14 0,96 0,95 

15 0,92 1,09 

16 0,93 0,87 

17 1,01 0,98 

18 1,27 1,23 

19 0,92 1,01 

20 0,92 0,95 

21 0,95 0,95 

22 1,02 1,07 

23 0,96 0,93 

24 1,00 1,05 



FARMÁCIA MOURO 

 
 

 24 

Utente 
Índice Tornozelo Braquial 

Direito Esquerdo 

25 1,02 0,95 

26 0,94 0,84 

27 0,97 1,00 

28 0,98 0,98 

29 1,01 1,04 

30 0,95 0,97 

31 0,88 0,88 

32 1,15 1,13 

33 1,15 1,18 

34 1,02 1,07 

35 1,01 0,99 

36 1,19 1,03 

37 1,10 1,04 

38 0,98 1,08 

39 0,99 0,89 

40 1,2 1,01 

41 1,5 0,97 

42 1,1 1,07 

43 1,02 1,08 

44 1,11 1,14 

45 1,27 1,14 

46 1,03 1,08 

47 1,04 1,08 

48 1,14 1,13 

49 0,95 0,98 

50 1,00 0,98 

 

 A utente 7 referiu ter sido já diagnosticada com hipercolesterolemia familiar, tendo 

análises com colesterol total acima dos 400 mg/dL. Experimentou recentemente 

medicação alternativa ao Atozet® (Merck Sharp & Dohme) 10 mg/40 mg que não 

produziu o efeito esperado. Entretanto esteve uma semana sem tomar qualquer 

medicação e reiniciou a terapêutica com Atozet® (Merck Sharp & Dohme) 10 mg/40 mg 

uma semana antes do dia da medição do ITB. O rastreio contribui para aprimorar o 

sentido de responsabilidade da utente assim como alertar relativamente às 

consequências da sua doença, acerca da qual demonstrou estar pouco informada. 

 O utente 11 trata-se de um Homem de 31 anos de idade, fumador desde os seus 

10, com forte tendência sedentária e hábitos alimentares desadequados. O rastreio 

contribuiu para a sensibilização relativamente à importância de realizar análises 

bioquímicas, uma vez que este referiu não as fazer há mais de 5 anos, assim como da 

necessidade de melhorar os seus hábitos pouco saudáveis.  

 O utente 16 referiu sofrer de colesterol total elevado, sem especificação de 

valores, há mais de 2 anos. O médico aconselhou início de terapêutica com a utilização 

de uma estatina, a qual o utente nunca quis cumprir. É inequívoca a falta de informação 

do utente relativamente aos efeitos da permanência dos níveis de colesterol total 
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elevados. Esta falta de informação deve-se, muitas vezes, ao distanciamento médico-

utente, daí também a importância da realização deste tipo de rastreios, onde as pessoas 

podem procurar informação e esclarecer as suas dúvidas de forma segura. 

 O utente 26 referiu saber ter problemas vasculares. A sua irmã foi amputada num 

dos membros inferiores e o utente, ainda assim, pouco sensibilizado não toma o 

antiagregante plaquetar indicado pelo médico, argumentando causar-lhe diarreia. À cerca 

de um ano, devido a um traumatismo do membro inferior esquerdo num pedal de bicicleta 

provocou uma úlcera que tem aumentado cada vez mais de tamanho. O rastreio foi 

importante para consciencializar o utente dos cuidados de higiene a ter para acelerar a 

cicatrização e apelar à sua responsabilidade na toma do antiagregante plaquetar. O 

rastreio causou um impacto significativo no grau de preocupação do utente, de tal forma 

que foram constantes as suas visitas. Na Figura 1 está representada a evolução da 

cicatrização da úlcera cujos pensos e curativos foram realizados na FM. O utente tratava-

se de um individuo emigrante que em poucos dias voltou para a Alemanha, pelo que não 

me foi possível acompanhar a sua evolução para lá dessa data.  
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Evolução da úlcera do utente 26. 

 

 O utente 31 sofria de colesterol total elevado, hipertensão arterial e era fumador à 

cerca de 15 anos. Dada a sua associação a múltiplos fatores de risco de DAP, o rastreio 

contribuiu para a sua motivação no controlo dos níveis de colesterol total, tensão arterial 

e cessação tabágica. 

 A utente 39 tem níveis de colesterol total elevados já há alguns anos, cerca de 

266 mg/dL nas ultimas análises. Tem conhecimento de uma obstrução a nível arterial, no 

entanto pareceu pouco informada quanto ao significado e implicações dessa condição. 

Neste sentido o Rastreio Saúde Vascular representou um meio de comunicação 

essencial para a instrução da utente. 

 Finalmente, a utente 41, diabética não insulino-dependente, revelou um ITB 

superior a 1,3, apresentando estenose arterial. A utente tem apenas 67 anos e já sofreu 

um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Sofre de claudicação intermitente, indicador da 

22-06-2017 
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existência de DAP, no entanto, e tendo em conta o seu historial clínico, revelou estar 

pouco informada relativamente ao acompanhamento médico que a sua condição exige. 

No Rastreio, entre outros comportamentos ajustados à sua situação, foi-lhe transmitido 

que a Cirurgia Vascular é a especialidade médica mais indicada nesta área, a qual 

desconhecia. 

 

 Conclusão 

 
 Dada a grande adesão ao Rastreio Saúde Vascular e à deteção de elevado 

número de casos com valores de ITB fora do intervalo considerado normal (14% dos 

utentes), considero que o Rastreio Saúde Vascular foi uma intervenção impactante, 

distinta e cuja temática é de total relevância ao nível de saúde pública, uma vez serem 

muitas as implicações pessoais, sociais e económicas associadas à gravidade desta 

patologia.           

 É importante reforçar que a DAP não é uma patologia da exclusiva 

responsabilidade e interesse da Cirurgia Vascular. Outras especialidades médicas e, sem 

dúvida, os Farmacêuticos podem ter um papel ativo na sua prevenção ou atraso da 

evolução. 

 Doença Venosa Crónica  

 Introdução 
 
 A DVC é qualquer alteração morfológica e funcional do sistema venoso que a 

longo prazo provoca diversos graus de incapacidade física, psicológica e social.  Os 

principais fatores de risco e mecanismo fisiopatológico da DVC estão representados na 

Figura 2.           

 Estima-se que cerca de 1/3 da população portuguesa sofra de alterações da 

macro e microcirculação dos membros inferiores, pelo que em fases mais graves da 

doença implicam elevados custos para o sistema de saúde português. As suas 

implicações socioeconómicas resultam essencialmente do facto de 8% dos doentes se 

reformarem antecipadamente devido à patologia e 55,4 % suspenderem temporariamente 

a sua atividade profissional devido a úlcera venosa. A qualidade de vida do doente, fica 

igualmente condicionada pela patologia, sendo que cerca de 48% da população 

portuguesa sofre regularmente de dor nos tornozelos e/ou   pernas. Os sintomas e 

complicações associados tendem a piorar com a idade, estimando-se que cerca de 64% 

da população feminina, com mais de 50 anos de idade, sente a sua qualidade de vida 

significativamente afetada pela DVC.28 
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Figura 2 – Fatores de risco e Mecanismo Fisiopatológico da DVC 

 Uma das manifestações mais comuns da DVC é o aparecimento de varizes. Estas 

correspondem à dilatação das veias e originam sintomas como dor, cansaço, cãibras, 

dormência e edema dos membros inferiores especialmente nos tornozelos e pés. Estes 

sintomas são agravados pela roupa/calçado apertados, exposição prolongada ao calor ou 

sem alteração da posição corporal, principalmente em ortoestatismo. O aparecimento de 

coloração acastanhada, pele descamativa e endurecida no 1/3 inferior das pernas, é sinal 

de agravamento da doença levando ao possível aparecimento de uma úlcera varicosa, o 

estado mais grave da doença no que refere à classificação clinica da DVC.29,30  

 A classificação CEAP (C-Clínica, E-Etiológica, A-Anatómica e P-Fisiopatológica 

(do inglês Physiopathologic) é um método internacionalmente aceite para classificar a 

gravidade da doença venosa crónica. A classificação clínica, mais especificamente, 
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permite que o doente acompanhe a evolução da doença, servindo de guia para um 

melhor diagnóstico e permitindo uma melhor racionalização do tratamento.28 

 Objetivos 
 
 O aconselhamento e transmissão de informação relativa à DVC dos membros 

inferiores constituem o objetivo primordial do Rastreio Saúde Vascular. Além disso, a 

realização do inquérito teve como propósito analisar as opiniões e perspetivas gerais 

relativas aos sintomas associados à DVC dos membros inferiores, avaliar os motivos de 

preocupação e identificar as medidas de prevenção/tratamento, assim como, as fontes de 

informação a que os utentes mais recorrem.31,32  

 

 Intervenção na Farmácia 
 
 Desde a quarta semana de estágio, momento a partir do qual comecei a 

acompanhar o atendimento ao público no balcão, me apercebi que o facto de ficar de pé 

muitas horas seguidas se refletia em cansaço das minhas pernas, a cada dia mais 

agravado. Logo percebi que essa é a dura realidade dos trabalhadores em geral e que 

muitos não valorizam os sintomas. Assim surgiu a ideia de realizar um questionário 

(Anexo 15) com perguntas breves e práticas sobre DVC dos membros inferiores, no qual 

participaram 50 utentes com pelo menos um fator de risco associado à doença.  

 No final de cada rastreio, além do livro informativo e da ficha de resultados do ITB, 

foi também entregue a cada utente uma ficha com exercícios que aumentam a circulação 

venosa, contribuindo no combate à DVC. (Anexo 16).28, 29 

 

 Resultados 
 
 Na Figura 3 está representada a distribuição da amostra por sexo e por idade, 

concluindo-se que esta é maioritariamente constituída por inquiridos do sexo feminino 

(70,00%) e de idades compreendidas entre os 45 e 65 anos de idade (42,00%). Uma vez 

que o Rastreio Saúde vascular partiu da voluntária inscrição dos participantes, a partir 

destes dados verifica-se que as mulheres têm mais disponibilidade e interesse, 

provavelmente por terem consciência que são mais afetadas do que os Homens.  
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Figura 3 – Distribuição da amostra por sexo (esquerda) e por idade (direita). 

 
  

  

 

 

 

  

 

 

 Um dos fatores de risco com maior relevância na DVC é, sem dúvida, a história 

familiar. Neste sentido, o inquérito incluía uma questão relativa a esse tópico, estando o 

resultado representado no lado esquerdo da Figura 4. Verifica-se que os participantes 

que não apresentam história familiar correspondem à minoria, relativamente aos 

participantes com história familiar de DVC (62,00%). Na mesma figura, do lado direito, 

estão representados os motivos de preocupação dos inquiridos verificando-se que apesar 

da maioria se preocupar com as questões de saúde (48,00 %), existe uma grande 

percentagem de participantes que não se preocupa (34,00%). Assim o Rastreio contribuiu 

para a sensibilização e responsabilização, sobretudo desse grupo, para a importância 

dos cuidados de saúde que a DVC implica. 

 
 
 
 
 

Figura 4 – História familiar (esquerda) e motivos de preocupação (direita) dos inquiridos. 
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 Ainda relativamente aos motivos de preocupação, considerei relevante relacioná-

los com o sexo de cada participante. A Figura 5, onde está representada essa relação, 

permite verificar que em nenhum caso os homens escolheram exclusivamente as 

questões estéticas como motivo de preocupação. As mulheres, naturalmente mais 

expostas através da utilização de saias e vestidos, dão alguma importância aos efeitos 

estéticos que da DVC advêm (5,7%). É possível verificar, ainda, que tanto nos homens 

como nas mulheres, uma grande percentagem de inquiridos não se preocupa com 

qualquer questão (26,7% e 37,1%, respetivamente). 

  
 Na Figura 6 está representada a relação entre os sintomas mais frequentemente 

sentidos e o fato do utente trabalhar ou não de pé. Através da sua análise verifica-se que 

o facto de o utente trabalhar de pé não faz com que a manifestação de sintomas seja 

maior do que em relação aos utentes que não trabalham de pé. Efetivamente, um dos 

fatores de risco corresponde à imobilidade por longos períodos de tempo, seja sentado 

ou de pé. O sintoma isolado principalmente sentido entre os participantes, é sem duvida, 

as pernas pesadas e cansadas (17,9% entre os utentes que trabalham de pé e 18,2% 

entre os utentes que não trabalham de pé). A conjugação de sintomas mais comum nos 

utentes que trabalham de pé foi “Pernas pesadas e cansadas + Dores” (18,4%), 

enquanto nos utentes que não trabalham de pé foi “Pernas pesadas e cansadas + Dores 

+ Edema + Cãibras + Dormência” (25,0%). 

Figura 5 – Relação entre os Motivos de preocupação e o Sexo dos inquiridos. 
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 Relativamente ao modo como os sintomas influenciam a vida dos utentes (Figura 

7), a maioria respondeu que acaba, exclusivamente, o dia com as pernas muito cansadas 

(32,00%). Entre os conjuntos de aspetos que influenciam a vida dos utentes, a 

associação mais predominante é o “Não posso estar de pé muito tempo + Não posso 

fazer desporto” (8%). 

 
 No que se refere às medidas preventivas/tratamento, pela Figura 8 conclui-se que 

a maioria dos participantes opta, isoladamente, pelos banhos de água fria nos membros 

Figura 6 – Relação entre sintomas e posição de trabalho. 

Figura 7 – Influência dos sintomas na vida dos inquiridos. 
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inferiores. Entre os conjuntos de medidas utilizados o mais predominante são “Banhos de 

água fria + massagens com cremes e geles + elevação das pernas” (8%). É importante 

ainda referir que uma considerável percentagem de inquiridos não tem por hábito fazer 

nenhum tipo de medida preventiva/tratamento, muito possivelmente devido à falta de 

conhecimento em relação ao assunto. Neste sentido, o Rastreio Saúde Vascular, através 

da entrega da ficha de exercícios que aumentam a circulação venosa, funcionou como 

ponto de partida na alteração de hábitos de vida dos utentes menos cuidadosos e 

permitiu aumentar a motivação dos inquiridos no geral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 Por último, foi incluída no inquérito uma questão relativa às fontes de informação 

mais procuradas por parte dos inquiridos. A Figura 9 permite concluir que o Médico é a 

primeira escolha no que se refere a fontes de informação isoladas (38,00%). Entre os 

conjuntos de fontes de informação, a combinação mais frequente foi “Médico + Internet 

(10,00%). Os utentes que se informam exclusivamente com o farmacêutico 

correspondem a 14,00% dos inquiridos, a mesma percentagem para a opção “Não me 

informo”. Neste sentido, o papel do Farmacêutico, foi fomentado no Rastreio, mostrando 

servir como fonte de esclarecimento de dúvidas segura e como suporte na prevenção 

primária e secundária da DVC. 

Figura 8 – Medidas preventivas/tratamento mais utilizadas. 
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Conclusão 
 
 Considero que Rastreio Saúde Vascular foi bem sucedido uma vez que a maioria 

dos utentes demonstrou interesse na informação prestada e inclusivamente alguns 

optaram por adquirir cremes e suplementos alimentares para a prevenção e alívio dos 

sintomas associados à DVC.  

 

Projeto 2 – Proteção solar 

 Fotoenvelhecimento 

Introdução 
 
 A exposição repetida à radiação ultravioleta (UV), principalmente do sol, provoca 

o envelhecimento prematuro da pele devido à alteração da sua estrutura normal, 

designando-se de fotoenvelhecimento. A alteração da estrutura da pele resulta, 

principalmente, da radiação UVA, que danifica não só as células epidérmicas, como o 

colagénio e a elastina que compõem a estrutura da derme. A radiação UVB, apesar de 

penetrar apenas na camada epidérmica também prejudica a sanidade da pele. 

 O aparecimento de rugas finas ao redor dos olhos e da boca, pontos 

pigmentados, como sardas e uma cor de pele irregular são alguns dos primeiros sinais do 

fotoenvelhecimento. Em estados mais graves, surgem queimaduras, manchas vermelhas 

e escamosas, designadas queratoses actínicas e que requerem tratamento por serem 

Figura 9 – Fontes de informação mais procuradas pelos inquiridos. 
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pré-cancerígenas. Estas surgem porque a radiação UV provoca mutações nas células da 

pele, que a própria não consegue corrigir. 

 Quando a pele é demasiado exposta ao sol, até cerca de 90% do envelhecimento 

da pele é devido aos efeitos prejudiciais do sol. Trata-se de um valor consideravelmente 

elevado e por isso é urgente a sensibilização da comunidade para o facto de bons 

hábitos de proteção solar prevenirem o fotoenvelhecimento e as suas complicações 

associadas. Embora tenham havido avanços impressionantes nos tratamentos anti-

envelhecimento, nenhum produto ou procedimento pode reverter completamente os 

efeitos do sol a longo prazo. 33, 34  

 

Objetivos 

 Um dos principais objetivos deste projeto é a transmissão de informação relativa 

às zonas mais afetas como rosto, pescoço, costas das mãos e decote, nas mulheres, 

assim como do tipo de pele e quantidade de exposição solar desprotegida que 

determinam risco acrescido para o utente. Neste sentido, é importante ter ideia que as 

pessoas de pele clara geralmente queimam mais facilmente com exposição solar, 

representando um grupo de alto risco, tal como as pessoas que trabalham ao ar livre. 

Além disso, pretende-se a sensibilização para adoção de medidas preventivas, como 

proteger a pele especialmente entre as 12h e as 16h, procurar sombra sempre que 

possível e usar roupas largas que cubram a maior superfície de pele possível.33 

 
Intervenção na Farmácia 
 

 A intervenção na farmácia passou pela elaboração de um folheto informativo 

(Anexo 17) com a definição e mecanismo de ação, áreas do corpo mais afetas, primeiros 

sinas e medidas preventivas do fotoenvelhecimento. Este folheto foi entregue a jovens e 

adultos no sentido de os sensibilizar para a utilização de proteção durante a exposição 

solar. 

 

Conclusão 
 
 De um modo geral, os utentes mostram interesse e consideração pelo apelo, não 

só pelas questões estéticas que preocupam cada vez mais, como pelas condicionantes 

de saúde que da exposição solar podem advir. 
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Cuidados a Ter com o Sol 

Introdução 
 
 A exposição solar exige moderação devido aos efeitos nocivos na saúde da pele, 

no entanto, o sol é também necessário à vida por oferecer benefícios muito importantes, 

sobretudo para população idosa. Entre os seus principais benefícios destaca-se o facto 

de favorecer o bom humor e a síntese da vitamina D. Estes contribuem para o combate à 

depressão sazonal, fixação do cálcio nos ossos, diminuição do risco de diabetes e risco 

cardiovascular. Quinze minutos de exposição solar diária são suficientes para usufruir 

das suas vantagens mas é essencial a proteção solar para evitar os seus efeitos 

prejudiciais. Além de lesões da pele, o sol pode desencadear lesões oculares e originar 

conjuntivites e cataratas entre os mais idosos. Sendo este o grupo menos informado em 

relação à exposição solar e ao mesmo tempo mais vulnerável no que refere à saúde é 

importante intervir e informar esta faixa etária.35 

 
Objetivos 
 
 Felizmente, existem muitas opções de proteção solar disponíveis, incluindo 

produtos cosméticos com Fator de Proteção Solar (FPS). O melhor protetor solar para 

cada pessoa dependerá de fatores como a composição genética, o meio ambiente e as 

considerações de estilo de vida. Neste sentido, um dos principais objetivos desta 

intervenção foi salientar a importância de usar um protetor solar de amplo espectro que 

ofereça proteção UVA e UVB, com um FPS de 30 ou superior. Os solares que contenham 

óxido de zinco ou dióxido de titânio são uma boa fonte de proteção de amplo espectro, 

adequado para a pele sensível. Assim como as formulações que contêm antioxidantes 

fornecem proteção contra o tom de pele irregular e o envelhecimento causado pelo sol. 

Lembrar que o protetor solar deve ser reaplicado a cada duas horas, ou a cada uma se 

nadar ou suar, também foi uma preocupação, assim como incentivar a utilização de 

proteção solar durante todo o ano pois 80% dos raios UV do sol podem penetrar a pele 

mesmo em dias nublados. 

 Outras recomendações como utilizar roupas de proteção como chapéus e óculos 

de sol não foram esquecidas, assim como a necessidade de uma hidratação constante e 

ingestão de alimentos que contribuem para melhorar a resistência da pele ao Sol. Alguns 

exemplo de alimentos com elevado teor de água são as sopas, gelatinas, frutas e 

legumes que apresentam ainda carotenoides e vitamina C, importantes na fotoproteção.36 
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Intervenção na comunidade 

 
 Tendo em conta os benefícios do sol para a saúde, sobretudo entre os mais 

idosos, que na sua maioria têm problemas associados a osteoporose, diabetes ou 

doenças cardiovasculares, a FM deslocou-se até ao Lar do Rio Dão para informar e 

acarinhar o grupo de idosos e excelente equipa de trabalho que o compõem. 

 A sessão foi iniciada com uma apresentação em Power Point (Anexo 18), seguido 

de um vídeo com a diferença entre uma pele bem cuidada e protegida, duma pele 

maltratada e desprotegida. Após a sessão a FM ofereceu a cada um amostras que 

incluíam solares, cremes hidratantes pós exposição, champôs, geles de banho e uma 

pequena garrafa de água para incentivar a hidratação frequente.  

 
Resultados 
 
 A comunicação com linguagem simples foi tida em atenção e permitiu uma 

aproximação entre mim e o grupo de idosos que não se mostrou inibido de intervir com 

questões e duvidas pertinentes. A Figura 10 mostra algumas das etapas desta sessão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – (A) Aconselhamento farmacêutico em apresentação Power Point; (B) Entrega das 
amostras aos utentes; (C) Reação dos utentes à sessão. 

(A) (B) 

(C) 
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Conclusão 

 
 O feedback por parte dos idosos foi muito positivo. Todos elogiaram a 

apresentação e mostraram ter compreendido a informação transmitida. O entusiasmo 

com a oferta da FM foi grande, mostrando muito interesse e vontade de experimentar os 

produtos. 

 

Conclusaõ 

 A realização do estágio curricular numa farmácia comunitária representa, sem 

dúvida, a etapa determinante para a conclusão do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas.          

 Durante este período foram desenvolvidas competências importantes a nível 

pessoal e profissional, uma vez ser nesta fase o primeiro contato não só com a 

organização da farmácia como com os colegas de trabalho e utentes. Graças a boa 

disposição e colaboração de toda a equipa, os desafios diários foram ultrapassados com 

espírito de equipa e crescente aquisição de conhecimentos. Durante o estágio 

demonstrei o máximo de empenho em todas as funções desempenhadas, procurei agir 

com autonomia e de forma responsável, oferecendo aos utentes qualidade no 

atendimento.           

 Esta experiência permitiu fomentar a importância do papel do farmacêutico na 

sociedade através da prática da atividade farmacêutica de forma consciente e 

respeitável.  
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14. Portaria no 225/2015, de 27 de julho - Estabelece o regime jurídico a que obedecem 
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Anexo 1 - Cronograma do estágio na Farmácia Mouro. 
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Anexo 2 – Nota de devolução (Cooprofar) 

 

 

 

 



FARMÁCIA MOURO 

 
 

 D 

Anexo 3 – Exemplo de fatura de encomenda (Alliance Healthcare) 
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Anexo 4 – Requisição de medicamento Psicotrópicos e Estupefacientes (Cooprofar) 
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Anexo 5 - Ficha de preparação de manipulado 
 

 

Anexo 6 - Ficha do preço de venda 
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Anexo 7 – Exemplo que rótulo de um produto manipulado 

 

Anexo 8 – Guia de tratamento (receita electrónica desmaterializada.  
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Anexo 9 – Receita eletrónica materializada 
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Anexo 10 – Receita Manual  
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Anexo 11 – Comprovativo de venda de medicamentos Psicotrópicos e 

Estupefacientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12 – Cronograma da formação adicional  

DATA FORMAÇÃO LOCAL DURAÇÃO 

29-03-2017 Skin Ceuticals Farmácia Mouro 1 Hora 

06-04-2017 
Medela 

(Amamentação) 
Farmácia Mouro 1 Hora 

13-04-2017 
Omega Pharma 

(Lactacyd®, Ellaone®, Vitacê®, Antigripine®) 
Farmácia Mouro 1 Hora 

21-04-2017 
Farmodieta 

(Gama Absorvit) 
Hotel Montebelo 2 Horas 

13-06-2017 
Solares Bioderma 

(Fotoproteção) 
Farmácia Mouro 1 Hora 

14-06-2017 
Lansinoh 

(Amamentação) 
Farmácia Mouro 1 Hora 
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Anexo 13 – Livro informativo entregue aos utentes no Rastreio Saúde Vascular  
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Anexo 13 – Livro informativo entregue aos utentes no Rastreio Saúde Vascular 

(continuação) 
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Anexo 13 – Livro informativo entregue aos utentes no Rastreio Saúde Vascular 

(continuação) 

 

 

 



FARMÁCIA MOURO 

 
 

 N 

Anexo 13 – Livro informativo entregue aos utentes no Rastreio Saúde Vascular 

(continuação) 
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Anexo 13 – Livro informativo entregue aos utentes no Rastreio Saúde Vascular 

(continuação) 
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Anexo 13 – Livro informativo entregue aos utentes no Rastreio Saúde Vascular 

(continuação) 
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Anexo 13 – Livro informativo entregue aos utentes no Rastreio Saúde Vascular 

(continuação) 
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 Anexo 14 – Ficha de resultados da medição do Índice Tornozelo Braquial 

 

 
 

      INDÍCE TORNOZELO-BRAQUIAL (ITB) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

PRESSÃO SISTÓLICA DO BRAÇO ESQUERDO 

__ mmHg 

DOENÇA ARTERIAL PERIFÉRICA 

PRESSÃO SISTÓLICA DO BRAÇO DIREITO 

__ mmHg 

PRESSÃO SISTÓLICA DO TORNOZELO DIREITO 

__ mmHg 

PRESSÃO SISTÓLICA DO TORNOZELO ESQUERDO 

__ mmHg 

 

ITB MEMBRO INFERIOR DIREITO = 
PRESSÃO SISTÓLICA DO TORNOZELO DIREITO 

PRESSÃO SISTÓLICA DO BRAÇO
 =  = 

 
 
 
 

ITB MEMBRO INFERIOR ESQUERDO= 
PRESSÃO SISTÓLICA DO TORNOZELO ESQUERDO 

PRESSÃO SISTÓLICA DO BRAÇO
 =  = 

 
ITB INTERPRETAÇÃO 

> 1,3 VASOS CALCIFICADOS 

0,91 - 1,3 NORMAL 

0,4 - 0,9 DOENÇA ARTERIAL PERIFÉRICA LIGUEIRA 

< 0,4 DOENÇA ARTERIAL PERIFÉRICA SEVERA 

 
 

* Apesar da elevada sensibilidade e especificidade deste teste é sempre recomendo o acompanhamento pelo médico especialista. 
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Anexo 15 – Questionário relativo à Doença Venosa Crónica 
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Anexo 16 – Ficha de exercícios que melhoram a Circulação Venosa 

 

 
      EXERCÍCIOS QUE MELHORAM A CIRCULAÇÃO VENOSA 
 

 
 

DOENÇA ARTERIAL PERIFÉRICA 
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Anexo 17 – Folheto informativo: Sensibilização ao fotoenvelheciento 
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Anexo 17 – Folheto informativo: sensibilização ao fotoenvelheciento (continuação) 
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Anexo 18 – Apresentação de aconselhamento Farmacêutico (Lar Rio Dão)  
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Anexo 18 – Apresentação de aconselhamento Farmacêutico (Lar Rio Dão) 

(continuação) 
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Anexo 18 – Apresentação de aconselhamento Farmacêutico (Lar Rio Dão) 

(continuação) 
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Anexo 18 – Apresentação de aconselhamento Farmacêutico (Lar Rio Dão) 

(continuação) 
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Anexo 18 – Apresentação de aconselhamento Farmacêutico (Lar Rio Dão) 

(continuação) 
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Anexo 18 – Apresentação de aconselhamento Farmacêutico (Lar Rio Dão) 

(continuação) 
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Resumo 
 

  Considerando a experiência no âmbito hospitalar de relevante importância na 

minha formação, realizei parte do estágio curricular integrado no plano de estudos do 

curso Mestrado Integrado em Ciência Farmacêuticas nos serviços farmacêuticos do 

Centro Hospitalar Tondela-Viseu, Entidade Pública Empresarial. 

 O presente relatório tem como principal objetivo a descrição dos conhecimentos 

técnico-científicos adquiridos e as metodologias usadas nas atividades diárias durante o 

período de estágio, sob orientação da Dra. Susana Carvalho.  

 O cronograma de estágio no Centro Hospitalar Tondela-Viseu, Entidade Pública 

Empresarial, está representado no Anexo 1, indicando as diferentes áreas de trabalho 

que tive oportunidade de acompanhar e por consequência abordadas com mais detalhe 

ao longo deste relatório. Inicialmente é feita a caracterização do Hospital, passando à 

descrição das principais funções do Farmacêutico Hospitalar e de cada etapa do Circuito 

do Medicamento. São também referidas informações relativas a ensaios clínicos, 

farmacovigilância e comissões técnicas.  
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Introdução 

 

  No contexto global dos cuidados de saúde, o medicamento e os produtos 

farmacêuticos têm um papel de extrema relevância, sendo o farmacêutico hospitalar o 

profissional habilitado e responsável pela aquisição racional, preparação rigorosa e 

segura, assim como, pela distribuição eficaz dos mesmos.1 Desta forma, a farmácia 

Hospitalar (FH) representa uma área multidisciplinar, onde o Farmacêutico é um 

elemento preponderante da equipa de saúde e onde tem oportunidade de integrar 

múltiplos setores, bem como executar variadas funções (Tabela 1).2.3  

 
Tabela 1 - Funções do Farmacêutico Hospitalar 

 

 Caracterização do Centro Hospitalar Tondela-Viseu  

 O Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV), Entidade Pública Empresarial (EPE), 

foi criado em 2011 como resultado da fusão do Hospital de Cândido de Figueiredo 

(Tondela) e do Hospital de São Teotónio, E.P.E (Viseu).  A sua área de influência 

abrange toda a região Interior Centro do país, tendo como objetivo garantir uma fácil e 

rápida acessibilidade às populações bem como assegurar a qualidade e diversificação da 

oferta de cuidados de saúde. O CHTV EPE é sustentado por uma vasta equipa de 

profissionais saúde à qual compete colaborar na promoção da saúde no ensino, na 

 

Seleção e aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos; 

Aprovisionamento, armazenamento e distribuição de medicamentos e outros 

produtos de saúde, assim como, dispositivos utilizados para a sua administração; 

Produção de medicamentos;    

Análise de matérias primas e produtos acabados;    

Prestar apoio técnico e abastecer os laboratórios de análises clínicas; 

Colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos; 

Farmacocinética e Farmacovigilância; 

Cooperar na ação médica e social, tanto curativa, como preventiva; 

Promover e apoiar a investigação (Ensaios Clínicos);    

Participação em Comissões Técnicas 

Colaborar na preparação e aperfeiçoamento de pessoal na educação farmacêutica 
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investigação e no desenvolvimento científico e tecnológico. Estas funções contribuem 

para a prática de uma medicina preventiva que contribui para a adequada formação dos 

profissionais que com o Hospital têm oportunidade colaborar.4 

 Organização e gestão dos Serviços Farmacêuticos  

 Os Serviços Farmacêuticos (SF) do CHTV EPE estão situados no piso 1, numa 

área acessível tanto a partir do exterior como do interior do edifício, permitindo uma fácil 

circulação e distribuição dos medicamentos e produtos farmacêuticos.  

 Relativamente à sua organização espacial, podemos considerar os seguintes 

espaços como os de maior relevância nos SF do CHTV EPE: Ambulatório, Sala de 

distribuição tradicional, Sala de validação da distribuição por dose unitária, Sala da 

distribuição por dose unitária, Cais de descargas de mercadorias e armazém geral, Sala 

de validação de preparações estéreis, Laboratórios de preparações estéreis com 

câmaras de fluxo laminar horizontal e vertical, Laboratório de preparações não estéreis, 

Sala branca, Gabinete dos ensaios clínicos, Gabinete da direção dos serviços 

farmacêuticos, Sala do cofre, Câmara frigorífica, Sala de lavagem, Sala de reembalagem, 

Armazém de inflamáveis. 

 Os SF encontram-se sob orientação da diretora de serviço Dra. Helena Martins, 

que coordena uma vasta equipa de profissionais composta por Administrativos (ADM), 

Farmacêuticos (F), Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT) e Auxiliares de Ação 

Médica (AAM), desempenhando diferentes funções que contribuem para o correto 

funcionamento do serviço. Para o mesmo efeito existem disponíveis manuais com 

instruções de carácter técnico e administrativo sobre a requisição, conservação e 

consumo de medicamentos.3        

 No que se refere aos horários de funcionamento, apesar de determinados setores 

terem um horário mais reduzido, os SF funcionam 24 horas por dia, de modo a satisfazer 

todas as necessidades e urgências requeridas pelas várias valências Hospitalares. Nos 

dias úteis, o atendimento ao público realiza-se das 9h às 18h. No período das 18h às 24h 

os SF ficam sob responsabilidade de um F e um TDT, e a partir das 24h está presente 

um F de prevenção. Aos sábados, domingos e feriados não é realizado qualquer 

atendimento ao público, no entanto os SF funcionam das 9h às 18h, ficando 

posteriormente um farmacêutico de prevenção.  

  Gestão de Recursos humanos 

 A adequada gestão dos recursos humanos, quer em número, quer em qualidade, 

representa uma preocupação primária no contexto da organização da FH e prestação de 

serviços de saúde com qualidade. Naturalmente, para cada área funcional, o número 
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mínimo de recursos humanos indispensável ao correto funcionamento dos SF deverá 

depender da dimensão do hospital, isto é, da sua lotação ao nível de camas. Nos SF do 

CHTV EPE, a equipa integra 3 ADM, 12 F, 14 TDT e 7 AAM, números adequados à sua 

lotação de 632 camas.2,5 

  Sistema de Gestão de qualidade  

 De modo a assegurar as boas práticas da FH, os SF do CHTV implementaram em 

2010 o Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ), que permitiu o constante e eficaz 

envolvimento de toda a equipa na melhoria da eficiência dos processos e proporcionou 

uma maior satisfação dos utentes.6,7         

  Relativamente ao documento, inicialmente são definidos conceitos básicos 

relevantes para a prática profissional, seguindo-se a descrição de várias instruções de 

trabalho, protocolos relativos aos procedimentos a serem executados, e por fim, 

exemplos de fichas/requerimentos a serem preenchidos nos diferentes setores.6  

  É de referir que para assegurar a conformidade do SGQ é necessária a 

realização de auditorias, com o intuito de verificar se as atividades relativas à qualidade e 

os resultados associados estão de acordo com as disposições previstas.  

  Sistema informático 

 Indubitavelmente, o progresso tecnológico, principalmente na última década, tem 

melhorado o desempenho dos nossos hospitais no que respeita ao acesso e organização 

da informação clínica. Desde Março de 2006 que a Autoridade Nacional do Medicamento 

e Produtos de Saúde (INFARMED), aprovou o registo informático do Sistema de Gestão 

Integrada do Circuito do Medicamento (SGICM), como substituição de todos os 

procedimentos que se efetuavam em suporte de papel. Este sistema informático é o 

utilizado no CHTV EPE, permitindo servir o utente de forma mais racional, segura, eficaz, 

eficiente, além de permitir a interligação das diferentes etapas que constituem o Circuito 

de Medicamento CM.8 

  Gestão de existências e Recursos económicos 

  O controlo das existências dos medicamentos nos SF do CHTV é realizado 

informaticamente pelo menos uma vez por ano, podendo ser sujeito a contagens 

extraordinárias, nomeadamente no caso de Medicamentos de Uso Condicionado.2 Esta 

prática permite maximizar a disponibilidade dos medicamentos através duma seleção e 

aquisição otimizada dos produtos. 
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  Aprovisionamento  

 A Seleção de Fornecedores e Aquisição de Medicamentos são os pilares básicos 

da cadeia de abastecimento da FH. Em Portugal, a situação económico-financeira não 

tem facilitado esse processo, sendo necessário, perante o arsenal de medicamentos 

existentes e o orçamento cada vez mais reduzido, ter em conta critérios de eficácia e 

segurança, custo/efetividade e potência dos medicamentos para a sua seleção e 

aquisição.9 

 Nos SF do CHTV, no final de cada ano é elaborado um documento com previsões 

de consumo para o ano seguinte tendo em conta os consumos dos anos anteriores e do 

atual. É importante referir que a seleção de medicamentos é obrigatoriamente feita com 

base no Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) e as necessidades 

terapêuticas dos doentes do hospital. Assim, a proposta é enviada para o Conselho de 

Administração (CA), que após avaliação das quantidades, preço, tipo de fornecimento e 

qualidade do fornecedor, é responsável pela sua validação.6 Posto isto, é realizada a 

requisição por Concursos Públicos, estes são negociados e as propostas de adjudicação 

finais voltam novamente ao CA para serem aprovadas. Os fornecedores que oferecerem 

melhores condições em termos de custos, condições de pagamento, prazos de entrega 

da encomenda, e capacidade/tempo de resposta a solicitações são, normalmente, os 

escolhidos para trabalhar ao longo do ano. Em alternativa, caso surjam necessidades 

decorrentes do controlo de stock diário de produtos que não tenham concurso aberto faz-

se ajuste direto através do Catálogo de Aprovisionamento Público de Saúde (CAPS).6 É 

importante esclarecer que o CAPS é um dos instrumentos usados pelos Serviços 

Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) EPE, uma central de compras para o setor da 

saúde, cujo principal objetivo é redução dos custos e o aumento da eficiência do 

processo de compras e otimização dos recursos e gestão do orçamento. Apesar das 

evidentes vantagens na adoção de um sistema de compras centralizado na área da 

saúde, estudos recentes revelam alguns prejuízos a médio e longo prazo que merecem a 

nossa atenção (Tabela 2).9 

Tabela 2 - Vantagens e desvantagens das compras centralizadas. 

Vantagens Desvantagens 

Diminuição dos custos unitários devido ao 

aumento do poder negocial  

Resposta mais demorada devido ao fator 

“distância” 

Eficiência na aquisição  

(Padronização das compras); 

Diminuição da capacidade de resposta de 

alguns fornecedores 

Diminuição dos custos com pessoal nos 

processos de adjudicação; 

Diminuição da concorrência e aumento dos 

preços a médio e longo prazo 
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Aumento da produtividade e qualidade do 

serviço prestado; 

Falta de informação sobre as necessidades 

locais de cada instituição 

Promoção da competição entre os agentes 

económicos; 
Oligopólio por parte dos fornecedores 

             

 Nos SF do CHTV, o registo das necessidades de compras diárias é feito, 

habitualmente, em duas agendas distintas pelo F ou TDT. Na agenda “Armazenista 

Local” (Alliance HealthCare) são registadas as faltas dos medicamentos de menor 

rotatividade, enquanto na agenda “Medicamentos em Falta” se encontram os 

medicamentos de grande rotatividade em falta ou que tenham atingido o stock mínimo 

predefinido. É da responsabilidade do F consultar diariamente as agendas e selecionar 

os medicamentos a encomendar. Posto isto, o mesmo F emite uma nota de encomenda 

através do sistema informático SGICM e envia por fax para o fornecedor contratado. Até 

à chegada do produto, todas as notas de encomenda são arquivadas na pasta “Notas de 

Encomenda”. Nesta deve constar a enumeração e identificação dos medicamentos, 

respetiva quantidade, o responsável pela nota de encomenda, o laboratório ou 

fornecedor a quem foi encomendado, a data e número da encomenda, assim como o 

preço por unidade. No que se refere aos produtos pedidos à Alliance HealthCare, estes 

são efetuados por telefone e a nota de encomenda só é criada após a chegada dos 

mesmos aos Serviços Farmacêuticos. Eventualmente, caso sejam necessários 

medicamentos sem Autorização de Introdução no Mercado (AIM) em Portugal mas que 

apresentem benefícios clínicos reconhecidos, sendo imprescindíveis à prevenção, 

diagnóstico ou tratamento de determinadas patologias é pedida uma Autorização de 

Utilização Especial (AUE) ao INFARMED.10  Apesar de menos frequentes, podem ser 

feitos ainda concursos públicos limitados, negociações diretas com laboratórios, 

consultas diretas ao titular de AIM, compras urgentes a fornecedores locais e 

empréstimos a outros Hospitais.2  

Circuito do Medicamento        

 O CM é todo o processo a que o medicamento está sujeito, desde a sua chegada 

ao hospital até à sua entrega ao doente, passando pelas diferentes mas 

interrelacionadas áreas funcionais dos SF (Anexo 2).2 

  Receção e conferência de produtos adquiridos 

 A Receção de medicamentos e produtos de saúde nos SF do CHTV é feito, 

geralmente, por um AAM que verifica se a encomenda está no destino correto e agrupa 
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as caixas facilitando o trabalho de conferência da encomenda ao TDT. Inicialmente é 

verificada a guia de remessa e a nota de encomenda, assim como, conferidas as 

quantidades e estado dos medicamentos, produtos farmacêuticos ou dispositivos 

médicos rececionados.  É obrigatório nesse processo assinar uma nota de entrega, cujo 

duplicado é disponibilizado ao transportador. Posto isto, é feito o registo de entrada dos 

produtos no sistema informático, registando o nome de cada produto, a quantidade 

rececionada, o lote e a validade, assim como, o custo por unidade, cujo somatório deve 

corresponder ao valor faturado. É fundamental inserir os dados relativos ao número e 

data da guia de remessa/fatura. Na eventualidade de existirem irregularidades no 

transporte ou condições dos produtos, estas são reportadas ao fornecedor e é registado 

em base de dados para avaliação dos laboratórios e fornecedores.2    

 No caso dos psicotrópicos e estupefacientes (PE) é necessário, no processo de 

aprovisionamento, anexar à nota de encomenda o anexo VII da Portaria n.º 981/98, de 8 

de Junho: “Requisição de substâncias e suas Preparações compreendidas nas tabelas I, 

II, III e IV, com exceção da II-A, anexo ao Decreto-Lei no 15/93 de 22 de Janeiro, com 

retificação de 20 de Fevereiro” (Anexo 3), devidamente assinado e carimbado pela 

entidade fornecedora.11 É necessário ter em atenção que este tipo de medicação 

produtos não pode vir embalada com outros produtos. As suas entradas, tal como as 

saídas, devem ser registadas não só informaticamente, como manualmente numa ficha 

própria para o efeito.11,12 Relativamente às matérias primas (MP), estas devem ser 

acompanhadas dos certificados de análises e ficha de dados de segurança. Os 

hemoderivados (HD) devem, igualmente, ser acompanhados dos respetivos certificados 

de análises e certificados de aprovação emitidos pelo INFARMED. Estes documentos 

ficam arquivados junto à respetiva fatura em dossiers específicos, de modo a garantir um 

fácil rastreamento e identificação dos doentes em risco, caso se detete contaminação de 

lotes à porteriori.2,13   

Posteriormente, os produtos são encaminhados para armazenamento, podendo 

este ser feito no armazém, câmara frigorifica, sala do cofre, ou eventualmente 

encaminhados para a sala de reembalagem para serem cedidos na Distribuição 

Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) ou na Distribuição Tradicional (DT). Durante 

este processo é importante ter em atenção as condições especiais de armazenamento e 

segurança de cada medicamento.2 Neste setor (receção e conferência de produtos 

adquiridos) são, ainda, realizadas outras tarefas como rotulagem de medicamentos e 

verificação de prazos de validade (PV). Na área da rotulagem, é importante que os 

citotóxicos (CT) apresentem a Designação Comum internacional (DCI), dosagem, lote e 

prazo de validade. Os blisters de formulações orais sólidas que não tenham identificação 

individualizada nem sejam destinados a desblisteração ou fornecimento no ambulatório 
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devem ser rotulados com a mesma informação.13 Relativamente aos PV, todos os meses 

o TDT responsável identifica os produtos com validade inferior a 3 meses e assinala-os 

para que tenham prioridade de saída. Este processo tem como objetivo respeitar a regra 

FEFO “First expire, first out”.2 Caso não seja possível o seu consumo antes do prazo de 

validade expirar procura-se proceder à sua devolução.     

  Armazenamento dos produtos 

 O armazenamento dos produtos é realizado logo após a receção e conferência de 

encomenda, dando prioridade aos medicamento e produtos farmacêuticos que exigem 

condições especiais de transporte e armazenamento. Normalmente, os PE são 

armazenados no cofre, uma vez que são alvo de rigoroso controlo de entradas e saídas. 

Os medicamentos termolábeis colocam-se na câmara frigorifica com sistema de alarme 

automático e temperatura controlada entre 2-8ºC, por ordem alfabética de DCI, forma 

farmacêutica e ordem crescente de dosagem. Neste grupo estão incluídas vacinas, 

insulinas, HD e alguns CT e imunomoduladores. Os CT não termolábeis são guardados 

num armário específico do armazém geral. Após quarentena, as MP são armazenadas no 

laboratório para posterior utilização em preparações não estéreis e os produtos 

inflamáveis e gases medicinais são separados de todos os anteriores de modo a 

minimizar os riscos de derrame e proporcionar maior segurança.2,13 

 Relativamente aos medicamentos que não exigem condições especiais de 

armazenamento, estes são colocados no armazém geral, que serve de apoio à DIDDU e 

DT. O armazenamento é feito proporcionando adequadas condições de espaço, luz, 

temperatura e humidade. Os medicamentos e produtos farmacêuticos são disposto, 

igualmente, por ordem alfabética de DCI, forma farmacêutica e ordem crescente de 

dosagem. Por uma questão organizacional, existem no armazém geral prateleiras 

específicas para alguns grupos terapêuticos como antibióticos, antirretrovirais, ou 

produtos para nutrição entérica e parentérica. 2,13  

  Validação farmacêutica de prescrições 

 No CHTV EPE as prescrições médicas são, na sua maioria, efetuada através do 

sistema de prescrição eletrónica, no entanto há serviços que fazem chegar prescrições 

manuais pelos seus AAM aos SF. Na verificação de conformidade da prescrição, é 

obrigatória a identificação da substância prescrita por DCI, dosagem, forma farmacêutica, 

posologia e duração da terapêutica.14 Normalmente a validação de prescrições é 

realizada por serviço e revista na sua totalidade com consulta ao histórico do doente, 

permitindo ao F esclarecer eventuais dúvidas com o Médico prescritor.13 Esta etapa do 

CM tem como objetivo verificar e ajustar a quantidade de medicação a distribuir aos 
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serviços, analisar o perfil farmacoterapêutico da cada utente, minimizar erros relativos a 

medicação incorreta, duplicação de medicação, frequência desajustada ou identificar 

possíveis interações com outros medicamentos. 2,15 

  Produção e controlo de medicamentos  

 Farmacotecnia, atualmente designada por Tecnologia Farmacêutica, é a ciência 

que estuda a formulação e preparação de medicamentos seguros e eficazes, necessários 

ao hospital e que não se encontram disponíveis no mercado.16 Esta área, dado requerer 

elevado rigor na produção e controlo, segue normas de boas práticas muito especificas, 

relativas ao pessoal, instalações e equipamentos, documentação necessária,  MP, 

materiais de embalagem utilizadas, manipulação propriamente dita,  controlo de 

qualidade e rotulagem.17 

   Preparações para nutriçaõ parentérica  

 A nutrição parentérica consiste no fornecimento de nutrientes vitais por via 

endovenosa, em situações que não é possível administrar os nutrientes por via 

oral/entérica.18 Uma vez que o estado nutricional dos doentes influência muito a sua 

evolução clínica, é essencial um adequado aporte de nutrientes aos doentes. Para isso, 

no CHTV EPE recorre-se a bolsas comercializadas com diferentes concentrações de 

macronutrientes e com presença ou ausência de eletrólitos na sua composição, 

consoante as restrições hídricas dos doentes. Estas bolsas são normalmente distribuídas 

aos serviços através da DIDDU, e administradas em cada serviço em quantidade 

adequada ao peso corporal de cada doentes.13 

   Preparação de formas farmacêuticas não estéreis 

 Aquando da preparação de formas farmacêuticas não estéreis é fundamental 

verificar as condições de trabalho, de modo a garantir regras básicas de higiene e 

segurança.2 Esta área é da responsabilidade de um F que recebe e valida as prescrições, 

e um TDT que executa a preparação. As preparações de formas farmacêuticas não 

estéreis no CHTV EPE são feitas no laboratório destinado a esse efeito (sala 8 da figura 

1), onde encontramos todo o material necessário e fichas de registo organizadas em 

dossiers. Sempre que surge um pedido de preparação de um manipulado existe 

bibliografia diversa que auxilia a sua preparação ou, caso já exista, a sua ficha técnica. 

Esta contem informações relativas à data de realização/revisão da mesma, MP, 

quantidades necessárias, materiais e instrumentos utilizados, modo de preparação, 

características organoléticas, exemplo de rótulo, indicações terapêuticas, conservação e 

modo de acondicionamento.          
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 De modo a obter um maior controlo de qualidade e segurança do manipulado, o F 

procede ao preenchimento da “Ficha de preparação” com data da preparação, 

identificação do preparado, concentração, quantidade do produto e de cada MP utilizada, 

lote alfanumérico (sendo o primeiro do dia correspondente a letra A, segundo a letra B e 

assim sucessivamente, seguido da data pela ordem ano-mês-dia), equipamentos usados, 

modo de preparação, ensaios de verificação, especificações associadas e características 

do material de embalagem. Além da Ficha de preparação” é registado o lote na ficha 

designada por “Ficha de registo”. Por fim, o TDT após ler o procedimento inicia a 

preparação que será verificada e rotulada pelo F. 

   Preparação de formas farmacêuticas estéreis 

 O fabrico de preparações estéreis deve ser feito em áreas limpas, constituídos por 

uma sala de apoio e uma antecâmara por onde é feita a entrada de pessoal e dos 

materiais. A sala de apoio e a antecâmara, nos SF do CHTV EPE fazem ligação a duas 

salas estéreis, uma com câmara de fluxo laminar (CFL) vertical, outra com CFL horizontal 

e ambas com filtros de ar High-Efficiency Particule Air (HEPA). A sala com CFL vertical 

destina-se à preparação de CT, uma vez que o fluxo laminar impede a entrada de 

contaminantes durante a preparação e a pressão negativa da sala impede a saída de CT, 

contribuindo para a segurança do processo. A sala com CFL horizontal, por outro lado, é 

utilizada para preparações não citotóxicas mas que necessitam de um ambiente 

assético.2           

 No que se refere à preparação de CT, o F representa um papel importante, uma 

vez que toda a supervisão, desde a receção das prescrições, produção e distribuição é 

da sua responsabilidade. Todos os tratamentos estão, normalmente, antecipadamente 

agendados, no entanto, só no próprio dia se verifica, através de análises realizadas aos 

doentes, se é de facto para realizar o clico de tratamento, se este é adiado ou 

simplesmente se faz redução de dose. O processo inicia-se, então, na Sala de validação 

de preparações estéreis, onde chegam todas as prescrições, tanto eletrónicas como em 

papel. As prescrições em papel seguem um modelo próprio do Hospital, a “folha de 

terapêutica/hospital de dia”, e habitualmente é feito o registo da sua hora de chegada à 

sala. É importante que as prescrições se baseiem nos protocolos aprovados pela 

instituição, sendo estes elaborados entre F, Médicos e Enfermeiros, segundo guidelines 

nacionais e internacionais relativas a cada patologia. Uma vez que neste caso particular a 

posologia está diretamente relacionada com a superfície corporal do doente, é essencial 

a indicação de peso e altura na prescrição para o respetivo cálculo.  São ainda relevantes 

informações como o diagnóstico, tempo previsto para perfusão, soro de diluição, 

respetivo volume, ritmo de perfusão e medicação adjuvante ao tratamento.  À medida que 
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é feita a validação das prescrições são impressos em duplicado os rótulos de 

identificação do doente e tratamento em causa. Ultrapassada esta fase, os dois TDT 

responsáveis pela manipulação, iniciam a preparação do material, retirando do stock as 

embalagens necessárias para os tratamentos daquele dia e registando lote e validade. 

Preparam ainda, os solventes de reconstituição, soros de diluição e sistemas de 

administração a utilizar. Todo este material é pulverizado com álcool a 70º, de modo a 

passar para o interior da sala estéril descontaminado. Relativamente à manipulação 

propriamente dita, esta só deve ser iniciada após limpeza da CFL com álcool a 70º. Nos 

SF do CHTV EPE esta é realizada por medicamento, começando pelos anticorpos 

monoclonais e depois dando prioridade aos tratamentos com maior tempo de 

administração. A manipulação deve ser feita com técnica assética e movimentos lentos e 

precisos que assegurem a qualidade e minimizem acidentes, como por exemplo 

derrames. Apesar disso, existe tanto na sala estéril com nos locais de armazenamento 

dos CT um kit de derramamento, com respetivas instruções de utilização. Enquanto um 

TDT é responsável pela produção, o outro verifica e inspeciona o produto, rotula-o e 

coloca-o no respetivo saco protetor, também previamente rotulado. Após o devido 

acondicionamento, o F sela o saco protetor e envia os tratamentos para os respetivos 

serviços dentro de um carro de transporte devidamente identificado. Paralelamente a 

todo o processo de manipulação, um F é responsável por preparar a medicação 

adjuvante, pré-medicação, CT orais e medicação domiciliar individualizada. 

 Terminada a manipulação, todo o material utilizado em contacto com os CT é 

acondicionado em contentores apropriados e encaminhado para o circuito de 

inceneração. A verificação da assepsia da sala é verificada, normalmente, na primeira 

semana de cada mês através do controlo microbiológico do ar, superfícies e luvas do 

manipulador. Nas restantes semanas é apenas feito o controlo microbiológico da CFL.19 

Os dois cancros com maior prevalência em Portugal são o cancro do cólon-reto e cancro 

da mama. Como tal, durante o meu estágio verifiquei que os protocolos executados com 

maior frequência eram o FOLFOX/FOLFIRI (ácido folínico + 5-flurouracilo + 

oxaliplatina/irinotecano) para o cancro cólon-reto e AC (Doxorrubicina + Ciclofosfamida) 

no cancro da mama.        

 Relativamente à preparação de formas farmacêuticas estéreis não citotóxicas, 

após a validação da prescrição pelo F é necessário, tal como nas preparações das 

formas farmacêuticas não estéreis, o preenchimento da “Ficha de preparação” e “Ficha 

de registo”. Durante o estágio no CHTV EPE tive oportunidade de acompanhar a 

preparação de cefuroxima intracamerular 10 mg/ml, indicado na prevenção de 

endoftalmite pós-cirurgia às cataratas e preparação de albumina a 5%.    
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   Reembalagem 

 Apesar de ser recomendado, sempre que possível, dispensar os medicamentos 

acondicionados na embalagem original, quando esta não permite a individualização e 

personalização da terapêutica, a reembalagem assume papel importante na DIDDU. A 

reembalagem representa grande utilidade quando é necessário dividir os comprimidos 

em meios, quartos ou terços. Esta deve ser efetuada de maneira a garantir a segurança e 

qualidade do medicamento, tendo como objetivo dispor da terapêutica, na dose prescrita, 

de forma individualizada e personalizada. Permite ainda redução do tempo de 

enfermagem dedicado à preparação da medicação a administrar, redução dos riscos de 

contaminação do medicamento, redução dos erros de administração e ao mesmo tempo 

é financeiramente mais viável.2 É importante referir que medicamentos termolábeis ou 

fotossensíveis não devem ser reembalados devido à sua fraca estabilidade. 

 Para efeitos de reembalagem de formas orais sólidas de medicamentos, o CHTV 

EPE dispõe do equipamento automatizado designado “Fast Dispensing System” (FDS), 

que assegura proteção mecânica, estanquicidade e proteção da luz e do ar, preservando 

a integridade, higiene e atividade farmacológica do medicamento.20 Após a reembalagem 

deve constar obrigatoriamente, em cada embalagem a DCI, dosagem, lote de fabrico e 

prazo de validade, correspondente a 25% do prazo de validade original, até um máximo 

de 6 meses.2 

  Sistemas de distribuição de medicamentos 

 Os SF Hospitalares têm a tarefa de preparar, conservar e distribuir medicamentos 

ao público, salvaguardando os seus interesses e tendo em vista a proteção da saúde 

pública. A atribuição dessa tarefa, contudo, não dispensa o Estado da missão de garantir 

o acesso à assistência medicamentosa a todos os cidadãos, independentemente da sua 

condição económica.21 Reconhecendo que determinadas condições excecionais podem 

comprometer os objetivos anteriormente referidos e o normal acesso aos medicamentos, 

em caso de risco de descontinuidade e quando por razões clínicas resultantes do 

atendimento em serviço de urgência hospitalar/ consulta externa se revele necessária ou 

mais apropriada a imediata acessibilidade ao medicamento as farmácias hospitalares e 

outros estabelecimentos e serviços de saúde, públicos e privados, podem dispensar os 

medicamentos ao público.22        

   Distribuição tradicional 

 A DT tem como objetivo a reposição dos stocks base dos diferentes serviços, que 

requisitam os medicamentos e produtos farmacêuticos em falta. Essa reposição é feita 

tendo por base o mapa semanal de atendimento, ou seja, para cada serviço existe 
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reposição apenas num dia por semana (Anexo 4). No que se refere à medicação em 

geral e material de penso, após a chegada da requisição um TDT fica responsável por 

organizar caixas identificadas com o nome do serviço e enviá-las com a medicação 

pretendida. A medicação de frio é acondicionada em sacos de plástico transparentes 

igualmente identificados com o serviço e só saem da câmara frigorifica no ato da 

dispensa, indo diretamente para os serviços. Os desinfetantes são organizados por um 

AAM, conferidos por um TDT e distribuídos no dia correspondente a cada serviço. A 

distribuição dos soros e outros injetáveis de grande volume são, por outro lado, entregues 

no dia anterior ao correspondente a cada serviço, segundo o mapa semanal de 

atendimento. Atendido o serviço, é realizado o débito no SGICM e regista-se 

manualmente no documento de requisição o número de saída/débito do pedido.14  

 A reposição de stocks de PE exige que o levantamento seja feito presencialmente 

por um Enfermeiro, que transporta consigo um destacável da ficha de controlo de cada 

medicamento devidamente preenchida. O TDT faz corresponder o cabeçalho, que se 

encontra na sala do cofre, com a numeração igual ao destacável entregue, agrafa-os e 

regista o número de saída informática da requisição. A medicação é entregue ao 

enfermeiro juntamente com uma nova ficha de controlo.2,21 Ao ser retirado qualquer 

medicamento do cofre é necessário o preenchimento da ficha de controlo de stock por 

medicamento, registando a saída por lote e a quantidade que fica em stock, obtida por 

contagem diferencial. Os PE são, como já foi referido, substâncias com legislação muito 

restritiva, sendo necessário o envio do movimento dos mesmos ao INFARMED a cada 

três meses.22           

 Na sala de distribuição tradicional existe um sistema de vácuo designado de 

sistema de transporte pneumático, que consiste numa rede de tubagem para o transporte 

de cartuchos contendo medicamentos individualizados ou documentos. Este sistema 

proporciona múltiplos benefícios para o utilizador, nomeadamente um transporte rápido, 

seguro, eficiente e totalmente automatizado. É utilizado principalmente para envio de 

medicação urgente e medicação alterada dispensada pelo setor de DIDDU, além de fazer 

chegar à farmácia hospitalar as prescrições médicas manuais e outros documentos de 

uma forma mais rápida.22 

 Neste setor, de forma a evitar desperdícios de medicamentos os SF do CHTV 

EPE aceitam ofertas de medicamentos por parte dos doentes e familiares com o intuito 

de serem aproveitados pelo hospital, após devidamente analisados, verificado o lote, 

características do medicamento e prazo de validade. 

   Reposição de stock por níveis   

 Na sala de DT é realizada a reposição de stocks por níveis, que consiste em repor 
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os stocks previamente definidos pelos F, enfermeiros e médicos dos respetivos serviços 

clínicos, tendo em conta os consumos anteriores e as características dos doentes 

internados. Esta realiza-se à segunda e quarta feira nas Obstetrícia A e B, Bloco 

Operatório e Urgência Obstétrica e Ginecológica (Tabela 3).2 Para facilitar o processo, 

cada serviço tem dois módulos com cassetes de reposição por níveis, um localizado no 

respetivo serviço em utilização e outro nos SF. Começa-se por imprimir uma lista com 

todos os produtos que indica o stock base estipulado, e subtrai-se o stock existente nas 

cassetes para determinar a quantidade de produto a repor. É feita a reposição ao mesmo 

tempo que se verificam os PV do stock existente, aspeto e se o mesmo está arrumado no 

local correto. Posteriormente a este processo é feito o débito no SGICM. Este método é 

bastante vantajoso na funcionalidade dos serviços uma vez que permite que haja sempre 

disponível os medicamentos mais usados e tal permite diminuir os pedidos de reposição 

aos SF. 

Tabela 3 - Reposição por níveis de stock. 

 

2ª Feira 4ª Feira 

Urgência Obstétrica 

Bloco 

Obstetrícia A 

Obstetrícia B 

  

   Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

 A DIDDU é um método de distribuição que permite, essencialmente, aumentar a 

segurança no circuito do medicamento, diminuir os riscos de interações, racionalizar 

melhor a terapêutica e reduzir os desperdícios.   Para que este sistema seja aplicado é 

necessário que haja uma distribuição diária de medicamentos, para um período de 24 

horas. No caso dos SF do CHTV EPE, apenas aos sábados e vésperas de feriados, os 

medicamentos são distribuídos para 48 horas.2 A entrega da medicação é realizada 

diariamente tendo como base um horário especifico (Anexo 5).    

 O processo inicia-se na sala de validação da Dose Unitária, onde se encontram F 

a validarem as prescrições médicas, antes dos TDT iniciarem a preparação da 

medicação. Após a validação farmacêutica são emitidos os “Mapas Gerais” no SGICM, 

que consistem na listagem de medicamentos prescritos para cada doente, por serviço. 

Estes são enviados para as duas máquinas de dispensa semiautomática de 

medicamentos disponíveis nos SF do CHTV EPE, a Fast Dispensing System (FDS) e o 

Kardex. A FDS, já referido anteriormente, permite a reembalagem de formas 

farmacêuticas orais sólidas por doente. O Kardex trata-se de um sistema robotizado que 

efetua a dispensa dos medicamentos por princípio ativo, indicando a localização dos 
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medicamentos, a quantidade necessária, o doente em causa, a cama e o serviço onde 

está internado. A utilização destes equipamentos semiautomáticos, permite reduzir os 

erros, reduzir o tempo e melhorar a qualidade do trabalho executado. Para os 

medicamentos que não estão introduzidos no Kardex, é emitida uma lista designada de “ 

Produtos externos” que são adicionados manualmente nas gavetas correspondentes a 

cada doente.  Antes de se colocarem os medicamentos nas gavetas individuais de cada 

serviço procede-se à impressão das etiquetas para identificação de cada gaveta com o 

nome do utente, número do processo e número da cama. Os medicamentos são então 

colocados nas respetivas gavetas e os que não couberem são colocados em sacos 

devidamente identificados com nome do serviço, doente e número da cama.   

 Relativamente aos medicamentos de frio, estes são retirados do frigorífico 

imediatamente antes do envio para o serviço. Até à hora de entrega da medicação são 

feitas alterações das prescrições como adição ou decréscimo de medicação, altas, 

mudança de cama/serviço e internamento de novos doentes. Eventualmente, caso a 

medicação já tenha sido enviada, a distribuição é feita individualmente através do sistema 

de vácuo. Após a saída da medicação para os serviços, os AAM trazem os módulos do 

dia anterior e as devoluções de medicamentos não administrados, sendo posteriormente 

contabilizados e registados informaticamente.13  

   Distribuição de medicamentos em ambulatório 

 A distribuição em ambulatório (DA) veio, juntamente com evolução da tecnologia, 

melhorar a adesão dos doentes à terapêutica, uma vez que permite ao doente fazê-lo no 

seu ambiente   familiar, ao mesmo que tempo que reduz os custos e riscos inerentes a 

um internamento hospitalar. A comparticipação dos medicamentos fornecidos é de 100%, 

no entanto, está disponível para um restrito grupo de patologias, que exigem um maior 

controlo e vigilância, em consequência de efeitos secundários graves.2,23 Em anexo 

(Anexo 6) estão algumas das patologias especiais e medicação que tive oportunidade de 

ceder com maior frequência, no serviço de DA do CHTV EPE.23,24     

 Na área de atendimento dos SF do CHTV EPE, fisicamente separado da sala de 

espera para assegurar a confidencialidade e privacidade do doente, encontram-se os 

medicamentos organizados por ordem alfabética de DCI e dosagem e os medicamentos 

de frio de maior custo e frequentemente dispensados. Por este setor são responsáveis 

exclusivamente os farmacêuticos, que validam as prescrições com uma visão crítica, 

tendo em conta interações com outros fármacos/alimentos, contraindicações, quantidade 

prescrita, entre outros aspetos.  Cada utente que aqui se dirige deve fazer-se 

acompanhar do “Cartão de Terapêutica” com a identificação do doente, número do 

processo, horário de funcionamento e contacto telefónico dos SF e onde se regista o dia 
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e a quantidade de medicação cedido. Essa quantidade, por norma, não é superior à 

quantidade necessária para 30 dias de terapêutica ou até à próxima consulta caso esta 

ocorra num período inferior.13 As exceções ocorrem para doentes da consulta de urologia 

que podem levar medicação até à próxima injeção de Análogo GnRH (cedida de 91 em 

91 dias), doentes portadores de Sida que podem levar medicação para 3 meses de 

terapêutica e doentes que residam longe e tenham dificuldade em se deslocar ao CHTV 

EPE, caso lhes seja cedida autorização por parte do CA. O registo da dispensa é 

realizado identificando o número de utente do Serviço Nacional de Saúde (SNS), o 

número do processo interno do hospital, o nome e morada do utente. Após a entrega da 

medicação é obrigatória a assinatura, pelo utente, de comprovativo da dispensa de 

medicamentos;   A dispensa pode não ser efetuada ao utente indicado na receita mas ao 

seu representante, mediante a apresentação de documento comprovativo do número de 

utente a quem se destina a prescrição, registando-se o seu número de identificação, 

sendo o comprovativo de dispensa assinado pelo mesmo.14 A documentação relativa a 

medicamentos biológicos não utilizados na doença de Crohn, Riluzol e Epoetinas para 

doentes com insuficiência renal crónica, é enviada para os serviços financeiros do 

hospital pois os encargos destes são da responsabilidade dos subsistemas de saúde, 

seguradoras ou outras entidades públicas equivalentes, de cada doente. Na primeira vez 

que é cedida medicação, o doente ou cuidador assina um termo de responsabilidade que 

garante aos farmacêuticos que o doente percebeu toda a informação relativa ao bom 

uso, conservação, transporte e armazenamento da medicação. Esta situação é muito 

importante no caso de medicação do frio, em que os doentes devem levar um 

acumulador de gelo das próximas vezes que forem levantar a medicação. 

  Medicamentos sujeitos a controlo especial 

 A dispensa dos medicamentos é, na sua maioria, feita a doentes de consulta 

externa e Hospital de dia, no entanto, em situações excecionais pode ser dispensada no 

caso das prescrições serem provenientes de consultas especializadas de consultórios 

privados. Tal acontece apenas se a consulta do médico for certificada. Neste caso os 

medicamentos biológicos são a única medicação cedida gratuitamente pelo CHTV EPE.13 

Aquando da primeira cedência é necessário tirar fotocópia do Cartão de cidadão, morada 

e número de telefone e arquivar o relatório da consulta para posteriormente registar em 

Excel a quantidade de medicamentos biológicos cedidos para posterior envio para o 

INFARMED.  Um outro exemplo, são os HD. Estes medicamentos são constituídos por 

proteínas plasmáticas de interesse terapêutico obtidos de plasma de dadores humanos 

sãos, através de um processo de fracionamento e purificação, segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS).25 Devido ao seu elevado risco de contaminação e consequente 
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transmissão de doenças infeciosas, de modo a garantir o seu controlo antes do seu 

fornecimento, estes são submetidos a estudos por lote realizados pelo INFARMED, 

entidade responsável por emitir o Certificado de Autorização de Utilização do Lote 

(CAUL).26 Os atos de requisição, distribuição e administração são registados em ficha de 

modelo que apresenta duas vias, a "Via farmácia" e a "Via serviço" (Anexo 7). Quando 

chega uma requisição aos S, o F verifica o preenchimento correto dos quadros A e B e 

em seguida preenche o quadro C para o qual precisa de consultar o CAUL com 

informação sobre o lote, nome comercial, substância ativa, quantidade, dosagem, número 

de AIM, bem como identificação e endereço do titular, PV e data do certificado oficial 

europeu de libertação de lote (COELL). No ato da dispensa é completamente preenchido 

um rótulo com identificação do lote, nome do doente, PV e o serviço prescritor. É feito o 

registo informático do medicamento HD por doente e o quadrado D é apenas preenchido 

aquando da administração pelo enfermeiro.27      

No caso da talidomida a prescrição deve vir acompanhada de um formulário de 

autorização de prescrição do programa de prevenção de gravidez “Thalidomide 

Celgene®”. O F regista o primeiro e último nome do doente e o número de cápsulas que 

foram cedidas e envia por fax para o departamento médico da Celgene® em Portugal.6 

 Neste grupo de medicamentos sujeitos a controlo especial estão incluídos 

também os PE.  

Ensaios Clínicos 

 Com o intuito de pesquisar ou verificar os efeitos de um ou mais medicamentos 

experimentais, o INFARMED autoriza a realização de ensaios clínicos, desde que 

devidamente monitorizada a segurança da utilização dos medicamentos experimentais e 

sempre que seja garantido o acompanhamento dos mesmos de acordo com a legislação 

aplicável ( Lei n.º 21/2014, de 16 de abril - Lei de Investigação Clinica; alterada pela Lei 

n.º 73/2015 de 27 de julho).28 A Participação em ensaios clínicos, é uma área de 

interesse para o Hospital e como tal é necessário um prévio contato entre o CA e o 

promotor do ensaio para que se concretize. Por este setor estão responsáveis três F com 

importantes funções. Entre elas é de destacar o controlo da receção do medicamento,   

cedência do medicamento e revertência de Medicamentos. Relativamente à receção do 

medicamento, o F realiza o respetivo registo fazendo cumprir as exigências de cada 

ensaio e comunica ao promotor a sua chegada através do envio de um fax ou qualquer 

outra forma eficaz. Para cedência do medicamento, a prescrição deverá incluir a 

identificação do ensaio clínico por nome ou código, identificação do doente pelo código 

de randomização, identificação dos investigadores, localização/serviço do paciente 

(internamento ou ambulatório), fármaco a investigar, indicação da dose, quantidade 
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solicitada, data de prescrição, data de cedência, identificação e assinatura legível do 

Farmacêutico que dispensa. Normalmente, a medicação não usada e usada é entregue 

pelo doente ou profissional hospitalar intermediário aos SF, sendo o F responsável pela 

monitorização e contabilização dos mesmos. A medicação e documentos relativos a 

ensaios clínicos estão armazenados na sala de Ensaios Clínicos, a qual está ligada à 

central de segurança e só os farmacêuticos têm acesso. Todo o material pertencente a 

um único ensaio clínico é arrumado na mesma zona, de modo a facilitar o controlo do 

estudo. A exceção é a medicação de frio que é armazenada no frigorífico presente na 

sala dos ensaios clínicos enquanto os respetivos protocolos e documentos se encontram 

em prateleiras. Sempre que ocorra qualquer desvio ao protocolo ou falha de controlo do 

ensaio clínico informa-se os promotores, e após avaliação o medicamento em causa 

pode ser rejeitado. Concluído o Ensaio Clínico, os dossiers de registo são mantidos por 

15 anos.29 É importante referir que de modo a monitorizar a segurança da utilização 

experimental de medicamentos e avaliar a relação risco-benefício em que se 

fundamentou a autorização dos ensaios clínicos em curso, o INFARMED exerce esta 

vigilância baseada na avaliação de notificações de Suspeitas de Reações Adversas 

Graves e Inesperadas, podendo determinar a suspensão ou revogação da autorização 

concedida para a sua realização.30 

 

Farmacovigilância  

 O Sistema de Farmacovigilância resulta da atuação do INFARMED, entidade 

nacional responsável pelo Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF), das Unidades 

Regionais de Farmacovigilância (URF) e da Agência Europeia do Medicamento (AEM).31 

Assim, todos os profissionais de saúde, incluindo os farmacêuticos hospitalares, integram 

a estrutura do SNF e têm como obrigação enviar informação sobre reações adversas que 

ocorram com o uso de medicamentos.2 A notificação de suspeita de reações adversas a 

medicamentos (RAM) pode ser efetuada através do formulário online disponibilizado no 

Portal RAM ou utilizando um formulário de preenchimento manual (Anexo 8).32 O papel 

do INFARMED passa pela recolha e avaliação das notificações de RAM recebidas no 

SNF, identificação de riscos associados à utilização de medicamentos e implementação 

de medidas de minimização dos riscos em geral.31 É ainda a entidade responsável pelo 

envio da informação relativa a todos os casos de RAM ocorridos em Portugal para a base 

de dados europeia e para a base de dados da OMS, estando nessa partilha de 

informação salvaguardada a confidencialidade dos dados pessoais constantes das 

notificações.32          

 Durante o estágio no CHTV tive a oportunidade de reportar uma RAM relativa 
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ao Trastuzumab. Esta sucedeu em dois doentes distintos com a mesma sintomatologia 

(tremores generalizados), tendo um deles perdido momentaneamente a consciência. 

 

Comissões técnicas  

 No CHTV EPE, os SF funcionam em ligação com os serviços clínicos e de 

enfermagem, participando em diferentes órgãos de apoio técnico, nomeadamente, na 

Comissão de Ética, Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) e Comissão de Controlo 

de Infeção e Resistência a antimicrobianos (CCIRA). Entre estas a mais relevante é CFT, 

pois desempenha funções mais interventivas na prática farmacêutica (Tabela 4). 32,33  

 

Formação adicional 

 A informação sobre medicamentos é uma atividade essencial na prática 

farmacêutica e desde cedo tem sido dispensada aos doentes.2 Com o intuito de o fazer 

com a maior qualidade e detalhe no CHTV EPE são realizadas formações com 

frequência. Durante o estágio assisti a uma formação relativa a “Conceitos de Nefrologia” 

e foi-me solicitada a realização que um trabalho relativo a interações major entre 

medicamentos. Considerei estas atividades muito importantes no enriquecimento do meu 

conhecimento e oportunas, tendo em conta que grande número dos pacientes que 

frequentam o setor da DA sofrem de insuficiência e outras patologias renais. 

 

 

Propor orientações terapêuticas e métodos de utilização mais eficientes dos 

medicamentos; 

Atuar como órgão de ligação entre os serviços farmacêuticos e os serviços de ação 

médica; 

 

Pronunciar-se sobre a adequação da terapêutica prescrita aos doentes, quando 

solicitado pelo seu presidente e sem quebra das normas deontológicas; 

 

Analisar com cada serviço hospitalar os custos da terapêutica, auditando 

periodicamente e identificando desvios na utilização dos medicamentos; 

Articular com as diferentes Comissões, nomeadamente com a CCIRA, estabelecendo 

mecanismos de monitorização e utilização racional de antimicrobianos; 

Tabela 4 – Funções da Comissão de Farmácia e Terapêutica 
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Conclusão 

 O estágio realizado nos SF do CHTV EPE foi uma experiência extremamente 

enriquecedora. Durante esses dois meses, tive oportunidade de integrar uma equipa 

solidária, colocar em prática e consolidar conhecimento adquirido durante o curso, assim 

como adquirir informação útil para o desempenho da profissão farmacêutica.   

 Destaco, sem dúvida, o setor da Distribuição em Ambulatório, principalmente, pela 

visão realista sobre determinadas patologias mas também pelo contato com o doente, 

partilha de conhecimento e experiências de vida. Considero uma área que contribuiu 

muito para o meu crescimento como profissional e em termos humanos, considerando a 

carência de muitos dos doentes.  
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Anexo 1 - Cronograma do estágio no Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE. 

 

JANEIRO 

DIA 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Procedimentos                

Citotóxicos                

   

FEVEREIRO 

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Citotóxicos                             

Ambulatório                             

Tradicional                             

  

MARÇO 

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Tradicional                 

Dose Unitária                 

Aprovisionamento                 

Ensaios Clínicos                 
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Anexo 2 – Circuito do Medicamento. 
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Anexo 3 - “Requisição de substâncias e suas Preparações compreendidas nas 

tabelas I, II, III e IV, com exceção da II-A, anexo ao Decreto-Lei no 15/93 de 22 de 

Janeiro, com retificação de 20 de Fevereiro” 
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Anexo 4 - Distribuição tradicional – mapa semanal de atendimento. 

 

 

 

 

Soros: são atendidos na véspera do dia correspondente ao serviço 

Desinfetantes: são atendidos no dia correspondente ao serviço 

 

2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ªFeira 6ª Feira Sábado Domingo 

Pneumologia/ UVNI 

Exames Especiais 

Orologia/ Oftalmologia 

Bloco Operatório 

Hosp. Dia Nefrologia 

Consultas Externas 

Medicina 1A 

Medicina 1B 

Medicina 2A 

Medicina 2B 

Hemodinâmica 

UCIM / Unidade de AVC 

Urgência Pediátrica 

Psiquiatria 

Ortopedia A 

Ortopedia B 

Ortopedia C 

Cirurgia 1A 

Cirurgia 1B 

Neonatologia 

Patologia Clínica 

Pediatria 

Gastrologia/ Nefrologia/ 

Neurologia 

Neurocirurgia 

Obstetrícia A/B 

Urologia/ Cirurgia 

Vascular/ Hematologia 

UCIP 

Hosp. Dia – Medicina 

Hosp. Dia - Cirurgia 

Cardiologia 

Urgência Geral 

Cirurgia 2A 

Cirurgia 2B 

UCIC 

Urgência Obstétrica 

Pedidos de 

Urgência 

 

 

 

Pedidos de 

urgência 

 

 

 

Estupefacientes; Urgências dos Serviços; Hospital Dia - Medicina 

 

DISTRIBUIÇÃO TRADICIONAL – MAPA SEMANAL DE ATENDIMENTO 

Legenda 

UVNI- Unidade de Ventilação Não Invasiva  

UCIM- Unidade de Cuidados intermédios de Medicina 

UCIP-  Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes  

UCIC – Unidade de Cuidados Intensivos Coronários 
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Anexo 5 - Horário de entrega de dose unitária 

 

 

HORÁRIO DE ENTREGA DE DOSE UNITÁRIA 

Saída às 13h30m Saída às 14h Saída ás 15h Saída ás 16h 

Pediatria 

UCIC 

Urgência geral * 

Urgência Pediátrica* 

Cirurgia A / UMDC 1 

Cirurgia B 

Ortopedia A / Reabilitação 

Ortopedia B 

Ortopedia C 

Neurocirurgia/Cirurgia Plástica 

Obstetrícia* 

Ginecologia/Obstetrícia 

Urologia / Cirurgia Vascular 

UCIM / Unidade de AVC 

Medicina A 

Medicina B 

Medicina C 

Medicina D 

Cardiologia 

Cirurgia C 

Cirurgia D / UMDC 2 

Gastrologia / Nefrologia / 

Neurologia / Hematologia 

Orologia/ Oftalmologia/ Oncologia 

Pneumologia / UVNI 

Legenda 

*Apenas Antimicrobianos 

UCIC – Unidade de Cuidados Intensivos coronários 

UMDC - Unidade de Monitorização do Doente Cirúrgico de Medicina 

UCIM – Unidade de Cuidados intermédios de Medicina 
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Anexo 6 – Patologias Especiais e medicação dispensada com maior 

frequência no CHTV EPE. 

 

Patologia especial Medicação legalmente autorizada 

Artrite reumatoide 

Etanercept 

Adalimumab 

Infliximab 

Golimumab 

Doença de Crohn ou colite ulcerosa 

Adalimumab 

Infliximab 

Golimumab 

Doentes com hepatite C 

 

Ribavirina 

Sofosbuvir 

Ledipasvir + Sofusbuvir 

Doentes insuficientes crónicos e 

transplantados renais 

 

Antianémicos: Ácido fólico 

 

Corretores da volémia/alterações electrolíticas: 

Resina Permutadora de catiões 

 

Complexo B; 

Carbonato de cálcio; 

Calcitriol; 

Doentes insuficientes renais crónicos 

 

Medicamentos contendo ferro para 

administração intravenosa; 

Epoetina alfa, beta e zeta 

Esclerose lateral amiotrófica (ELA) Riluzol 

Esclerose múltipla (EM) 

Interferão beta-1a 

Interferão beta-1b 

Acetato de glatirâmero 

Indivíduos afectados pelo VIH 

 

Inibidores da transcriptase reversa: 

Abacavir/Lamivudina(Kivexa®) 

Emtricitabina/Tenofovir(Truvada®) 

Lamivudina/Zidovudina (Combivir®) Tenofovir    

Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir+ (Atripla®) 

Emtricitabina/Rilpivirina/Tenofovir+ (Eviplera®) 

Inibidores da protease:             

Lopinavir/ritonavir (Kaletra®) 
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Anexo 7– Requisição de medicamentos Hemoderivados. 

 

 



CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, E.P.E. 

 
 

 I 

Anexo 7 – Requisição de medicamentos Hemoderivados (continuação) 
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Anexo 8 –Formulário para Notificação de Suspeita de RAM para 

Profissionais de Saúde. 
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