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Resumo 

 

O presente relatório traça o meu percurso ao longo dos 4 meses de estágio em 

farmácia comunitária, na Farmácia Central de Castelo de Paiva, que se iniciou no dia 

16 de janeiro e se prolongou até 15 de maio e está dividido em duas partes. 

A primeira parte do relatório descreve as valências práticas adquiridas no seio da 

farmácia: o funcionamento e organização da mesma, aspetos legais relacionados com 

a farmácia e com os produtos que nesta se encontram (medicamentos de uso humano, 

psicotrópicos e estupefacientes, medicamentos de uso veterinário, produtos cosmético 

e de higiene corporal) e o papel do farmacêutico como profissional de saúde especialista 

do medicamento e como cuidador da saúde e bem-estar dos utentes. 

A segunda parte é focada nos trabalhos propostos pela Faculdade de Farmácia e 

desenvolvidos na perspetiva de aplicar conhecimentos adquiridos durante os 5 anos de 

curso tendo em foco a saúde e o bem-estar da população em detrimento de interesses 

pessoais ou comerciais. O primeiro destes trabalhos foi dirigido a toda a população. 

Incidiu sobre a hipertensão. A hipertensão é a doença crónica que, desde o primeiro dia 

de estágio, notei ser a mais prevalente entre os utentes da Farmácia Central de Castelo 

de Paiva, acompanhando desta forma a tendência nacional. Os trabalhos seguintes 

foram dirigidos a uma população mais jovem, às crianças. Existe para este grupo etário 

uma necessidade de informar que a saúde se inicia cedo na vida e que os hábitos da 

infância podem fazer toda a diferença aquando a chegada da idade adulta. Com estes 

trabalhos fui despertada para uma valência que nem sempre é associada à atividade 

farmacêutica, mas que faz todo o sentido de existir e ser levada a cabo por esta classe 

de profissionais, a formação. Formação da população sobre as mais diversas áreas 

podem ser seguramente realizadas por farmacêuticos: na área do medicamento, das 

doenças, e (a meu ver mais importante) na área da prevenção, pois o desconhecimento 

das pessoas é que leva as mesmas a cometer riscos, na maioria das vezes. 
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Lista de Abreviaturas 

 

ANF – Associação Nacional das Farmácias 

CNP – Código nacional de produto 

FCCP – Farmácia Central Castelo de Paiva 

HTA – Hipertensão arterial 

IMC – Índice de massa corporal 

INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde 

IVA – Imposto de valor acrescentado 

MNSRM – Medicamento(s) não sujeito(s) a receita médica 

MSRM – Medicamento(s) sujeito(s) a receita médica 

NIF – Número de identificação fiscal 

OMS – Organização Mundial de Saúde 

PCHC – Produtos cosméticos e de higiene corporal 

PRM – Problemas relacionados com os medicamentos 
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Radiações UV – Radiações ultravioletas 

RNM – Resultado negativo associados à medicação 

SPF – Fator de proteção solar 

UVA – Radiações ultravioletas tipo A 
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Introdução 

 

O estágio foi o meu primeiro contacto com a realidade, foi o momento em que 

percebi o que é ser farmacêutico, o que isso implica, quais as responsabilidades deste 

profissional e qual o caminho que irei percorrer ao longo da minha vida profissional. Nos 

primeiros meses senti-me perdida na quantidade de produtos, na dimensão do 

conhecimento necessário e no peso da responsabilidade de lidar com a saúde de 

pessoas de qualquer idade, mas com o passar do tempo tudo se tornou mais claro. 

Aprendi que devo, simplesmente, ser o que sou, aplicar o que sei, ser segura no que 

digo e no que faço (mesmo que isso implique perguntar, pesquisar, questionar), ouvir 

com paciência, ser empática, responsável e colaboradora, e no fim deliciar-me com a 

recompensa: um sorriso, um agradecimento, uma lágrima de felicidade, um “bom 

trabalho”. Ser farmacêutico é muito mais que “vender caixinhas” e é muito mais que 

fazer dinheiro. Ser farmacêutico é ser profissional de saúde, ou seja, é contribuir para a 

saúde e bem-estar de alguém, independentemente do ramo em que atue (farmácia 

comunitária, indústria ou hospital). Muitas vezes estes profissionais são o primeiro 

refúgio, o auxílio e o desabafo das populações com dificuldades no acesso aos serviços 

de saúde. São o primeiro conselho, são a ponte entre o médico e o doente e muitas 

vezes são os acompanhantes dos doentes no progresso ou regressão do estado de 

saúde de cada um. Os farmacêuticos são aqueles que dispensam qualquer marcação 

para ver o senhor x ou a senhora y e notar que algo está diferente. E graças à relação 

de confiança estabelecida, são muitas vezes o alerta e o despertar da consciência real 

do problema. 

Durante estes 4 meses de estágio aprendi como profissional e como pessoa, 

complementei a formação adquirida no espaço académico e preparei-me para a 

realidade que se aproxima.
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Parte I: A farmácia 

 

1. Organização e gestão 

1.1. Localização 

A Farmácia Central de Castelo de Paiva (FCCP) encontra-se na Rua Dr. Francisco 

Sá Carneiro – Amaro da Costa, nº 20, freguesia de Sobrado no concelho de Castelo de 

Paiva (distrito de Aveiro). Situa-se nas proximidades de instituições públicas e privadas 

(Câmara Municipal, CTT, Bombeiros, Misericórdia, Igreja, etc.) e áreas residenciais e 

comerciais, pelo que a sua localização é privilegiada. Divide com três outras farmácias 

o acompanhamento de cerca de 17000 habitantes do concelho[1] e ainda utentes dos 

conselhos limítrofes, como Cinfães e Santa Maria da Feira, que escolhem esta farmácia 

pela excelência no atendimento. 

 

1.2. Recursos Humanos 

A excelência no atendimento é garantida por uma equipa de profissionais 

competentes que têm sempre presente a máxima que o doente está sempre em primeiro 

lugar, deixando para segundo plano os interesses comerciais ou pessoais, e cumprindo 

desta forma a deontologia profissional[2]. Esta equipa é constituída pela Dra. Helena 

Martins, proprietária e Diretora Técnica; Dr. Filipe Miguel Ribeiro, Farmacêutico Adjunto; 

Dra. Filipa Silva, Farmacêutica; Dr. Rui Moreira, Farmacêutico; Sr. Filipe Fernandes, 

Técnico de Farmácia; Dra. Ana Correia, Técnica de Farmácia; Dr. Pedro Teixeira, 

Técnico de Farmácia; e Alexandrina Vinagre, responsável de limpeza. Esta foi a equipa 

à qual fui apresentada e que me acolheu desde o primeiro dia, fazendo-me sentir 

sempre como se fizesse parte da mesma (o que foi verdade durante os 4 meses de 

estágio). Cada elemento (à exceção da responsável de limpeza) tem a seu cargo várias 

atividades que incluem o atendimento ao público, a determinação de parâmetros 

bioquímicos e outros serviços farmacêuticos, o marketing, a gestão e a faturação. 

 

1.3. Horário de funcionamento 

A FCCP encontra-se em funcionamento de segunda a sexta-feira das 9.00h às 

20.00h e aos sábados das 9.00h às 13.00h, satisfazendo a legislação em vigor[2]. 

Frequentemente cumpre turnos de serviço permanente de acordo com uma escala de 

turnos aprovada pela Administração Regional de Saúde (ARS) Norte, estando aberta ao 

público das 9.00h às 22.00h e, a partir dessa hora, disponível para dispensa de 

medicamentos através de um postigo de atendimento. A farmácia não encerra para 
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período de almoço ou jantar. O horário definido para mim foi das 9.00h às 18.00h de 

segunda a sexta-feira. 

 

1.4. Instalações e equipamentos 

1.4.1. Espaço exterior 

A localização da farmácia é assinalada pela presença de duas cruzes verdes, uma 

das quais luminosa e que se encontra ligada durante o dia e nas noites de serviço. Na 

fachada podemos observar duas montras com divulgação publicitária que varia 

consoante a época do ano, dias comemorativos, ou entrada de novos produtos no 

mercado. A montra do lado direito possui ainda afixado o horário de funcionamento da 

farmácia, identificação da farmácia e da sua diretora técnica, escala atualizada das 

farmácias de serviço de disponibilidade e postigo de atendimento. Entre as montras 

encontra-se uma porta deslizante com largura considerável e com acesso por rampa, 

facilitando deste modo a entrada de crianças, idosos e cidadãos portadores de 

deficiências motoras[3]. 

 

1.4.2. Espaço interior 

A FCCP encontra-se dividida em 2 pisos. Respeita a legislação em vigor no que 

concerne às instalações (Artigo 29º do Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto) e ao 

limite das divisões (Deliberação nº 1502/2014, de 3 de julho) tendo desta forma, no piso 

inferior: uma zona de atendimento ao público, um gabinete de atendimento 

personalizado, um escritório da direção técnica, uma casa de banho para os utentes e 

um armazém; e no piso superior: um quarto, duas casas de banho, um escritório, um 

laboratório e dois armazéns[4, 5]. 

A zona de atendimento ao público é ampla, possui 3 balcões de atendimento, cada 

um prontamente equipado com computador, leitor de códigos de barras, impressora de 

talões e versos de receitas, caixa registadora, multibanco, sacos de plástico e papel e 

duas gavetas: uma com paracetamol (produto de elevada rotação), outra destinada a 

receitas em papel (manuais e eletrónicas materializadas) aviadas e faturadas. Em cima 

dos balcões encontram-se boletins informativos ou pequenos expositores de produtos 

que são renovados frequentemente. Fora do alcance dos utentes e atrás dos balcões, 

visualizam-se os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) como: 

antigripais, anti-histamínicos, descongestionantes nasais, águas do mar, analgésicos, 

suplementos vitamínicos, medicamentos para o desconforto gástrico, produtos 

veterinários (coleiras, desparasitantes, champôs), etc. O contentor da ValorMed® para 

recolha de medicamentos e/ou embalagens fora do prazo ou já não utilizadas localiza-
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se do lado esquerdo de um dos balcões. Podemos ainda encontrar neste espaço 3 

cadeiras perto da entrada destinada aos utentes, uma balança de medição de peso, 

altura, índice de massa corporal (IMC) e índice de massa gorda, uma balança de 

pesagem para bebés, um espaço infantil e expositores centrais (que não se encontram 

entre os balcões e a porta, mas mais lateralmente para não obstruir a passagem dos 

utentes em períodos do dia onde o fluxo é elevado) onde são colocados produtos 

cosméticos e de higiene corporal (PCHC) abrangidos por campanhas periódicas. Na 

área envolvente desta zona há lineares de PCHC e dispositivos médicos ordenados 

verticalmente por marcas. A zona de atendimento ao público é a mais importante para 

o bom funcionamento da farmácia, pois é aqui que encontramos os produtos que 

conseguem manter a sua estabilidade financeira, uma vez que, infelizmente, a venda 

de medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) não conseguem esse feito em 

praticamente todas as farmácias do país[6]. 

O gabinete de atendimento personalizado está dividido em duas zonas. A zona mais 

próxima da entrada possui uma mesa com folhetos informativos e um tensiómetro, uma 

cadeira destinada ao utente e um banco para o farmacêutico caso seja necessário. 

Nesta zona é feita a medição de pressão arterial, valores de glicemia, colesterol total e 

triglicerídeos. A segunda zona é a que contem os primeiros socorros, uma marquesa, 

material de penso e material necessário à administração de injetáveis, pois é aqui que 

é realizada. Esta zona permite receber os utentes com maior privacidade, o que é 

fundamental para gerir uma relação mais próxima e confiante entre utente e profissional. 

É no escritório da direção técnica que se resolvem os assuntos de cariz 

administrativo, por exemplo a contabilidade e a faturação da farmácia e as reuniões com 

fornecedores ou representantes de várias entidades, como a Associação Nacional das 

Farmácias (ANF). É também, neste local, que se encontra disponível toda a bibliografia 

fundamental à prática farmacêutica, desde farmacopeias (portuguesa, americana e 

europeia), protocolos de aconselhamento farmacêutico, livros relacionados com a saúde 

e também com a gestão. 

O laboratório, apesar de não ser utilizado com frequência (uma vez que a FCCP 

não executa atualmente manipulados), é destinado à preparação de medicamentos e 

armazenamento de matérias-primas. Possui uma bancada de trabalho, uma zona de 

lavagem de material, um armário de armazenamento e duas balanças que são 

periodicamente controladas e se necessário calibradas. 

É importante ainda referir que os três armazéns que a FCCP possui são destinados 

a produtos diferentes e específicos. O que se encontra no piso inferior armazena as 

gavetas de acesso rápido aos medicamentos (genéricos e de referência) e os 

medicamentos de referência (ou “de marca”) que não cabem nas gavetas. As gavetas 
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estão divididas, de uma forma geral, por formas farmacêuticas ou tipo de embalagem 

(ampolas, pós/granulados, cremes e pomadas, xaropes, comprimidos e cápsulas, 

colírios, loções, sistemas transdérmicos, injetáveis, champôs, elixires, supositórios, 

clisteres, inalados). Há ainda algumas gavetas específicas como: material de aplicação 

nos pés, pílulas, produtos BETADINE® (MEDA Pharma), material para controlo da 

diabetes (agulhas, tiras e lancetas) e anti-helmínticos. Dentro de cada grupo de gavetas 

temos uma distribuição alfabética dos produtos. Este primeiro armazém é também a 

zona de receção de encomendas onde se procede à receção, conferência e envio de 

encomendas, assim como emissão de notas de devolução, consulta e gestão de stock, 

marcação de preços, faturação mensal e verificação de receituário. Esta é, depois do 

balcão de atendimento, a zona onde os colaboradores passam mais tempo. Podemos 

ainda encontrar nesta zona os arquivos de faturas, notas de devolução, notas de crédito, 

registos de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, o horário dos colaboradores, 

o mapa de férias, o calendário dos dias de serviço da farmácia, informação sobre as 

campanhas em vigor e novas formações. No segundo armazém, já no piso superior, 

mas com ligação ao primeiro armazém por escadas e um elevador de mercadoria, 

encontramos armazenados os medicamentos genéricos que não cabem nas gavetas e 

MNSRM em excesso. No terceiro e maior armazém encontramos os PCHC, material de 

escritório e resíduos de cartão e plástico que são recolhidos semanalmente por uma 

entidade competente. 

 

2. Fontes de informação 

É no escritório da direção técnica que se encontra toda a bibliografia fundamental 

para o exercício da atividade farmacêutica. Podemos encontrar a Farmacopeia 

Portuguesa, a USP (farmacopeia americana), o Prontuário Terapêutico, as Boas 

Práticas Farmacêuticas para Farmácia Comunitária, fontes de informação secundária 

(protocolos de aconselhamento farmacêutico), entre outros. Como é de esperar, a 

internet tem sem dúvida um papel fundamental no acesso facilitado e atualizado a outras 

fontes importantes como: INFARMED (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos 

de Saúde), Infomed (plataforma do INFARMED onde encontramos os resumos das 

características do medicamento e folheto informativo de todos os medicamentos 

comercializados, entre outras informações), Direção-Geral da Saúde, PubMed, ANF 

online, etc. 
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2.1. Sistema informático 

A FCCP está equipada com o sistema informático SIFARMA 2000 desenvolvido pela 

empresa Glintt. É um programa de gestão de farmácia que permite efetuar encomendas, 

dar entrada dos produtos, gerir stocks, fazer devoluções, regularizar notas de crédito, 

acertar datas de validade, efetuar uma venda, verificar o perfil farmacoterapêutico do 

doente, consultar informação do medicamento (interações, contraindicações, posologia 

comum, etc.) entre outras operações. A cada colaborador está associado um código de 

utilizador e uma palavra passe que permite o acesso ao sistema. Foi criado um utilizador 

para mim, onde associei uma palavra passe para poder de forma autónoma executar 

alguma das tarefas acima descritas. O SIFARMA 2000 é um programa intuitivo, fácil de 

executar e com informação suficiente para permitir um aconselhamento adequado a 

cada paciente, de forma a preservar a sua saúde e segurança. 

 

3. Encomendas e aprovisionamento 

3.1. Aprovisionamento e gestão de produtos/stocks 

O aprovisionamento é fundamental numa farmácia, pois só desta maneira 

conseguimos garantir a disponibilidade dos medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos em quantidades suficientes e adequadas para suprir as necessidades da 

população. Na gestão dessas quantidades são de evitar duas situações: rotura de stock, 

pode causar transtornos para o cliente ou até mesmo perda do mesmo; e excesso de 

stock, pois para além do volume de espaço potencialmente ocupado e da imobilização 

de capital pode ainda ver esgotado o seu prazo de validade que leva à devolução do 

produto (caso possível) ou até perda do investimento no mesmo. A gestão de stocks 

tem de ser um processo dinâmico, continuamente em estudo e de intervenção conjunta 

dos colaboradores. Deve ter em conta alguns fatores como: a época sazonal, o histórico 

de vendas, o perfil dos utentes da farmácia, as campanhas e publicidades em vigor, a 

rotatividade de cada produto e, por fim, mas não menos importante, as bonificações e 

descontos atribuídos pelos fornecedores. No SIFARMA 2000 é possível definir para 

cada produto um stock mínimo e um stock máximo que pode ser alterado sempre que 

necessário. Estes valores são usados pelo programa na altura de efetuar a encomenda 

diária, colocando por ordem alfabética os produtos que atingiram stock mínimo numa 

proposta de encomenda para o fornecedor predefinido na ficha de cada produto. 

 

3.2. Encomendas e fornecedores 

Quando iniciei o meu estágio, a FCCP encomendava os seus produtos a dois 

grupos distintos de entidades: distribuidores grossistas ou laboratórios. 
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A encomenda a distribuidores era realizada diariamente (por norma duas vezes por 

dia) através do SIFARMA a dois armazenistas: a OCP Portugal e a Cooprofar. As 

encomendas poderiam ser também executadas por Gadget ou via telefónica. O critério 

de seleção para os armazenistas passava pelo preço de aquisição de cada 

medicamento, a margem de comercialização, as condições de pagamento de cada 

distribuidor, os descontos efetuados, a qualidade do serviço (frequência de erros, 

atrasos ou faltas nas encomendas), a frequência e rapidez nas entregas, as condições 

de transporte (principalmente medicamentos que devem ser conservados a baixas 

temperaturas), a variedade de produtos, a possibilidade de devolução, etc. 

A aquisição direta aos fornecedores verifica-se em situações de medicamentos e 

produtos com elevada rotatividade como alguns medicamentos genéricos, produtos de 

dermocosmética e suplementos alimentares, entre outros, proporcionando a compra de 

grandes quantidades com condições vantajosas (por exemplo bonificações ou 

descontos sobre o preço de compra). Pode ser feita através da visita de um delegado 

do laboratório ou via telefónica, mas apresenta, contudo, desvantagem relativamente ao 

prazo de entrega destas encomendas, por ser superior comparativamente à dos 

armazenistas. 

A partir do mês de abril, assisti à entrada da FCCP num grupo de farmácias que se 

denomina de ADDO. Desta forma a farmácia passou a conseguir realizar as suas 

encomendas de uma terceira forma, através do grupo de compras do grupo ADDO. 

Estas encomendas são feitas numa plataforma própria ou através do distribuidor OCP 

Portugal obtendo descontos superiores em determinados produtos. Isto é possível 

porque o grupo de farmácias possui acordos com certos laboratórios e armazenistas 

farmacêuticos prometendo maior número de vendas de marcas acordadas em troca de 

melhores condições de compra. 

Raros são os pedidos de medicamentos manipulados na FCCP, por isso a mesma 

não tem necessidade de os executar. No entanto, quando há um pedido de 

medicamento manipulado, é realizada uma encomenda para a farmácia Barreiros, do 

Porto, via e-mail, onde é incluído: o nome do produto a encomendar, o nome do utente 

a quem se destina e a ficha de preparação do mesmo. 

 

3.3. Receção e conferência de encomendas 

A receção e conferência de encomendas é uma das primeiras tarefas de um 

farmacêutico estagiário em farmácia comunitária e, como comum, foi a minha também. 

Os medicamentos chegam à farmácia em caixas de plástico, que usualmente são 

designadas de “banheiras”, ou em caixas de papel, identificadas com o nome da 

farmácia e o número da caixa. O número da caixa facilita a procura do medicamento 
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através da fatura quando estes ainda não foram armazenados. Os distribuidores 

apresentam caixas características e de cores diferentes. As caixas que contêm produtos 

de frio ou psicotrópicos, estupefacientes ou benzodiazepinas são identificadas no 

exterior para que possam ser as primeiras a serem conferidas e os produtos 

armazenados. A acompanhar as caixas vêm as faturas ou as guias de remessa (quando 

a fatura é recebida posteriormente por correio) que são utilizadas para conferir a 

encomenda e introduzir os produtos no sistema informático. Em cada fatura é 

discriminado o nome do fornecedor, o nome da farmácia, o número de identificação 

fiscal (NIF) de ambos, uma lista com os produtos da encomenda, o valor total sem o 

imposto de valor acrescentado (IVA), o valor do IVA e o preço total. A cada produto está 

associado um código nacional de produto (CNP) e um preço de venda à farmácia (PVF). 

Podem também estar mencionados descontos num ou mais produtos ou no preço final, 

bonificações de produtos e condições de pagamento. As caixas com psicotrópicos, 

estupefacientes ou benzodiazepinas vêm sempre acompanhadas de uma guia de 

requisição e um duplicado que são assinados e carimbados pela Diretora Técnica ou 

pelo Farmacêutico Adjunto. O original desse documento é armazenado na farmácia e o 

duplicado é enviado de volta para o fornecedor. 

Após conferida a encomenda de acordo com o discriminado na fatura, são 

introduzidos os produtos um por um no sistema informático (através da leitura eletrónica 

do código de barras) juntamente com a identificação do fornecedor, o número da fatura 

e o preço final com IVA. O produto surge identificado com: CNP, nome, existências em 

stock, prazo de validade mais curta, quantidade encomendada, quantidade introduzida, 

PVF, preço de venda a público (PVP), margem da farmácia e descontos. Após a 

introdução de todos os produtos deve ser verificado e corrigido o PVF, o prazo de 

validade (caso o do produto introduzido seja mais curto que o do produto existente), os 

descontos e o PVP (em MNSRM ou PCHC). Desta maneira, o preço da fatura deve 

coincidir com o obtido informaticamente. Caso isso não aconteça deve ser averiguada 

a fonte de erro e contactado o fornecedor. Se houver um produto faturado, mas ausente 

na encomenda, é emitida pelo fornecedor uma nota de crédito à farmácia. Se um 

produto estiver presente na encomenda, mas não for faturado, ou estiver incorretamente 

faturado, é emitida na farmácia uma devolução ao fornecedor. 

É importante verificar em cada encomenda os produtos não recebidos para que, em 

caso de necessidade, se possa optar por outra forma de encomenda ou fornecedor. 

Após ou durante a receção de encomendas são realizadas as etiquetagens de 

preços de MNSRM e PCHC. 
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3.4. Armazenamento 

O armazenamento dos medicamentos é efetuado logo que possível após a receção 

das encomendas. É uma operação importante na farmácia, pois bem executada facilita 

o trabalho dos colaboradores, melhora o atendimento ao utente (mais tempo dedicado 

a este que à procura dos produtos), melhora o fluxo de pessoas e evita erros. Quando 

cheguei à FCCP deparei-me com alguma dificuldade a localizar os medicamentos que 

se encontravam nas gavetas de acesso rápido, pois as mesmas estavam mal 

identificadas ou de forma impercetível. De forma a melhorar esta situação e facilitar o 

trabalho dos colaboradores, principalmente dos mais recentes ou de eventuais futuros 

colaboradores, desenvolvi autocolantes identificadores para as gavetas que fossem 

percetíveis e intuitivos (Anexo I). Utilizei a cor preta de fundo para contrastar com o 

branco das gavetas e associei imagens a cada um. 

No armazenamento é importante ter em consideração o espaço físico disponível e 

a sua otimização, o fácil acesso aos produtos, as condições de estabilidade dos mesmos 

(temperatura, humidade e luminosidade), a natureza do produto (MSRM armazenados 

fora do alcance e vista dos utentes, MNSRM disponíveis visivelmente ao doente mas de 

preferência fora do seu alcance, PCHC ao alcance dos utentes) e as técnicas de 

marketing implementadas (artigos sazonais, campanhas em vigor, produtos com maior 

interesse de venda, etc.). É essencial a utilização da regra “first expire, first out” na 

disposição dos produtos nos seus locais de armazenamento, colocando de forma mais 

acessível (à frente) os que tem validade mais curta. 

 

3.5. Prazos de validade, produtos sem rotação e devoluções 

Para que a qualidade, eficácia e segurança do medicamento seja garantida no ato 

da cedência é fundamental o controlo dos prazos de validade. Este controlo é realizado, 

diariamente aquando a receção de encomendas, como referido anteriormente, mas 

também mensalmente. Através da funcionalidade “Controlo de Prazos de Validade”, são 

emitidas listagens de produtos cuja data de validade é mais curta que a estipulada no 

momento pelo operador. Na FCCP essa data estipulada refere-se à data que encerra 

um período de 3 meses contando do dia em que as listagens são feitas. Os produtos 

inseridos nessa listagem são verificados. Se a data de validade mais curta corresponder 

ao referido na lista, então o produto é separado, caso contrário a data de validade é 

retificada e inserida no sistema informático. Os produtos separados são colocados em 

destaque, ou em campanha para que, se possível, possa ser vendido e consumido 

dentro do prazo de validade, ou então são devolvidos (devolução de MSRM é feita no 

mês anterior ao da expiração do prazo de validade, no caso de leites e papas para 

lactentes e crianças, a devolução é feita no mês em que acaba o prazo de validade). Se 
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o fornecedor aceitar a devolução, emite, posteriormente, uma nota de crédito, se não 

aceitar os produtos são inseridos como perdas existenciais, entrando o valor do produto 

como despesa (quebra) da própria farmácia. 

De forma semelhante são verificados os produtos sem rotação. É importante 

verificar regularmente quais os produtos que não são dispensados com frequência, pois 

são produtos que mantêm o capital empatado e podem mesmo perder qualidade com o 

tempo. Sobre estes podem-se aplicar campanhas ou descontos para escoar o stock ou 

proceder à sua devolução. 

No decorrer do estágio tive a oportunidade de realizar o controlo de prazos de 

validade e verificação de produtos com baixa rotação o que me permitiu conhecer 

produtos até então desconhecidos, o seu local de armazenamento e quais os produtos 

com validades mais reduzidas. 

 

4. Dispensa de medicamentos 

A dispensa dos medicamentos de uso humano e veterinário e de dispositivos 

médicos em farmácias abertas ao público é um ato farmacêutico em que o profissional, 

cede medicamentos aos doentes mediante prescrição médica ou após indicação 

farmacêutica ou automedicação. Com a dispensa é fornecida toda a informação 

necessária ao uso correto do(s) medicamento(s) e ainda identificados problemas 

relacionados com os medicamentos (PRM) com o objetivo de os resolver e desta forma 

proteger o doente de possíveis resultados negativos associados à medicação (RNM)[2, 

3]. É a atividade mais importante no contexto de farmácia comunitária, onde toda a 

essência da atividade farmacêutica é posta à prova e onde ocorre o contacto com o 

doente que dá cerne à nossa profissão. É em cada um individualmente (e no seu bem-

estar) que mantemos o foco quando ouvimos os seus problemas ou pedidos, quando 

indicamos o melhor produto, quando explicamos a indicação terapêutica, reações 

adversas, contraindicações, posologia adequada, etc. No meu estágio, a dispensa 

começou a ser realizada após o 2º mês. Muitos foram os momentos que me aconselhei 

com outros colaboradores, que consultei informação bibliográfica ou do SIFARMA, que 

usei protocolos de intervenção farmacêutica, mas foi com estas consultas e ajudas que 

fui ganhando confiança no atendimento, que me tornei mais segura nas palavras usadas 

no aconselhamento e que comecei a aprender a adaptar-me a cada utente. 

 

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

Os MSRM são, segundo a lei[7], medicamentos que: 
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• “Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, 

mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados 

sem vigilância médica”; 

• “Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam 

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daquele a que se destinam”; 

• “Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar”; 

• Se destinem a ser administrados por via parentérica. 

 

4.1.1. Receita médica: prescrição, receção, validação, interpretação 

A prescrição de medicamentos é da responsabilidade da classe médica. Desde 1 

de abril de 2016 que é um processo executado exclusivamente através de receita 

eletrónica desmaterializada, mas em que estão asseguradas algumas exceções para 

prescrição manual, nomeadamente nas seguintes situações: falência do sistema 

informático; inadaptação fundamentada do prescritor, previamente confirmada e 

validada anualmente pela respetiva Ordem profissional; prescrição ao domicílio; outras 

situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês. Nestas situações a 

prescrição pode realizar-se por via manual quando assinalada corretamente uma das 

situações acima referidas num local próprio da receita médica[8-10]. 

Apesar de raras, as farmácias ainda recebem receitas manuais. Ao longo do meu 

estágio tive oportunidade de contactar com algumas, pelo que é importante saber que 

este tipo de receitas tem algumas particularidades para serem comparticipáveis: não 

podem conter rasuras, caligrafias diferentes e não podem ser prescritas com canetas 

diferentes ou a lápis; o número de embalagens prescritas deve constar em cardinal e 

por extenso; não são permitidas outras vias da mesma receita; e contem um prazo de 

validade de 30 dias a contar da data da sua emissão. Aquando a dispensa de 

medicamentos, a validade destas receitas tem de ser verificada através da presença de: 

identificação do local de prescrição ou respetiva vinheta, se aplicável; vinheta 

identificativa do prescritor; especialidade médica, se aplicável, e contacto telefónico; 

identificação da exceção que justifica a utilização da receita manual, assinalando com 

uma cruz a alínea correspondente; nome e número de utente e, sempre que aplicável, 

o número de beneficiário; entidade financeira responsável; regime especial de 

comparticipação de medicamentos, representado pelas siglas «R» (pensionista 

abrangido pelo regime especial de comparticipação) e ou «O» (utente abrangido por um 

regime especial de comparticipação de medicamentos em função de patologia), se 
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aplicável e identificação do respetivo despacho; identificação do medicamento 

(Denominação Comum Internacional ou nome da substância ativa, dosagem, forma 

farmacêutica, dimensão da embalagem, posologia e número de embalagens); 

justificação técnica, se aplicável; data da prescrição; e assinatura do prescritor[8, 11]. 

A prescrição eletrónica é mais comum e pode ser de dois tipos: materializada e 

desmaterializada. A prescrição materializada pode ser realizada se: o sistema de 

autenticação forte/chave móvel digital estiver indisponível e o prescritor aceder à 

aplicação de prescrição através dos dados de acesso do Portal de Requisição de 

Vinhetas e Receitas (PRVR); a prescrição emitida for do tipo BIO, na medida em que a 

dispensa destes medicamentos é exclusiva da farmácia hospitalar, de acordo com o 

Despacho n.º 18419/2010, de 2 de Dezembro; a prescrição for efetuada no âmbito de 

prestação de cuidados de saúde transfronteiriços, regulada pela Lei n.º 52/2014, de 25 

de agosto. Neste tipo de prescrição deve constar a referência ao tipo de receita: receita 

de medicamentos (RN), prescrição de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a 

controlo (RE), receita de medicamentos manipulados (MM), receita de produtos 

dietéticos (MDT), receita de produtos para autocontrolo da diabetes mellitus (MDB), 

receita de outros produtos (OUT) (ex. produtos cosméticos, fraldas, sacos de ostomia, 

etc.), receita para aquisição noutro Estado-membro (UE), prescrição de medicamentos 

alergénios destinados a um doente específico (MA), prescrição de câmaras expansoras 

e outros dispositivos médicos (CE) ou receita de medicamentos biológicos (BIO). A 

receita materializada tem validade de 30 dias a contar da data da sua emissão, mas 

pode ser renovável, válida por 6 meses, se contiver medicamentos para tratamento de 

longa duração (Anexo II), podendo ter até 3 vias e devendo ser inscrita a menção da via 

respetiva: 1.ª via, 2.ª via, 3.ª via. Podem ser prescritos até 4 medicamentos distintos, até 

ao total de 4 embalagens por receita, no máximo 2 embalagens por medicamento 

(excetos medicamentos sob a forma de embalagem unitária que podem ser prescritas 

até 4 embalagens)[8, 10, 12, 13]. A prescrição desmaterializada é a mais comum na 

atualidade. Estas podem agrupar vários tipo de produtos na mesma prescrição contendo 

diferentes tipos de linhas: linha de prescrição de medicamentos (LN), linha de prescrição 

de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo (LE), linha de prescrição de 

medicamentos manipulados (LMM), linha de prescrição de medicamentos alergénios 

destinados a um doente específico (LMA), linha de prescrição de produtos dietéticos 

(LMDT), linha de prescrição de produtos para autocontrolo da diabetes mellitus (LMDB), 

linha de prescrição de câmaras expansoras e outros dispositivos médicos (LCE) ou linha 

de prescrição de outros produtos (LOUT). A prescrição desmaterializada não tem limite 

de número de medicamentos distintos por receita, mas apenas pode conter até um 

máximo de 2 embalagens por linha de prescrição, ou de 6 se se tratar de um 
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medicamento destinado a tratamento prolongado (Anexo II) (excetos medicamentos sob 

a forma de embalagem unitária que podem ser prescritas até 4 embalagens)[13]. Os 

utentes requisitam o aviamento da receita eletrónica desmaterializada apresentando os 

códigos de identificação da receita, de acesso e de opção de escolha que recebem via 

SMS ou apresentando o guia de tratamento[14]. O utente pode adquirir medicamentos 

ou produtos prescritos em diferentes linhas de prescrição da mesma receita 

desmaterializada em farmácias diferentes ou em momentos diferentes, exceto em 

situações de falência do sistema[8]. A validade destas receitas é a mesma anteriormente 

referida para as materializadas[13]. As receitas originárias de prescrição eletrónica dos 

dois tipos são validas quando apresentam[8]:  

• Número da receita; 

• Local de prescrição ou respetivo código; 

• Identificação do médico prescritor, incluindo o número de cédula profissional e, 

se for o caso, a especialidade; 

• Nome e número de utente; 

• Entidade financeira responsável e número de beneficiário, acordo internacional 

e sigla do país, quando aplicável; 

• Se aplicável, referência ao regime especial de comparticipação de 

medicamentos. 

No caso de receita materializada, além do referido anteriormente, a sua validade 

depende ainda da inclusão dos elementos seguintes: 

• Denominação comum internacional da substância ativa; 

• Dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de 

embalagens; 

• Se aplicável, denominação comercial do medicamento, quando se trata de uma 

prescrição de medicamento com margem ou índice terapêutico estreito, de 

acordo com informação prestada pelo INFARMED, I. P.; de uma consolidada 

suspeita, previamente reportada ao INFARMED, I. P., de intolerância ou reação 

adversa a um medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado 

por outra denominação comercial; de uma prescrição de medicamento 

destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com duração estimada 

superior a 28 dias; 

• Se e consoante aplicável as justificações sobre o uso da denominação 

comercial do medicamento, assinaladas pelo prescritor em local próprio da 

receita incluindo obrigatoriamente as seguintes menções: “Exceção b) do n.º3 
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do art.6.º - Reação adversa prévia” ou “Exceção b) do n.º3 do art.6.º - 

Continuidade de tratamento superior a 28 dias”; 

• Código nacional de prescrição eletrónica de medicamentos (CNPEM) ou outro 

código oficial identificador do produto, se aplicável; 

• Data de prescrição; 

• Assinatura autógrafa do prescritor. 

No caso de receita desmaterializada, incluir os elementos seguintes em adição aos 

referidos para o geral das receitas originárias de prescrição eletrónica: 

• Hora da prescrição; 

• Linhas de prescrição, com a menção do tipo de linha, o número da linha, o tipo 

de medicamento ou produto de saúde prescrito, a data do termo da vigência da 

linha de prescrição, a denominação comum internacional da substância ativa e 

data de prescrição. 

 

4.1.2. Dispensação 

Após a receção da prescrição e a confirmação da sua validade/autenticidade, o 

farmacêutico deve avaliar a farmacoterapêutica prescrita, ou seja, verificar a 

necessidade do medicamento, a sua adequação ao doente (contraindicações, 

interações, alergias e intolerâncias), a adequação da posologia (dose, frequência e 

duração do tratamento) e as condições do doente/sistema para administrar o 

medicamento (aspetos legais, sociais e económicos). Se algum destes fatores não for 

favorável estamos então perante um PRM que pode ser resolvido pelo contacto 

farmacêutico-doente ou então farmacêutico-prescritor. Procede-se posteriormente à 

entrega do medicamento/produto prescrito, onde farmacêutico assegura as condições 

de estabilidade do medicamento e ainda verifica o estado da embalagem e o prazo de 

validade e fornece as informações clínicas de maneira a que o utente receba e 

compreenda a informação oral e escrita e possa retirar o máximo benefício do 

tratamento. É importante voltar a rever o processo de uso da medicação e garantir que 

o utente não tem dúvidas sobre as precauções com a utilização do medicamento, isto 

é, sobre a forma como deve ser tomado (como, quando e quanto), a duração do 

tratamento e eventuais precauções especiais. Nem sempre as normas de boa prática 

são possíveis de realizar, no entanto, os profissionais de saúde devem insistir em aplicá-

las pois cada um destes passos é importante para garantir a eficácia do medicamento, 

a sua eficiência, mas mais importante, a segurança dos seus utilizadores. 

Adicionalmente o farmacêutico pode oferecer, outros serviços farmacêuticos que possa 

ter disponível na farmácia, tal como o seguimento farmacoterapêutico, educação para a 
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saúde, farmacovigilância, monitorização de parâmetros bioquímicos e/ou fisiológicos e 

administração de medicamentos[3]. No ato de dispensa dos medicamentos prescritos 

em receita materializada ou em via manual, deve ser inscrita no verso da receita a 

seguinte informação, preferencialmente de forma impressa: identificação da farmácia; 

assinatura do farmacêutico; data da dispensa dos medicamentos na farmácia; preço 

total de cada medicamento dispensado, valor total da receita, encargo do utente em 

valor por medicamento e respetivo total, comparticipação do Estado em valor por 

medicamento e respetivo total, número de registo dos medicamentos dispensados em 

carateres e código de barras; espaço dedicado à declaração pelo utente da dispensa 

dos medicamentos (onde conste a frase: “Declaro que me foram dispensadas as nn,nn 

embalagens de medicamentos constantes na receita e prestados os conselhos sobre a 

sua utilização”); espaço dedicado à declaração pelo utente em relação ao não exercício 

do direito de opção (“Declaro que não exerci direito de opção”);  espaço dedicado à 

declaração pelo utente do seu direito de opção (“Declaro que exerci o direito de opção 

para medicamento com preço superior ao 5.º mais barato”); espaço dedicado à 

declaração pelo utente do seu direito de opção no caso de prescrição com justificação 

técnica destinada a assegurar continuidade terapêutica de tratamento superior a 28 dias 

(“Declaro que exerci direito de opção por medicamento mais barato que o prescrito para 

continuidade terapêutica de tratamento superior a 28 dias). O farmacêutico, ou quem o 

coadjuve, deve datar, assinar e carimbar a receita médica como prova da sua validação 

e dispensa e utente ou o seu representante, deve também assinar o verso da receita de 

forma legível para comprovar a dispensa efetuada[8]. 

 

4.1.3. Comparticipação e faturação 

Durante o estágio senti dificuldade na identificação de entidades responsáveis pela 

comparticipação de medicamentos e nos organismos associados informaticamente, 

porque na verdade são imensas entidades e organismos. A entidade mais comum é o 

Serviço Nacional de Saúde (SNS), quer em regime normal, quer em regime especial. O 

SNS comparticipa em regime normal os medicamentos em função de 4 escalões 

definidos na Portaria n.º 195-D/2015[15]. Em regime especial a comparticipação pode 

ser feita de duas formas: 

• Em função dos beneficiários – pensionista cujo rendimento total anual não 

exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida em vigor no ano civil 

transato, têm direito a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos 

integrados no escalão A acrescida de 5 % e nos escalões B, C e D acrescida 

de 15 %. Nestes casos deve constar na receita a sigla «R» junto dos dados do 

utente nas receitas materializadas e manuais[8, 16]. 
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• Em função da patologia – listadas no site do INFARMED e legisladas em vários 

despachos. Deve constar na receita a sigla «O» junto dos dados do utente, 

sendo ainda obrigatória, no campo da receita relativo à designação do 

medicamento, a menção ao despacho que consagra o respetivo regime[8]. 

Existem ainda subsistemas de saúde (seguros, sindicatos, empresas, etc .) que 

atuam isolados ou em complementaridade com o SNS, aumentando a sua 

comparticipação. Nestes casos o utente tem de apresentar o seu cartão de beneficiário 

aquando o aviamento da sua receita. O cartão é fotocopiado e anexado a uma fotocópia 

da receita para serem direcionados à ANF que se encarrega de enviar às entidades 

responsáveis pela comparticipação. 

Após a faturação, as receitas manuais e materializadas são divididas por 

organismos, ordenadas numericamente (de 1 a 30) e aglomeradas em lotes. É 

reverificada a sua validade de modo a detetar a existência de algum erro e se possível 

corrigi-lo. No final de cada mês realiza-se o fecho informático dos lotes com emissão do 

verbete de identificação de cada lote (de 30 receitas) que deve ser assinado e 

carimbado pelo diretor técnico. É emitido também o resumo de lotes que identifica o 

número de lotes e receitas por lote de cada organismo e a fatura eletrónica mensal dos 

medicamentos (onde consta a identificação e carimbo da farmácia, o código de 

identificação na ANF, fatura, mês e ano a que se refere, organismos e número de lotes, 

valor da comparticipação, PVP, valor pago pelos utentes, assinatura do diretor técnico). 

Todos estes documentos devem ser acondicionados e selados para serem recolhidos 

pela ANF a partir do dia 5 de cada mês e de modo a entrega-lo até ao dia 10 do mesmo 

mês ao Centro de Conferência de Faturas. Esta entidade avalia a documentação e 

comunica o resultado à farmácia: se tudo estiver conforme, é efetuado o pagamento à 

farmácia no valor da comparticipação indicada na fatura mensal, caso contrário, são 

enviados os documentos com erro (receitas) com a respetiva justificação de recusa. 

Neste último caso, a farmácia tem um mês para proceder à sua correção e enviar a 

mesma no mês seguinte à sua devolução juntamente com o receituário do mês corrente. 

Se o erro não for corrigido a comparticipação dos medicamentos referidos na receita em 

questão é perdida[17]. 

 

4.1.4. Psicotrópicos e estupefacientes 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são constituídos por substâncias 

psicoativas com fins terapêuticos. No entanto podem ser usadas de forma ilícita pois 

provocam alterações no comportamento, no humor e na cognição. Como atuam no 

sistema nervoso central, e mais propriamente nos centros cerebrais do prazer, levam a 

sentimentos de euforia, compulsão e recompensa, e a alterações motoras. O consumo 
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regular e abusivo destas substâncias origina dependência física e psicológica e, como 

possuem uma margem terapêutica estreita, constituem um perigo constante para quem 

consome. Assim, estas substâncias possuem um controlo muito apertado em todo o 

ciclo de fabricação e distribuição pelo INFARMED e são sujeitas a legislação específica 

em constante atualização. As substâncias consideradas estupefacientes e/ou 

psicotrópicos estão definidas: nas tabelas I a II anexas ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 

de janeiro; nas alterações ao decreto anterior; no n.º 1 do artigo 86.º do Decreto 

Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro; e na Portaria n.º 154/2013, de 17 de abril, 

que identifica novas substâncias psicoativas[18-20]. 

No que respeita à farmácia, e mais especificamente à dispensa de estupefacientes 

ou psicotrópicos, o SIFARMA 2000 não permite a cedência destes medicamentos sem 

que seja identificado: o utente ou o seu representante (o nome, data de nascimento, 

número e data do bilhete de identidade ou da carta de condução, ou o nome e número 

do cartão de cidadão, ou, no caso de estrangeiros, do passaporte); a prescrição (através 

do número de prescrição); a farmácia, nomeadamente o nome e número de conferência 

de faturas; o medicamento, nomeadamente o número de registo e a quantidade 

dispensada; e a data de dispensa. Se se tratar de uma receita manual ou materializada, 

o utente ou o seu representante deve assinar o verso da receita de forma legível para 

comprovar a dispensa efetuada[8]. 

 

4.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os MNSRM são os que não necessitam de prescrição médica para serem cedidos 

ao utente. São medicamentos conhecidos ou com substância ativa muito utilizada e por 

isso têm um perfil de segurança bem conhecido. Destinam-se ao tratamento de 

problemas de saúde ligeiros e sem gravidade que constam em anexo ao Despacho n.º 

17690/2007, de 23 de Julho[21]. 

 

4.2.1. Automedicação 

A utilização dos MNSRM por iniciativa própria do doente é designada de 

automedicação. A automedicação pressupões a escolha de um destes medicamentos, 

que são de venda livre, para o tratamento de uma qualquer patologia ligeira e sem 

gravidade, definida no despacho anteriormente referido. É vantajosa porque: permite 

que as pessoas resolvam os seus problemas de saúde mais rapidamente e com menor 

custo, uma vez que evitam o tempo de espera para a consulta médica, os respetivos 

encargos e faltas ao trabalho; e permitem libertar recursos do SNS, que podem ser 

utilizados para tratar doentes mais graves. No entanto, a automedicação é propícia a 

uso incorreto da medicação, a problemas resultantes da medicação, a abuso de 
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substâncias, pelo que não é aconselhável em crianças, grávidas e mães a amamentar 

sem acompanhamento médico ou farmacêutico[3, 21, 22]. 

 

4.2.2. Indicação farmacêutica 

Ao contrário da automedicação, na indicação farmacêutica o farmacêutico é 

responsável pela seleção de MNSRM e/ou indicação de medidas não farmacológicas, 

com o “objetivo de aliviar ou resolver um problema de saúde considerado como um 

transtorno menor ou sintoma menor, entendido como problema de saúde de carácter 

não grave, autolimitante, de curta duração, que não apresente relação com 

manifestações clínicas de outros problemas de saúde do doente”[3]. Na indicação 

farmacêutica há o cuidado de conhecer os sinais e/ou sintomas ou motivo da deslocação 

à farmácia, a duração do problema de saúde, a existência de outros problemas de saúde 

manifestados pelo doente, e os medicamentos que o doente toma. Se os sintomas forem 

menores, o profissional indica uma opção terapêutica para o tratar ou aliviar, caso se 

verifique ou suspeite de um problema maior, o profissional tem o dever de encaminhar 

o doente ao médico ou a outro profissional de saúde[3]. No momento da dispensa toda 

a informação para o uso correto do medicamento e adesão à terapêutica deve ser 

fornecida via oral e escrita se necessário, principalmente  os medicamentos não sujeitos 

a receita médica não devem ser utilizados por um período superior a 5 dias, na maioria 

dos casos, e que, se após esse tempo, os sintomas persistirem ou agravarem, consultar 

o médico ou farmacêutico é o aconselhado[3, 22]. 

 

4.3. Medicamentos de uso Veterinário 

Um medicamento de uso veterinário é uma substância, ou associação de 

substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de 

doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada 

no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo 

uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar 

funções fisiológicas[23]. Apesar de serem medicamentos, a regulação deste tipo de 

produtos está ao encargo do ministério da agricultura, do desenvolvimento rural e das 

pescas e não do ministério da saúde. Desta forma, a sua dispensação não é exclusiva 

de farmácias e o aconselhamento na dispensa dos mesmos nem sempre é feita. Cabe 

a nós, farmacêuticos, tomar uma postura de melhor aconselhamento na dispensa dos 

medicamentos de uso veterinário e fazer a clara distinção entre um serviço de 

excelência da cedência destes medicamentos na farmácia ao invés de noutros locais. É 

necessária a consciencialização das populações no que concerne aos perigos do uso 

indevido destes produtos e como podem, não ser apenas prejudiciais para os animais, 
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mas para o ambiente e para o próprio ser humano. Esta atitude começa por colocar em 

destaque nas farmácias os produtos de uso veterinário, para que o utente se aperceba 

que são produtos de saúde, com todos os perigos dos medicamentos de uso humano e 

que é necessário um melhor e mais correto aconselhamento do qual farmacêutico está 

altamente habilitado. 

 

4.4. Produtos cosméticos e de higiene corporal 

Um produto cosmético e de higiene corporal é “qualquer substância ou preparação 

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

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

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

principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto e ou proteger ou os manter 

em bom estado e ou de corrigir os odores corporais”[24]. São estes os produtos que 

mais lucro dão à FCCP, e, apesar de o seu uso não provocar qualquer dano à saúde 

humana, o aconselhamento farmacêutico destes produtos é essencial para a eficácia 

dos mesmos. Embora possam ser indicados pela especialidade médica de dermatologia 

para situações como acne, psoríase, rosácea, entre outras, as farmácias são cada vez 

mais procuradas devido ao excelente aconselhamento farmacêutico. O farmacêutico 

tem o conhecimento e a capacidade de aconselhar o PCHC mais aconselhado ao tipo 

de pele do utente, à sua necessidade e aos resultados que espera ter. 

Porque os PCHC estão em constante reformulação e o aparecimento de novos 

produtos é regular, as marcas disponibilizam frequentemente formações sobre os seus 

produtos aos profissionais que queiram dispor do melhor e mais atual aconselhamento 

aos seus utentes. Durante o meu estágio assisti a várias destas formações (Anexo III) 

que me ajudaram de forma significativa a conhecer os inúmeros produtos disponíveis 

na FCCP, a diferença entre eles e qual se adaptava melhor a cada situação. 

 

5. Serviços Farmacêuticos 

Dos serviços farmacêuticos de promoção da saúde e do bem-estar dos utentes que 

as farmácias podem prestar de acordo com a legislação atual[25], a FCCP realiza as 

seguintes: 

• Administração de primeiros socorros; 

• Administração de medicamentos; 

• Utilização de meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, nomeadamente 

determinação de parâmetros bioquímicos (colesterol total, triglicerídeos e 

glicemia), de pressão arterial, peso, altura e IMC; 
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• Administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação 

(realizada por farmacêuticos formados e qualificados para tal); 

• Campanhas de informação; 

• Colaboração em programas de educação para a saúde. 
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Parte II: Trabalhos realizados 

 

1. Hipertensão arterial 

1.1. Enquadramento e escolha do tema 

Escolhi este tema ao deparar-me com a imensa quantidade de receitas de anti-

hipertensores que chegavam diariamente à farmácia. Na verdade a prevalência de HTA 

(hipertensão arterial) ou autorreporte de toma de medicação anti-hipertensora em 

Portugal é significativa, apresentando um valor de 36,0%, em 2015[26]. Observava 

ainda, que a maioria dos utentes detentores dessas receitas apresentavam as idades 

mais avançadas. 

Segundo os dados do SIFARMA 2000, aproximadamente 51% dos utentes da 

Farmácia Central de Castelo de Paiva tem idade igual ou superior a 50 anos e 25% tem 

idade igual ou superior a 65 anos. A sensação dos colaboradores é que a percentagem 

de utentes com estas idades é maior, o que pode resultar de uma maior recorrência à 

farmácia destes utentes em relação a todos os outros. São doentes polimedicados, 

idosos, com outras doenças crónicas e que apresentam muitas vezes complicações 

físicas e/ou mentais. 

Estes utentes necessitam de uma atenção especial e acompanhamento constante 

por parte do farmacêutico, que muitas vezes é o primeiro e mais próximo profissional de 

saúde que estes doentes têm e cuja intervenção direta permite uma melhoria na adesão 

às recomendações médicas[27].  Baseando-me nisto, desenvolvi algumas atividades 

práticas que permitiram de alguma forma consciencializar a população em geral para os 

perigos da hipertensão e oferecer um serviço de excelência para a preservação da 

saúde e bem-estar dos doentes hipertensos. 

 

1.2. Breve revisão bibliográfica sobre hipertensão arterial 

A Sociedade Portuguesa de Hipertensão afirma que “as doenças cardiovasculares 

são a principal causa de morbi-mortalidade em Portugal sendo responsáveis por um 

terço de todas as mortes e elevado número de incapacidades”[27]. Associado a estas 

doenças estão inúmeros fatores de risco, mas o principal é a HTA que está diretamente 

relacionada com doenças coronárias e com os dois tipos de derrames (isquémico e 

hemorrágico): 62% das doenças cerebrovasculares e 49% da doença cardíaca 

isquémica são causadas por uma pressão sistólica superior a 115 mmHg[28]. 

A hipertensão é definida pelos valores de pressão arterial sistólica superior a 140 

mmHg e/ou de pressão arterial diastólica superior a 90 mmHg, com base em estudos 

clínicos controlados e randomizados onde se demonstrou que doentes que apresentam 
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estes valores beneficiam do tratamento para a redução da pressão arterial[27]. Os 

fatores de risco para o desenvolvimento de HTA são: sexo masculino, idade (homens ≥ 

55 anos e mulheres ≥ 65 anos), tabagismo, dislipidemia (colesterol total > 190 mg/dL 

e/ou colesterol LDL > 115 mg/dL e/ou colesterol HDL < 40 mg/dL nos homens e nas 

mulheres < 46 mg/dL e/ou triglicerídeos > 150 mg/dL), glicemia plasmática em jejum de 

102–125 mg/dL, teste de tolerância à glicose anormal, obesidade (IMC ≥ 30 kg/m2), 

obesidade abdominal (circunferência da cintura nos homens ≥ 102 cm e na mulheres ≥ 

88 cm, em Caucasianos) e historial familiar de doença cardiovascular prematura 

(homens com < 55 anos e mulheres com < 65 anos)[27]. Todos estes fatores são 

modificáveis, com exceção da idade, e a alteração destes são a chave para a prevenção 

ou para o controlo da doença. As mudanças do estilo de vida são a primeira estratégia 

de prevenção e o primeiro passo no tratamento da doença, independentemente do valor 

de pressão arterial inicial e do número de fatores de risco que o doente apresente. As 

medidas que mostraram ser capazes de reduzir a pressão arterial são: 

 

1.2.1. A restrição de sal 

“Portugueses consomem o dobro do sal recomendado pela OMS.” A Organização 

Mundial da Saúde (OMS) recomenda a ingestão máxima de 6 g de sal por dia, mas os 

portugueses consomem diariamente cerca de 12 g[29]. 

Numerosos estudos mostram que o consumo de sal está diretamente relacionado 

com a pressão arterial, sendo esta maior quanto maior a quantidade de sal na dieta.  

Um estudo mostrou uma redução de pressão arterial de 13/6 mmHg em dois anos numa 

população portuguesa cujo consumo de sal fora reduzido em 42% no primeiro ano e 

47% no segundo ano, em comparação com uma outra população similar que não 

mudara os hábitos de consumo de sal[30]. A redução de 9-12 g/dia a menos de 5-6 g/dia 

(como recomendado) mostra efeitos benéficos na saúde assim como nos custos 

associados à mesma em todo o mundo. A OMS tem recomendado vivamente esta 

redução como uma das ações do top de prioridades para atacar o problema global de 

doenças não reportadas e diminuir o número de mortes por hipertensão, doença 

cardiovascular e derrame[28]. 

  

1.2.2. A moderação do consumo de álcool 

Estudos epidemiológicos mostram que o consumo de álcool está fortemente 

associado à tensão arterial[31]. No entanto, esta associação continua a ser controversa. 

Há autores que defendem que a relação entre o etanol e a tensão arterial é linear, outros 

são da opinião que esta é uma relação em curva J, ou seja, que o consumo moderado 

é benéfico e reduz os níveis de tensão arterial, mas que a doses mais elevadas tem o 
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efeito prejudicial. De qualquer forma, a ingestão superior a 200 g/semana de álcool é 

um fator de risco para o desenvolvimento da hipertensão[32]. Assim sendo, o 

recomendado é um consumo diário máximo de 20-30 g de etanol (2 copos de vinho) 

para os homens hipertensos e 10-20 g para as mulheres (1 copo de vinho) [27]. 

 

1.2.3. O elevado consumo de legumes e fruta e dietas com baixo teor de 

gorduras 

Os doentes hipertensos devem ser aconselhados a comer legumes, fruta, produtos 

láteos e peixes com baixo teor de gordura (e de preferência ácidos gordos saturados do 

tipo ω-3), fibras alimentares solúveis, grãos integrais e proteínas de fontes vegetais, 

com redução de gordura saturada (principalmente ácidos gordos trans) e colesterol[27, 

33]. Uma das dietas aconselhadas a estes doentes é a mediterrânica. Esta dieta está 

associada a um efeito protetor cardiovascular porque consiste num alto consumo de 

frutas, vegetais e hidratos de carbono complexos, consumo moderado de peixe, 

utilização do azeite como maior fonte de gordura e baixo a moderado consumo de vinho 

tinto durante as refeições[34]. 

 

1.2.4. Redução de peso e respetiva manutenção 

A obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento de hipertensão e a redução 

do peso corporal é recomendada para doentes hipertensos. A pressão arterial desce 

numa proporção de 1 mmHg de pressão arterial sistólica e diastólica por cada 

quilograma de peso perdido[35]. No entanto, alguns dados observacionais indicam que 

a perda de peso pode piorar o prognóstico, principalmente nos idosos. Quando redução 

de peso não é possível ou aconselhada pode ser definida como meta a manutenção de 

peso[27]. 

 

1.2.5. O exercício físico regular 

O exercício físico reduz comprovadamente o risco e a mortalidade cardiovascular e 

é benéfico na prevenção e tratamento da hipertensão, sendo uma das primeiras 

medidas a ser aconselhada ao doente. A pressão arterial pode ser reduzida até 3,0/2,4 

mmHg com a prática de exercício regular. É recomendado que os doentes hipertensos 

pratiquem pelo menos 30 minutos de exercício aeróbico dinâmico de intensidade 

moderada (caminhada, corrida, ciclismo ou natação) em 5-7 dias por semana[27]. 
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1.3. Intervenção prática 

1.3.1. Objetivos e Métodos 

Pensando no “cidadão em geral e no doente em particular”[2], os objetivos deste 

trabalho foram: 

• Informar os utentes sobre a doença, os seus fatores agravantes e as 

consequências e complicações da ausência de controlo da mesma; 

• Educar acerca da maneira correta de efetuar a medição da pressão arterial; 

• Acompanhar os utentes através de medições frequentes da pressão arterial, 

incentivar à exposição de sintomas e aconselhar a medição de outros 

parâmetros biológicos que estão associados a um maior risco cardiovascular. 

• Frisar a importância do exercício físico e alimentação equilibrada pobre em sal. 

Com o intuito de cumprir os objetivos estabelecidos, em cooperação com a Dra. 

Helena e com todos os colaborados da farmácia, delineei, planeei e executei algumas 

intervenções junto da população. 

Criamos as “Manhãs em Saúde”, rastreio gratuito de segunda a sexta-feira, das 

9.00h às 13.00h, durante os meses de fevereiro e março, onde eram avaliados e 

registados os seguintes parâmetros: pressão arterial, colesterol total, triglicerídeos, 

glicemia, peso, altura, IMC e índice de gordura. As medições de todos estes parâmetros 

foram executadas no gabinete do utente, de forma privada e resguardada. Os valores 

foram registados num boletim de registo do utente (Anexo IV) e numa tabela que serviria 

como apoio para um registo posterior dos valores na ficha do utente no SIFARMA. As 

medições foram da minha responsabilidade ao longo dos dois meses exceto em dias de 

formação, onde as mesmas ficavam ao encargo de um qualquer outro colaborador. 

Sempre que possível, era estabelecida uma conversa onde o utente divulgava sintomas 

sentidos recentemente, historial (familiar e/ou pessoal) e, consoantes os valores obtidos 

de cada parâmetro, era feito o aconselhamento de medidas de prevenção ou controlo 

(frisando a importância do exercício físico e alimentação equilibrada) adaptando não só 

à idade do indivíduo, mas também ao seu estado atual de saúde. A divulgação da 

campanha foi feita via Facebook, por divulgação em cartaz e por aconselhamento no 

atendimento. 

No decorrer da campanha, desenvolvi um protocolo de medição de pressão arterial 

(Anexo V) para afixar no gabinete do utente para que todos os colaboradores 

passassem a aplicar os mesmos métodos na referida medição, e desta forma tornar a 

comparação de valores intrapessoais mais correta. 

Criei um boletim informativo sobre a hipertensão arterial (Anexo VI e VII) para 

entregar aos utentes que comprassem algum anti-hipertensor. Este boletim informa 
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acerca do que é a hipertensão arterial, quais os fatores de risco, como se mede 

corretamente a tensão arterial e ainda algumas dicas para diminuir o consumo de sal. 

 

1.3.2. Resultados 

Com mais de meia centena de aderência, as “Manhãs em saúde” foram um sucesso 

na consciencialização do perigo daquela que é considerada uma doença silenciosa 

responsável por um grande número de mortes em Portugal. Dos dados recolhidos 

verifiquei que 52% dos utentes que usufruíram da nossa campanha apresentavam 

valores de tensão arterial elevados. Destes, 43% apresentavam valores de colesterol 

acima dos 190 mg/dL, 34% de triglicerídeos acima dos 150 mg/dL e 16% ambos; 25% 

apresentavam valores de glicemia em jejum superior a 102 mg/dL; e 19% eram obesos. 

Apesar de não se considerar estes valores representativos da população, devido ao 

baixo número de indivíduos, são números que preocupam qualquer farmacêutico e 

profissional de saúde, pois muitos destes indivíduos são hipertensos. Estes valores 

podem indicar tanto uma falta de conhecimento do doente sobre a importância de 

controlar a sua doença e mudar os seus hábitos de vida, como de uma possível falha 

na terapêutica anti-hipertensora. Para além disso, campanhas como esta ajudam no 

diagnóstico de novos casos de hipertensão, dislipidemia e ainda diabetes pelo 

reencaminhamento médico que é aconselhado pelo farmacêutico aos indivíduos com 

valores que sugerem tal. 

 

1.3.3. Conclusão 

Senti-me realizada como futura farmacêutica, pois sinto que contribui para uma 

maior consciencialização do perigo da hipertensão, uma doença comum, discreta, mas 

perigosa quando não controlada. 

 

2. Saúde oral 

2.1. Enquadramento e escolha do tema 

No inicio do ano corrente, os portugueses viram ser incluído no seu orçamento de 

estado uma taxa sobre bebidas adicionadas de açúcar e muitos não conseguem 

perceber a razão. Por curiosidade fiz uma pequena pesquisa e encontrei um documento 

que justificava tal medida, o seu título é: “Redução do consumo de açúcar em Portugal: 

evidência que justifica ação”. É um documento da Direção-Geral da Saúde, disponível 

ao público e de interesse geral que mostra que os refrigerantes são produtos de fácil 

acesso que chegam a possuir numa só lata (330 mL) uma quantidade de açúcares 

simples superior ao recomendado por dia (200 kcal). De facto, num estudo de corte com 
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crianças do norte do país, observou que 35% das crianças até aos 2 anos de idade e 

88% até aos 4 anos consumiam refrigerantes pelo menos uma vez por semana e 52% 

consumia-os diariamente[36]. Como é de conhecimento geral, a incidência de cáries 

dentárias está associada à ingestão de hidratos de carbono, incluindo os que podem 

ser encontrados nos refrigerantes que muitas crianças bebem frequentemente. 

A cárie é a doença crónica mais prevalente do mundo, chegando mesmo a ser nove 

vezes superior à asma e seis vezes à diabetes. Constitui, por isso, o maior desafio global 

de saúde pública[37]. Para além disso, é a doença mais prevalente na infância e, de 

acordo com a Organização Mundial da Saúde, 60 a 90% da população mundial 

escolarizada apresenta esta doença[38]. A prevalência em Portugal de cárie dentária 

em crianças de 5 ou 6 anos de idade é de 46,7%[39]. Após o conhecimento destes 

valores, achei que, como profissional de saúde, os farmacêuticos têm um papel 

fundamental para contribuir para o melhoramento da saúde oral. Assim, e como as 

crianças de hoje são os adultos de amanhã, decidi fazer uma pesquisa mais 

aprofundada do assunto no que concerne às crianças e fazer junto destas uma 

intervenção prática para que percebam a importância de manter a higiene da cavidade 

oral. 

 

2.2. Breve revisão bibliográfica sobre saúde oral nas crianças 

A saúde oral compreende a saúde de todos os elementos da cavidade oral, desde 

os lábios, a língua, o palato, a gengiva, e os dentes. Os dentes são os que requerem 

mais cuidados no que confere à saúde, não só porque são os elementos que mais 

recorrentemente causam problemas dentro da cavidade oral, mas também porque são 

fundamentais para algumas funções humanas essenciais tais como falar, sorrir e 

comer[37]. 

Os primeiros dentes nascem por volta dos 6 a 10 meses de idade e são os primeiros 

de um conjunto de 20 dentes que são designados de dentes de leite. Por volta dos 6 

anos começam a cair os dentes de leite que gradualmente são substituídos pelos dentes 

definitivos. O crescimento dos dentes definitivos termina por volta dos 21 anos estando 

nesta fase presentes 32 dentes que não voltam a ser substituídos naturalmente. 

Poderíamos pensar que o cuidado com os dentes devia ser feito a partir do momento 

em que os dentes definitivos começam a nascer para desta forma conservar e mante-

los saudáveis o máximo de tempo possível. No entanto há estudos que demonstram 

que crianças que iniciaram a escovagem dos dentes mais cedo, apresentaram uma 

menor prevalência e gravidade de cáries na infância[40, 41] pelo que, no Programa 

nacional de promoção da saúde oral da Direção-Geral da Saúde a orientação é que a 

higiene oral se inicie logo após a erupção do primeiro dente[42]. 
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Como foi dito anteriormente, a cárie é a doença mais prevalente na infância, e 

resulta do desequilíbrio entre a flora da cavidade oral e o hospedeiro. Na presença de 

uma dieta rica em hidratos de carbono, os microrganismos multiplicam-se e fermentam 

os açúcares, produzindo em consequência ácidos que levam a uma descida acentuada 

do pH da placa bacteriana. O ambiente torna-se saturado em iões cálcio e fósforo, e o 

esmalte, numa tentativa de atingir um novo estado de equilíbrio, perde estes mesmos 

iões que o constituem para a saliva, levando desta forma à desmineralização. No 

entanto, esta doença pode ser facilmente prevenida, pois tem uma forte associação a 

hábitos e comportamentos incorretos ou inadequados. São os hábitos adquiridos desde 

cedo na infância que prevalecem e por isso devem ser integradas medidas de promoção 

da saúde geral no que respeita à aquisição dos hábitos e comportamentos saudáveis o 

mais precocemente possível. Os comportamentos considerados fundamentais para a 

prevenção da cárie dentária, e que estão associados com a baixa prevalência de cárie 

neste grupo etário, são a escovagem bidiária e o controlo do consumo de hidratos de 

carbono[43]. 

 

2.3. Recomendações 

2.3.1. Higiene oral 

Uma escovagem correta deve iniciar-se pela parte externa dos dentes molares 

(posteriores) e progredir para a parte externa dos incisivos e caninos com a escova 

numa posição de 45º em relação aos mesmos. A escova deve fazer movimentos 

circulares, horizontais e verticais no sentido da gengiva para o dente utilizando apenas 

uma leve pressão (a escova deve ser macia e adequada à idade). Executa-se o mesmo 

procedimento para a parte interior dos dentes, mas colocando a escova na vertical, por 

razões de comodidade, quando se progride para os dentes da frente. Terminar a 

escovagem com a limpeza das superfícies que mastigam (oclusais) com movimentos 

de vai e vem[44, 45]. Este processo deve durar cerca de 2 a 3 minutos e deve ser 

repetida 2 ou mais vezes por dia, sendo uma delas obrigatoriamente antes de deitar[42]. 

Para além da escovagem é aconselhado a utilização de pastas dentífricas, 

colutórios e fios dentários com fluor para reforçar o esmalte, favorecer a remineralização 

das cáries iniciais e inibir o metabolismo bacteriano[42, 45]. A utilização destes produtos 

por crianças deve ser supervisionada pelos pais para evitar o risco de desenvolver 

fluorose dentária, causada pela ingestão de grandes quantidades de pasta. A 

quantidade de pasta utilizada pode ter como referência o tamanho da unha do quinto 

dedo da criança[43]. 
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2.3.2. Redução do consumo de hidratos de carbono 

O açúcar é o fator de risco líder para a cárie dentária. A redução do seu consumo 

na dieta promove uma melhoria na saúde oral e física, reduzindo também o risco do 

desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2 e obesidade[37]. Os pais ou outros 

prestadores de cuidados devem ser aconselhados a não adoçar a chupeta ou o 

conteúdo do biberão quando os seus filhos são ainda bebés. O sabor doce deve ser 

dado a conhecer o mais tardiamente possível às crianças. A ingestão de bebidas e 

alimentos açucarados devem ser de frequência reduzida (preferencialmente só aos fins 

de semana) e quando consumidos não deve ser feito entre as refeições, após a última 

escovagem dos dentes (à noite) e ao adormecer. O mesmo é válido para a toma de 

xaropes[43, 45]. 

Politicamente podem ser aplicadas medidas para o combate de doenças 

associadas direta ou indiretamente ao consumo de açúcares, como por exemplo: aplicar 

e reforçar taxas sobre produtos alimentícios açucarados; assegurar a transparência dos 

rótulos para que a escolha do consumidor seja informada; regulamentar e controlar de 

forma eficaz a quantidade de açúcar presente em alimentos para bebés; limitar o 

mercado e a disponibilidade dos alimentos e bebidas com grande teores de açúcar para 

crianças e adolescentes[37]. 

 

2.4. Intervenção prática 

2.4.1. Objetivos e Métodos 

Pensando que as crianças de hoje são os adultos de amanhã, os objetivos deste 

trabalho foram os seguintes: 

• Introduzir o conceito de saúde oral no ambiente escolar, dando a conhecer a 

anatomia da cavidade oral e os problemas da falta de higiene da mesma; 

• Relacionar os problemas orais, nomeadamente as cáries, com a ingestão 

exagerada de açúcares, incentivando o abandono dos doces dos lanches 

escolares (preparados em casa); 

• Reforçar a frequência aconselhável para a ingestão de doces e os 

procedimentos a adotar depois do consumo dos mesmos; 

• Cativar as crianças para a correta limpeza oral diária; 

• Identificar o farmacêutico como profissional capaz de um aconselhamento 

adequando no que respeita à saúde oral para todas as idades e particularmente 

para as crianças. 

Por minha iniciativa, e com intuito de cumprir cada um destes objetivos, propus-me 

para fazer uma formação para crianças em ambiente escolar primário. Para isso pedi 
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colaboração da farmácia, que prontamente ajudou com material necessário à formação, 

e a algumas marcas (através do contacto com os delegados comerciais). A marca que 

me apoiou neste projeto foi a Pierre Fabre® que gentilmente enviou amostras de pastas 

dentífricas adequadas à idade das crianças que viria a selecionar, assim como brindes 

autocolantes e a apresentação oral direcionada ao 1º ciclo (Anexo VIII). A escola 

selecionada foi a Escola Primária de Fornos, pela sua proximidade à farmácia e por 

conter um número de alunos adequados ao número de amostras pedidas e ao tempo 

dispensado pela escola e pela farmácia para a formação. 

 

2.4.2. Resultados 

Cerca de 50 alunos do 1º ao 4º ano (dos 5 a 9 anos de idade) assistiram à formação 

no dia 2 de maio de 2017 de forma muito dinâmica (Anexo IX). A formação durou cerca 

de 2h e nela foi exposta informação sobre saúde oral e exemplificada a técnica de 

lavagem dos dentes correta. Por parte dos alunos, foram colocadas dúvidas e contadas 

histórias sobre acontecimentos relativos à higiene dos dentes e da minha parte foram 

colocadas questões aos alunos, sobre o mesmo tema, com atribuição de brinde após a 

resposta correta. 

Os alunos afirmaram que gostaram da formação, que aprenderam informação nova 

e que iriam seguir os passos recomendados. As professoras elogiaram a intervenção 

por se tratar de um assunto que é considerado preocupante na infância e cujo as 

crianças não sabem a importância do mesmo. No entanto, sugeriram que essa 

intervenção fosse direcionada aos pais, pois é em casa que os problemas realmente 

existem: a maioria das crianças não tem escovas ou dentífricos apropriados, não são 

cativadas a manter a higiene oral, recusam o lanche proporcionado pela escola em dias 

específicos (leite escolar, fruta, pão) e trazem lanches altamente calóricos e com grande 

quantidade de hidratos de carbono e gorduras processadas (como produtos de 

pastelaria e doces) de casa. 

Como compensação, num dos dias de estágio que se seguiram à intervenção, 

surgiu no meu balcão de atendimento na farmácia, um aluno da Escola Primária de 

Fornos com a mãe, a querer-se aconselhar acerca de uma escova de dentes adequada 

à sua idade e um fio dentário com fluor. 

 

2.4.3. Conclusão 

É importante a consciencialização real dos problemas da atualidade e é importante 

levar a cabo a mesma no ambiente onde estas acontecem. Qualquer cidadão comum 

tem o dever de ensinar e educar as gerações futuras sobre fatores que podem tornar-

se problemas no futuro das mesmas. Os profissionais de saúde são aqueles que 
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melhores conselhos poderão dar e os que mais confiança transmitem à população em 

geral. Por isso, é nosso dever moral alertar as pessoas, e mais ainda as crianças, que 

há perigos que podemos evitar e que na vida adulta os hábitos que adquirimos desde 

cedo podem ser determinantes na saúde que apresentamos. 

 

3. Proteção solar 

3.1. Enquadramento e escolha do tema 

Após a formação sobre higiene oral na escola primária de Fornos, uma das 

professoras questionou-nos (a mim e a Diretora técnica, Dra. Helena) acerca de outras 

formações que poderíamos realizar. Nessa altura, a Dra. Helena sugeriu-me que 

realizasse uma outra formação, sobre proteção solar, visto que nos encontrávamos em 

meses em que as temperaturas aumentavam significativamente e a exposição incorreta 

ao sol poderia torna-se prejudicial. Assim, fiz uma pequena pesquisa e intervim junto 

das crianças que tão atentamente ouvem os conselhos farmacêuticos que lhes são 

dirigidos. 

 

3.2. Breve revisão bibliográfica sobre proteção solar nas crianças 

As radiações ultravioletas (UV) são o principal carcinogénico conhecido (e evitável) 

responsável pelo desenvolvimento do cancro da pele. Já foram desenvolvidos vários 

programas e medidas que ajudam a educar os pacientes acerca do perigo da exposição 

a esta radiação e da importância da proteção solar e algumas foram dirigidas às crianças 

ou alertavam que as crianças são um alvo importante de proteção [46]. Na verdade, a 

radiação solar tem efeitos biológicos mais prenunciados nas crianças que nos adultos . 

Crianças acima dos 3 anos têm baixa concentração de melanina e um estrato córneo 

muito fino potenciando assim os efeitos nocivos das radiações: os raios UV penetram 

mais profundamente na pele conseguindo atingir a camada dérmica e causar 

fotoimunosuppresão e mutação nas stem cells (abundantes nas crianças); à superfície, 

a exposição solar causa queimaduras mais frequentemente em crianças que em 

adultos[47]. É sabido que as queimaduras solares durante a infância aumentam o risco 

de desenvolver melanoma na fase adulta[47, 48]. No entanto, a proteção nas crianças 

está longe de ser a ideal. Talvez a grande maioria da população não esteja realmente 

ciente dos perigos da exposição solar ou das suas consequências e gravidade das 

mesmas, mas mesmo os mais informados (por exemplo sobreviventes de melanomas) 

não dão a devida importância à proteção solar dos seus filhos e não fazem dessa 

medida rotina, mesmo sabendo que as suas crianças já têm um risco elevado de 
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desenvolverem o carcinoma[48]. Aqui ficam alguns tópicos mais importantes a transmitir 

às crianças, para a sua própria proteção e no que concerne à exposição solar: 

 

3.2.1. Efeitos positivos e negativos da exposição solar 

O sol é a estrela que permite que haja vida no nosso planeta. A exposição ao 

mesmo faz-nos sentir bem-dispostos e alegres, aquece o corpo e estimula a produção 

de vitamina D3, que é importante para uma boa saúde, crescimento e ossos e dentes 

fortes. A exposição limitada ao sol é benéfica para a saúde de um modo geral e em 

particular para algumas dermatoses (psoríase, eczema atópico e vitiligo), mas os danos 

que a radiação causa na pele e no corpo ultrapassam os benefícios a curto-prazo, uma 

vez que são permanentes. Ou seja, enquanto que a queimadura solar pode 

desaparecer, as alterações causadas na pele subsistem e a cada período subsequente 

de exposição prolongada mais danos são adicionados aos existentes no sistema 

imunitário local e no material genético da pele. A luz solar tem assim efeitos anti-

inflamatórios e imunossupressores, mas também pro-inflamatórios e imuno-

estimulantes[49, 50]. 

 

3.2.2. Raios UVA e UVB 

A radiação UV que atinge a superfície terrestre divide-se em dois tipos, A e B. Os 

raios UVA tem um maior comprimento de onda e por isso penetram mais profundamente 

na pele, nas camadas inferiores. Danificam o tecido conjuntivo e provocam o 

envelhecimento prematuro, rugas e perda da elasticidade. Não causam queimaduras 

solares, mas está cientificamente provado que possuem uma relação com o cancro da 

pele. Os raios UVB atingem apenas as camadas superiores da pele. Nestas, danificam 

o DNA e levam à produção de melanina (pigmento castanho), responsável pelo 

bronzeado. Se a dose de radiação UVB for demasiado forte, a pele sofre uma 

queimadura solar e fica inflamada (vermelha). A inflamação e os danos no DNA 

resolvem-se com o tempo por processos de reparação, mas quanto mais frequente, 

prolongada e intensa for a exposição solar maior o risco de falhas nestes mesmos 

processos. Com isto há a possibilidade de ocorrência de mutações, alterações no 

material genético, lesão crónica da pele e até mesmo cancro da pele[49]. 

 

3.2.3. Duração das atividades ao ar livre 

Um estudo realizado em Alemanha mostra que as crianças dos 3 aos 6 anos de 

idade passam, no verão, em média 3,9 horas no exterior entre as 10.00h e as 17.00h. 

As que passam mais tempo no exterior são as mais velhas, as que têm mães mais 
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jovens e as que não possuem roupa ou que estejam de fato de banho[51]. O horário 

mencionado é onde a radiação UV atinge o seu pico (maior intensidade) e os raios 

solares estão posicionados diretamente para a pele. Nestas 7 horas, o risco de danos 

na pele é elevado e a exposição ao sol deve ser evitada. Idealmente não é recomendada 

a saída para o exterior, pois o ambiente tem também o seu contributo na direção e 

intensidade dos raios solares, por exemplo a areia e a água refletem os mesmos. Mas 

caso isso não seja possível, é aconselhado a utilização de uma sombra, protetor solar, 

vestuário adequado e uma hidratação constante[49]. Fora do horário mencionado a 

exposição solar apresenta um risco menor, e é benéfica se acompanhada com as 

recomendações de proteção solar anteriormente referidas. 

 

3.2.4. Hidratação 

As crianças desenvolvem queimaduras solares mais facilmente que os adultos uma 

vez que a sua pele é mais fina e a perda de água transepidérmica é mais acentuada[47]. 

Por esta razão, assegurar a hidratação da pele através da ingestão de água é 

fundamental para sustentar os processos biológicos e manter a pele saudável. 

 

3.2.5. Protetor solar 

O protetor solar é um produto de aplicação local que é apresentado sobre várias 

formas farmacêuticas. É composto por filtros, que podem ser químicos e/ou físicos, e 

que pretendem minimizar os danos causados pelas radiações UVA e/ou UVB à pele. Os 

filtros químicos, ou orgânicos, absorvem determinados comprimentos de onda tornando 

a radiação menos energética e por isso inofensiva. Os filtros físicos, ou inorgânicos, são 

óxidos metálicos opacos que desviam os raios solares por reflexão ou dispersão e 

representam atualmente, a forma mais segura e eficaz de proteger a pele (são mais 

estáveis). Ao contrário dos químicos, os filtros físicos não são absorvidos e por isso 

apresentam baixo risco sensibilização ou alergia[52]. 

Vários estudos mostram que o uso de protetor solar em crianças pode prevenir o 

aparecimento de nevos melanócitos, fortemente associados ao desenvolvimento do 

melanoma cutâneo[53-55]. No entanto, poucas são as crianças que aplicam 

regularmente o protetor solar. Um estudo realizado entre 1999 e 2009 descobriu que 

62% a 65% dos estudantes nunca ou raramente usam protetor solar num dia de 

verão[56]. Um outro estudo mostra que na praia, 82% dos pais de crianças entre os 3 e 

os 6 anos aplicam protetor solar a cada 2 ou 3h, mas no jardim ou no recreio essa 

aplicação é feita apenas uma vez por dia pela maioria dos pais[51]. Mesmo com um uso 

regular do protetor solar, nem sempre a sua aplicação é a correta. As crianças aplicam 
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cerca de 0,48 mg de protetor solar por cada cm2 de pele, mas o mais seguro e que 

garante a proteção indicada no rótulo é uma aplicação de 2,00 mg/cm2[57]. 

É aconselhado, para crianças com mais de 6 meses, o uso de protetor solar de alta 

proteção, com SPF (Fator de proteção solar) 30 ou superior, dependendo do fototipo, e 

idealmente um com predominância de filtros físicos, estável e resistente à água. Em 

caso de dúvida do fototipo de uma criança, o uso do SPF máximo (50+) deve ser 

aconselhado. A aplicação deve ser feita 20 minutos antes da exposição (antes da saída 

de casa) e renovada a cada 2 horas aproximadamente. Deve ser usado a formulação 

em creme ou leite para uma aplicação mais fácil e controlável. A aplicação com spray 

tende a deixar zonas desprotegidas se não for corretamente esfregado após aplicação. 

É importante cobrir todas as áreas expostas, com especial atenção às orelhas, pescoço, 

nariz e costas das mãos. Nestas zonas deve ser usado um stick apropriado para zonas 

sensíveis[47]. 

Bebés com menos de 6 meses não devem ser expostos a radiação solar[47]. 

 

3.2.6. Vestuário 

O vestuário adequado torna-se a medidas mais eficaz para a proteção das crianças, 

pois o protetor solar por si só pode não ser suficiente e até encorajar à exposição solar 

prolongada[58]. A ideia errada que só na praia se corre perigo no que concerne ao sol, 

leva a um desmazelo por parte dos pais quando as crianças vão para a escola ou brincar 

para a rua. 20% das crianças estão protegidas do sol com roupa apropriada e 38% com 

óculos de sol, enquanto estão na praia, mas fora desta só 2% continua protegida com 

roupa adequada e 25% com óculos de sol. Quanto ao uso de chapéu, este é mais 

frequente, cerca de 94% e 86% das crianças usam-no na praia e fora dela 

respetivamente[51]. 

Idealmente as crianças sujeitas a exposição solar devem cobrir a maior área 

corporal possível, usar chapéu, óculos de sol com proteção adequada, vestuário de 

fibras sintéticas (como poliamida e poliéster), artigos espessos, compactos, pesados e 

com cores escuras. Estas são as características que conferem mais proteção, mas nem 

sempre é possível adequar as mesmas às temperaturas altas que acompanham os dias 

de verão (com maior intensidade solar). Deve-se, no entanto, evitar roupa de fibra de 

algodão e linho uma vez que a sua estrutura morfológica irregular origina pequenos 

orifícios através dos quais a radiação atravessa e atinge a pele[59]. 
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3.3. Intervenção prática 

3.3.1. Objetivos e Métodos 

Os objetivos deste trabalho foram: 

• Demonstrar, em ambiente escolar, que a exposição solar tem benefícios, mas 

também um risco associado, principalmente quando a exposição é prolongada 

e desprotegida; 

• Reforçar o perigo das queimaduras solares e das consequências das mesmas 

a curto e longo prazo; 

• Diferenciar fototipos, apresentar os diferentes tipos de protetores solares e 

mostrar qual o protetor adequado a cada fototipo; 

• Ensinar a correta aplicação do protetor solar e cativar à sua utilização diária; 

• Aconselhar ao uso de vestuário adequado, à hidratação regular e à exposição 

apenas fora do horário de maior risco; 

• Identificar o farmacêutico como profissional capaz de um aconselhamento 

adequando no que respeita à proteção solar para todas as idades e 

particularmente para as crianças. 

A intervenção junto das crianças mais pequenas está associada a uma mudança 

de comportamento no que respeita a proteção solar[60]. Com a colaboração da FCCP 

e da Pierre Fabre® realizei uma nova formação na Escola Primária de Fornos (Anexo 

X), juntamente com a Dra. Helena Martins e com a Dra. Filipa Silva. Para além da 

apresentação em PowerPoint, ensinamos as crianças do 1º ao 4º ano de escolaridade 

a aplicar protetor solar e incentivamo-las a fazê-lo nesse mesmo momento com 

amostras de protetor adequadas à sua idade (Anexo XI), e oferecemos um cantil de 

água e um livro do sol Eau thermale Avène (Anexo XII). 

 

3.3.2. Resultados 

Cerca de 50 alunos do 1º ao 4º ano (dos 5 a 9 anos de idade) assistiram à formação 

no dia 14 de maio de 2017. A formação durou cerca de 2h e nela foi exposta informação 

sobre os benefícios e perigos do sol, a diferença entre radiação UVA e UVB, os 

diferentes protetores solares existentes, os vários SFP e qual o mais adequado à pele 

de cada um, o horário proibido para exposição solar, qual a correta forma de aplicar o 

protetor solar e a importância do vestuário adequado e da hidratação constante. 

Novamente a formação foi bem recebida por parte de alunos e professores. A 

dinamização foi conseguida, todas as dúvidas foram esclarecidas e todas as crianças 

ficaram protegidas para as duas horas seguintes que incluíam o recreio da tarde, onde 

a exposição solar iria estar presente. 
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3.3.3. Conclusão 

O planeta Terra é dependente do sol para manter a existência de vida. Infelizmente, 

o próprio planeta está a ser destruído gradualmente pela forma de vida mais inteligente 

que tem. O buraco na camada do ozono está a crescer e a filtração das radiações UV 

está a perder-se. Consequentemente, estamos a assistir a alterações climáticas nunca 

antes vistas e o ser humano é o maior responsável pela mesmas e pela sua própria 

destruição. 

Com isto, cabe a nós, profissionais de saúde, conhecedores da realidade atual do 

planeta e das suas consequências para a saúde humana e principalmente para a pele, 

alertar a população: que hoje o sol é mais perigoso que no ano anterior, e que nos anos 

antes desse; que o sol é perigoso quando o sentimos a queimar, e também quando nem 

o sentimos ou vemos; que o protetor solar é importante no verão, mas também no 

inverno; que as nossas crianças são naturalmente desprotegidas e que cabe a nós zelar 

pela saúde das mesmas; que a pele é o maior órgão do corpo humano e que merece 

tanta atenção no seu cuidado como qualquer outro; e que é ela que nos expõe à 

sociedade e que reflete nossos hábitos e os nossos sentimentos.  
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Anexos 

  

Anexo I. Autocolantes identificadores para as gavetas. 

 

 

Anexo II. Medicamentos para tratamento de longa duração 

• Tuberculostáticos e antilepróticos • Antifúngicos 

• Outros antiparasitários • Relaxantes musculares 

• Antiparkinsónicos • Antiepilépticos 

• Antieméticos e antivertiginosos • Sedativos e tranquilizantes 

• Antidepressivos e psicotónicos ou 

psicoestimulantes 

• Neurolépticos 

• Bloqueadores adrenérgicos 

• Outros medicamentos do sistema nervoso 

cerebrospinal 

• Parassimpaticolíticos 

• Cardiotónicos 

• Antiarrítmicos • Anti-hipertensores 

• Vasodilatadores • Medicamentos venotrópicos 

• Antilipémicos • Antianémicos 

• Anticoagulantes, fibrinolíticos e 

antiagregantes plaquetários 

• Broncodilatadores e antiasmáticos 

• Antiácidos e antiulcerosos 

• Medicamentos substitutivos das 

secreções digestivas 

• Medicamentos que atuam no fígado e 

vias biliares 

• Diuréticos e seus adjuvantes (exceções: 

sais de K e Mg) 

• Antissépticos, acidificantes e 

alcalinizantes geniturinários 

• Hormonas hipofisiárias e placentárias • Corticosteróides 

• Hormonas da tiróide e antitiroideus • Insulinas, antidiabéticos orais e glicagina 

• Estrogénios e progestagénios • Androgénios e anabolizantes 

• Associações de hormonas 

 

 

• Antiglaucomatosos 
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• Outros medicamentos usados no 

tratamento das doenças endócrinas 

• Medicamentos de ação tópica na pele 

• Citostáticos e imunodepressores 

• Medicamentos anti-reumatismais, 

incluindo aspirina e seus derivados 

simples e outros anti-inflamatórios, 

incluindo os enzimáticos. 

• Medicamentos não classificados 

(exceções: medicamentos usados no 

tratamento da osteoporose, do 

prostatismo e da opacificação do 

cristalino). 

 

Anexo III. Formações e cursos realizados no decorrer do estágio em farmácia 
comunitária. 

• Formação “Caudalie” a 15 de fevereiro de 2017. Caudalie 

• Curso Avançado em Saúde Estética a 16 e 17 de fevereiro de 2017. CESPU 

• Formação “Klorane®” a 20 de fevereiro de 2017. Pierre Fabre Dermo-

Cosmétique Portugal, Lda.; 

• Formação “Rosto de Hidratação” a 27 de fevereiro de 2017. Pierre Fabre 

Dermo-Cosmétique Portugal, Lda.; 

• Formação “A-Derma®” a 15 de março de 2017. Pierre Fabre Dermo-

Cosmétique Portugal, Lda.; 

• Formação “Ducrey®” a 20 de março de 2017. Pierre Fabre Dermo-Cosmétique 

Portugal, Lda.; 

• Formação “Pierre Fabre Consumer Health Care” a 23 de março de 2017. 

Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Portugal, Lda.; 

• Formação “Solares” a 18 de abril de 2017. Pierre Fabre Dermo-Cosmétique 

Portugal, Lda.; 

• Formação “Acne” a 19 de abril de 2017. Pierre Fabre Dermo-Cosmétique 

Portugal, Lda.; 

• Formação “Atopia” a 19 de abril de 2017. Pierre Fabre Dermo-Cosmétique 

Portugal, Lda.; 
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Anexo IV. Frente e verso do boletim de registo do utente. 

  

 

 

Anexo V. Protocolo de medição de pressão arterial. 
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Anexo VI. Frente do boletim informativo 

 

 

Anexo VII. Verso do boletim informativo. 
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Anexo VIII. Apresentação oral direcionada ao 1º ciclo da Pierre Fabre®. 
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Anexo IX. Formação sobre saúde oral na Escola Primária de Fornos. 

 

 

Anexo X. Formação sobre proteção solar na Escola Primária de Fornos. 
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Anexo XI. Aplicação do protetor solar adequada à idade.

 

 

Anexo XII. Livro do sol Eau thermale Avène. 
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Resumo 

 

O relatório que apresento divide-se em duas partes. A primeira parte resume as 

atividades desenvolvidas ao longo dos 2 meses de estágio no Hospital de Proximidade 

de Lamego desde o dia 16 de maio ao dia 14 de julho. Nesta parte saliento todas as 

atividades correntes nos Serviços Farmacêuticos desta unidade e o papel do 

farmacêutico neste e noutros serviços relacionados com a atividade hospitalar. A 

segunda parte surgiu da necessidade de transmitir à comunidade hospitalar, aos 

médicos e enfermeiros mais propriamente, as diferenças e semelhanças de dois 

medicamentos muito usados neste hospital. Esta comunicação serviu também para 

dispor o farmacêutico a qualquer dúvida que surja relacionada com o medicamento a 

qualquer profissional e para demonstrar que esta classe profissional é competente para 

a transmissão de informação com qualidade, atual e muito importante para o apoio em 

decisões clínicas. Com isto, fazer entender que a importância da presença do 

farmacêutico é maior do que a que é-lhe dada, atualmente, em ambiente hospitalar. 
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Introdução 

 

O estágio em farmácia hospitalar é fulcral para a formação de qualquer estudante 

de Ciências Farmacêuticas. Enriquece o conhecimento adquirido, introduz novas áreas 

onde o farmacêutico é uma peça fundamental e abre novos horizontes. Os anos de 

teoria que o nosso curso propicia são fundamentais, mas são muito diferentes da 

experiência prática adquirida numa primeira fase em estágio curricular e mais tarde no 

mercado de trabalho. Por esta razão optei por fazer o estágio hospitalar num hospital 

que não me é totalmente desconhecido, onde saberia, desde o principio, que iria ser 

bem orientada e que as minhas capacidades iriam aumentar, que iria sentir o peso da 

responsabilidade, tal e qual como um dia será na minha profissão. 

Na verdade, o trabalho dos farmacêuticos hospitalares fascina-me. Apesar de 

também ter atenção à fatia financeira em torno dos Serviços Farmacêuticos e do hospital 

em si, estes profissionais têm no topo da sua lista de preocupações e atenções, e bem 

afastado dos restantes fatores, o doente. O seu bem-estar é a maior satisfação de quem 

os acompanha durante a evolução clínica. O farmacêutico é, muitas vezes, um 

profissional invisível nos hospitais, mas está por detrás de todos os processos 

envolvendo medicamentos e terapêuticas. Mesmo fora dos hospitais, é um dos 

principais responsáveis pela saúde da população: na conceção, no fabrico e na 

distribuição de medicamentos; no aconselhamento e no suporte ao conhecimento 

médico no que respeita à farmacoterapêutica; ou na divulgação do saber científico.
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Parte I: O Hospital 

 

1. Organização e gestão 

1.1. Hospital: localização e contexto 

O Hospital de Proximidade de Lamego (HPL) (antes Hospital Distrital de Lamego) 

foi recentemente inaugurada (2013) e localiza-se na periferia da cidade de Lamego, 

distrito de Viseu, junto ao nó da cidade com a autoestrada A24. Conta com um edifício 

novo com boas condições, mas também com melhores e mais rápidos acessos, o que 

é fundamental para uma instituição de saúde. Faz parte do Centro Hospitalar de Trás-

os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) desde 2007 juntamente com o Hospital de S. Pedro, 

em Vila Real (sede social), o Hospital D. Luiz I, em Peso da Régua, o Hospital Distrital 

de Chaves, em Chaves, e a Unidade de Cuidados Paliativos em Vila Pouca de Aguiar[1]. 

O CHTMAD abrange cerca de 300 000 habitantes do distrito de Vila Real, mas 

consegue estender a sua influência a cerca de 1 000 000 uma vez que abrange também 

o sul do distrito de Bragança, o Norte do distrito de Viseu e ainda o leste do distrito do 

Porto[1]. 

 

1.2. Serviços Farmacêuticos 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) constituem uma unidade funcional do CHTMAD 

com o objetivo de “disponibilizar o medicamento correto, na qualidade e quantidade 

certas, para cumprimento da prescrição médica proposta, para cada doente do hospital, 

em regime de internamento e ambulatório, contribuindo assim, para a obtenção de um 

melhor rácio risco/benefício e custo/utilidade”[1]. 

 

1.2.1. Recursos humanos e horário de funcionamento 

Os recursos humanos que integram este serviço estão organizados 

hierarquicamente, estando a Direção Clínica e Comissão de Farmácia e Terapêutica a 

ocupar o topo. Em seguida na escala descendente encontra-se a Diretora dos SF do 

centro hospitalar, Dra. Almerinda Alves (também responsável pelos SF na unidade de 

Vila Real), e os responsáveis pelos SF de cada unidade integrante do CHTMAD, que no 

caso de Lamego se refere à minha orientadora, Dra. Helena Cecília Tertuliano. 

Os SF do HPL são constituídos por uma farmacêutica, uma Técnica de Diagnóstico 

e Terapêutica (TDT) e uma Assistente Operacional (AO). Funciona de segunda a sexta-

feira das 9.00h às 18.00h, contando ainda com um período de prevenção das 18.00h às 

24.00h em dias úteis e das 9.00h às 24.00h nos feriados. O período de prevenção é 
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comum a todo o CHTMAD. O meu horário, acordado desde o primeiro dia de estágio, 

iniciava-se às 9.00h e terminava às 16.00h. 

 

1.2.2. Espaço Físico 

Os SF localizam-se no piso 0, junto ao Aprovisionamento. Contêm: uma zona de 

receção e conferência de encomendas; um armazém de soros; um armazém de 

inflamáveis; um armazém geral com armários de correr identificados com os produtos 

neles armazenados; um espaço de trabalho comum onde se encontram o Kardex® 

(armário automático de armazenamento de medicamentos) e se faz a preparação da 

medicação a enviar para os diferentes serviços; uma sala de embalamento; uma sala 

de preparação de estéreis; uma sala de lavagem; uma sala de atendimento ao público; 

vestiários masculino e feminino; gabinetes de farmacêuticos e técnicos; sala de 

reuniões; arquivo e sala de armazenamento de psicotrópicos, etc. A farmácia de 

ambulatório encontra-se no piso 2, junto à consulta externa e à saída dos utentes como 

aconselhado no manual da farmácia hospitalar[2]. Todos estes espaços são controlados 

nos parâmetros de temperatura e humidade por sondas estrategicamente localizadas e 

ligadas informaticamente à central de segurança. 

 

1.2.3. Sistemas de informação 

Presentes nos SF do HPL estão alguns livros de interesse clínico como a 

Farmacopeia Portuguesa, o Handbook of Injectable Drugs, o índice terapêutico (atual e 

de anos anteriores) e o prontuário terapêutico, indispensáveis para o exercício da 

atividade farmacêutica. Para além dos livros existem revistas de interesse clínico que 

são recebidas periodicamente, como a farmácia distribuição, TecnoHospital, Revista 

Portuguesa de Farmacoterapia, etc. Regularmente recebem também artigos e notícias 

sobre novos medicamentos, estudos clínicos ou outras informações importantes no 

contexto de farmácia e do medicamento via e-mail. 

O sistema informático utilizado denomina-se Gestão Hospitalar do Armazém e 

Farmácia (GHAF) e é comum a todo o centro hospitalar conseguindo desta forma ter as 

unidades de Vila Real, Lamego e Chaves interligadas. É um programa com vários perfis 

e acessível a médicos, farmacêuticos, TDT, enfermeiros e outros. No perfil de 

farmacêutico é possível executar as seguintes tarefas: validação da medicação prescrita 

pelos médicos, gestão de stocks, encomendas internas, transferências, receção e 

tratamento de requisição de outros serviços, preparação de malas unidose (informação 

enviada para o Kardex® e para formato de papel), débitos de medicamentos por serviço 

ou doente, consulta de dados estatísticos, etc. 
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2. Seleção, aquisição e armazenamento de medicamentos e produtos 

farmacêuticos 

2.1. Gestão de existências 

A gestão (seleção, aquisição, armazenamento e distribuição) do medicamento e de 

outros produtos farmacêuticos é uma das responsabilidades dos serviços farmacêuticos 

hospitalares[2]. É de extrema importância que não ocorra roturas de stock num hospital, 

por ser uma instituição que trabalha diariamente com algo tão precioso como a saúde 

humana, mas também é importante evitar desperdícios ou gastos extra com stocks 

superiores ao necessário. A gestão de existências, quando executada com rigor, 

mantem o equilíbrio entre os produtos que dão entrada no serviço e aqueles que são 

fornecidos pelo mesmo, permitindo: ao doente, um acesso a medicamentos e produtos 

de qualidade; aos profissionais, uma resposta rápida e satisfatória às requisições feitas 

à farmácia; e aos administradores, uma melhor aplicação dos recursos financeiros. 

O GHAF facilita esta tarefa uma vez que em todas as validações de prescrição, 

satisfação de requisições e processo de encomenda é visível a quantidade de cada 

produto em stock. Este programa permite ainda verificar o stock dos Pyxis®, sem 

necessidade de contabilizar manualmente os medicamentos armazenados em cada 

serviço. 

 

2.2. Sistemas e critérios de aquisição 

As encomendas do HPL são realizadas para o CHTMAD e este, por sua vez, efetua 

encomendas ao fornecedor de cada medicamento/produto em específico (escolha por 

concurso). São executadas através do GHAF tendo em conta as necessidades de todas 

as unidades hospitalares e a quantidade existente em stock. A quantidade a 

encomendar é decidida tendo por base o consumo mensal ou anual de cada produto e 

a quantidade pendente para entrega. Após a aquisição dos medicamentos pelo 

CHTMAD, são feitas transferências internas para o HPL em função dos pedidos 

pendentes do mesmo. 

A encomenda de gases em específico é feita pelo HPL aos fornecedores quando 

há solicitação por parte de vários serviços desta unidade. 

 

2.3. Receção e conferência de produtos adquiridos 

Na zona de receção e conferência de encomendas dos SF do HPL existe uma porta 

de acesso ao exterior que permite a receção de encomendas (normalmente levada a 

cabo pelo AO). É neste local que começa o circuito do medicamento no hospital que 

pode ser proveniente de um fornecedor ou da sede do CHTMAD (por transferência 
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interna). A encomenda é conferida pelo farmacêutico ou TDT no que respeita aos 

produtos, número de embalagens, número de lote e validade pela comparação da 

encomenda com o mencionado na fatura, guia de remessa ou transferência interna. No 

caso específico de psicotrópicos, estupefacientes, benzodiazepinas ou hemoderivados, 

estes têm de estar contidos em embalagem lacrada, acompanhados de transferência 

interna e Anexo X e serem rececionados e conferidos apenas pelo farmacêutico. O 

Anexo I deste relatório é um exemplo do documento de transferência anexado com o 

Anexo X de uma benzodiazepina, o clonazepam. 

Após todas as conferências, as faturas são enviadas para os serviços 

administrativos a fim de dar entrada dos produtos no stock e realizar o respetivo 

pagamento ao fornecedor. 

 

2.4. Armazenamento de produtos. 

A maioria dos produtos estão armazenados no armazém geral. São eles: os 

medicamentos (orais, oftalmológicos, nasais, injetáveis e de perfusão) sem condições 

especiais de armazenamento, organizados por ordem alfabética da Designação Comum 

Internacional (DCI); soluções tópicas; soluções salinas; águas; desinfetantes; e material 

de penso. No Kardex® estão guardados os medicamentos sem condições especiais de 

armazenamento e os eletrólitos concentrados, pois são estes que têm maior rotação. 

Os soros (soluções salinas e glicosiladas) têm uma sala própria para armazenamento. 

Os produtos com condições especiais de armazenamento estão separados dos 

restantes medicamentos. Os medicamentos de frio (conservação entre 2ºC e 8ºC) 

encontram-se ordenados alfabeticamente em frigoríficos com temperatura controlada 

no espaço de trabalho. Os inflamáveis encontram-se numa sala especial por questões 

de segurança. Esta sala não tem qualquer contacto com os armazéns de outros 

medicamentos/produtos ou fontes de ignição e apresenta uma única porta corta-fogo de 

acesso que se direciona para o exterior do edifício. Os medicamentos psicotrópicos, 

estupefacientes e eletrólitos concentrados encontram-se num cofre e em armário 

fechado num local de acesso restrito. O acesso do mesmo é apenas permitido a 

farmacêuticos. 

Os medicamentos de dispensa em ambulatório têm parte do seu stock na farmácia 

de ambulatório para facilitar e agilizar o atendimento aos utentes, de modo a que o 

tempo possa ser aproveitado para a explicação da terapêutica e outros conselhos 

necessários transmitir ao doente. 

Todos os medicamentos/produtos estão organizados segundo o critério FEFO (First 

expire, first out) de modo a serem usados primeiramente os medicamentos com validade 

curta e permitir uma melhor gestão dos stocks. Ainda podemos observar que são 
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adotadas algumas estratégias para diminuir os erros associados à medicação: 

eletrólitos concentrados estão rotulados com etiquetas florescentes com a inscrição 

“DEVE SER DILUÍDO”, a dosagem mais elevada de um medicamento possui uma 

etiqueta identificativa vermelha e a dose mais baixa do mesmo medicamento possui 

uma etiqueta identificativa verde. 

 

3. Validação da prescrição 

O ato de prescrever é exclusivamente médico. No entanto, a prescrição de 

medicamentos destinados a ser administrados em meio hospitalar ou em regime de 

ambulatório necessitam de ser validados por um farmacêutico para se proceder à sua 

dispensa. O farmacêutico possui assim a responsabilidade de verificar: a existência dos 

medicamentos prescritos no stock dos SF, se a posologia prescrita está correta, a 

existência de interações medicamentosas entre todos os medicamentos prescritos para 

o mesmo doente, se o medicamento é o adequado conforme a(s) patologia(s) 

diagnosticadas e outros problemas de saúde existentes, se o medicamento está 

autorizado para o doente em questão (caso de antibióticos de largo espetro, 

carboximaltose férrica, citotóxicos, ou outros), etc. A validação ocorre através do GHAF 

num separador onde pode ser selecionado o serviço hospitalar e visualizar os doentes 

do serviço selecionado com prescrições. Se todos os parâmetros acima referidos 

estiverem conformes a medicação é validada e é selecionado o sistema de distribuição 

para cada medicamento, caso contrário notifica-se o erro de prescrição e procede-se à 

sua resolução. Este processo de resolução pode passar pela alteração do medicamento 

no sistema, com notificação ao médico prescritor (indicado no sistema), através do 

sistema, ou pelo contacto (pessoal, telefónico ou por escrito) com o mesmo para 

confirmar a prescrição e, caso necessário, pedir para alterar a mesma a fim de ser 

validada. 

Durante os 2 meses de estágio tive oportunidade de fazer a validação da prescrição 

com frequência e isso permitiu-me aplicar conhecimentos e enriquecer a minha 

experiência profissional (objetivo principal do estágio). Em algumas situações que 

descrevo de seguida, foi necessária a minha intervenção para confirmação de 

prescrições ou para alterações da mesma. O caso mais recorrente era a prescrição de 

omeprazol, esomeprazol e outros inibidores da bomba de protões que os SF não 

dispunham em stock. Neste caso era deixado no sistema uma notificação ao médico 

que o medicamento prescrito não existia em stock e uma observação a comunicar que 

o único medicamento da mesma subclasse terapêutica existente era o pantoprazol. 

Como a substituição dentro desta subclasse não apresenta qualquer risco para o doente 
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a mesma era feita na validação da prescrição pelo farmacêutico. Outro caso foi a 

prescrição de mononitrato de isossorbida em comprimidos de libertação prolongada 

(uma vez por dia) que os SF não possuem em stock. Em alternativa poderiam ser 

utilizados comprimidos de libertação imediata de menor dose ao longo do dia (três vezes 

por dia). Outros contatos telefónicos foram feitos com médicos a fim de confirmar 

posologias e autorizações para a utilização de determinados medicamentos. 

 

4. Sistemas de distribuição de medicamentos 

4.1. Distribuição clássica 

A distribuição clássica é aquela que é efetuada aos serviços após uma encomenda 

interna dos mesmos. O processamento desta distribuição começa quando um serviço 

(por exemplo Consulta Externa, Urgências, Medicina Interna, etc.) faz uma encomenda 

aos SF. Essa encomenda é recebida através do GHAF e é visualizada e validada (e 

corrigida perante o stock caso seja necessário) pelo farmacêutico. Os produtos pedidos 

são preparados pelo TDT que regista as quantidades, os lotes e as validades dos 

mesmos. O farmacêutico verifica todos estes parâmetros e confronta com os produtos 

preparados. Após a verificação, o AO transporta a encomenda até ao serviço que 

executou a mesma e espera pela verificação por parte dos enfermeiros assim como a 

assinatura de quem verificou no documento de requisição onde consta os produtos 

encomendados, as quantidades, os lotes e as validades. Este documento assinado é 

devolvido aos SF. 

Este tipo de distribuição destina-se a produtos de elevada rotação e que possuem 

um pequeno armazenamento nas enfermarias de cada serviço. São eles: soros, 

desinfetantes, sabões, algumas pomadas e cremes, entre outros. 

 

4.2. Reposição de stock 

No HPL os medicamentos de maior consumo em determinados serviços, de 

distribuição controlada (estupefacientes, psicotrópicos) ou usados em casos 

emergentes são distribuídos pelo sistema de Pyxis®, armários automáticos em bloco 

onde a dispensa de medicamentos é feita perante identificação do enfermeiro ou 

farmacêutico (protegido por código ou impressão digital) e cuja segurança é mais 

elevada. Os Pyxis® têm várias gavetas com diferentes níveis de segurança. As 

primeiras, com nível de segurança inferior, têm divisórias abertas em que o utilizador do 

sistema pode retirar qualquer medicamento e quantidade independentemente do que 

tenha selecionado. As gavetas seguintes apresentam pequenas caixas (cubies) que 

abrem apenas a divisória do medicamento selecionado. Com nível de segurança 
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superior, as gavetas individuais onde estão os psicotrópicos e estupefacientes, abrem 

o suficiente para se tirar apenas a quantidade pedida. Desta forma podem ser evitados 

erros ou desvios de medicação. Existem três Pyxis® no HPL: um na Urgência, um na 

Medicina Interna e um na Cirurgia de Ambulatório. É necessária a reposicionar de stocks 

frequentemente (praticamente diária) nestes dispensadores automáticos, tarefa que no 

CHTMAD é realizada por farmacêuticos. O responsável por cada Pyxis® tira a listagem 

dos medicamentos com stock baixo através de um programa próprio de sincronização 

ou pelo GHAF. Os medicamentos são preparados, enviados para o serviço e o 

farmacêutico repõe em cada Pyxis® indicando a quantidade colocada e a validade mais 

curta existente. Também neste tipo de distribuição é aplicado o critério FEFO. Quando 

há necessidade de repor substâncias controladas as mesmas são transportadas para o 

serviço pelo farmacêutico e a sua colocação nos armários automáticos (assim como no 

inventário) tem de ser testemunhada por outro profissional de saúde (enfermeiro, por 

exemplo) que assina a listagem dos medicamentos (Anexo II) previamente retirada 

como atestado do testemunho e da conformidade no procedimento. 

Várias foram as vezes que acompanhei a Dra. Helena na reposição dos stocks dos 

Pyxis® e após aproximadamente um mês de estágio a minha orientadora criou perfis 

temporários nos mesmos para poder ter acesso de forma autónoma. Desta forma, 

quando o volume de trabalho era maior, eu mesma fazia reposição dos medicamentos. 

 

4.3. Distribuição personalizada 

Este tipo de distribuição é feito para medicamentos com circuitos próprios e de 

controlo mais apertado, uma vez que as imposições legais relacionadas com os mesmos 

assim o exigem. No HPL a distribuição personalizada é feita para os estupefacientes e 

psicotrópicos e para os hemoderivados e no Hospital de S. Pedro (sede do CHTMAD) 

é feita para os citotóxicos e imunomoduladores como tive oportunidade de testemunhar. 

. 

4.3.1. Estupefacientes e psicotrópicos 

Segundo o Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, são inúmeros os estupefacientes 

e psicotrópicos existentes (listados em anexo do mesmo decreto)[3]. Estas substância 

necessitam de legislação própria e controlo apertado, uma vez que são substâncias 

psicoativas, que causam adição e que são suscetíveis a tráfego. Desta forma, para a 

sua dispensa é necessário o preenchimento do Anexo X da Portaria n.º 981/98, de 8 de 

junho como prescrição médica, um impresso oficial autocopiativo da Imprensa Nacional-

Casa da Moeda (INCM)[4]. Os campos a ser preenchidos neste impresso são: serviço 

onde o medicamento está a ser utilizado, número do anexo, identificação do 

medicamento (DCI, forma farmacêutica, dosagem e código), nome do doente, 
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cama/processo, quantidade prescrita, rubrica do enfermeiro que administra, data da 

administração, quantidade administrada, assinatura do diretor do serviço, assinatura do 

diretor dos SF, assinatura de quem entrega o documento e de quem recebe, assim como 

as respetivas datas e números mecanográficos em cada uma das assinaturas. Os 

duplicados das requisições deste tipo de medicamentos são devolvidos ao serviço que 

o preencheu e os originais são organizados por ordem de dispensa e arquivados nos 

SF por um período de 3 anos. 

A dispensa destes medicamentos nos serviços é feita através do Pyxis®. O seu 

armazenamento em gavetas com o nível de segurança máxima está autorizado pelo 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. (INFARMED), que 

aceita o registo informático da distribuição dos mesmos. 

 

4.3.2. Hemoderivados 

Os medicamentos derivados do plasma são obtidos através da extração de 

proteínas do plasma de dadores e acarretam um alto risco de contaminação. Em 

consequência exigem processos dispendiosos, pelo que a sua aquisição, distribuição e 

administração deve ser muito controlada por questões de segurança e financeiras. 

A dispensa de hemoderivados é de registo obrigatório, com preenchimento do 

anexo ao Despacho conjunto n.º 1051/2000, de 14 de setembro. Este documento está 

dividido em 2 vias (a via farmácia e a via serviço) e em 4 campos: A, B, C e D. O campo 

A identifica o médico prescritor e o doente. O campo B regista a requisição do 

medicamento, a sua identificação e justificação para a prescrição do mesmo. O campo 

C regula a distribuição, e o D a administração. À exceção do campo D, os campos estão 

presentes nas duas vias, sendo a via farmácia autocopiativa. O campo D está presente 

apenas na via serviço e é por isso preenchido por este[5]. 

 

4.3.3. Medicamentos Citotóxicos e Imunomoduladores 

Os medicamentos citotóxicos e imunomodeladores não são dispensados como 

outros medicamento. São medicamentos de risco biológico, tóxicos, com margem de 

segurança estreita e de custos elevados. Por estas razões, a sua prescrição deve ser 

feita em impresso próprio, individualizada por doente onde conste a sua identificação, a 

identificação da terapêutica (DCI do medicamento, posologia e duração do tratamento).  

 

4.4. Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (SDIDDU)  

É a distribuição utilizado para doentes que se encontram internados no serviço 

hospitalar. É usada para os serviços de Medicina Interna e de Internamento em 
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observação (OBS) e executado todos os dias perante a medicação prescrita pelos 

médicos e validada pelos farmacêuticos. A medicação é distribuída em malas 

(identificadas com o dia e o mês a que correspondem) pelo TDT, com gavetas 

identificadas como o nome e número de processo do doente. Cada gaveta está dividida 

por horas onde os medicamentos são colocados pelas horas de toma. O farmacêutico 

é responsável pela verificação de toda a medicação das malas e pelo fecho das gavetas. 

O AO transporta as malas ao serviço e troca as mesmas pelas do dia anterior. O 

farmacêutico faz com o enfermeiro a conferência conjunta das malas de medicação e a 

mesma fica registada com assinatura dos dois profissionais (Anexo III). Eu mesma tive 

oportunidade de fazer a conferência antes do transporte para o serviço e no serviço com 

um enfermeiro. No entanto, a conferência conjunta nem sempre é possível devido ao 

grande volume de trabalho que os enfermeiros alegam ter. 

É de salientar ainda que neste tipo de distribuição são tomadas ainda algumas 

precauções para evitar erros na administração de medicamentos: na falta de algum 

medicamento são preenchidos folhetos amarelos de alerta com a descrição que o 

medicamento não se encontra em stock mas o mesmo pode ser retirado do Pyxis® ou 

enviado assim que estiver disponível; e aos medicamentos que necessitem de ser 

fracionados para obtenção da dose prescrita é colada uma etiqueta vermelha com a 

inscrição “ATENÇÃO À DOSAGEM”. 

Neste tipo de distribuição não são fornecidas substâncias controladas ou eletrólitos 

concentrados. Estes medicamentos têm de ser retirado do Pyxis®. 

 

4.5. Distribuição de medicamentos a doentes em ambulatório 

A dispensa de medicamentos na farmácia de ambulatório é a única que é feita ao 

doente (ou acompanhante) diretamente pelo farmacêutico. Permite aos doentes 

continuar a sua terapêutica em casa e ao médico e farmacêutico um melhor 

acompanhamento destes doentes. 

Os serviços do HPL que mais prescrevem medicamentos para ambulatório são: 

Cirurgia de Ambulatório, Consulta Externa (Reumatologia, Ginecologia, Hematologia, 

etc.) e Hospital de Dia. Ainda são dispensados biológicos para doentes de outras 

entidades privadas, devido à proximidade da sua residência com o HPL. 

A dispensa em ambulatório é feita perante uma receita eletrónica materializada que 

é analisada pelo farmacêutico. É calculado a quantidade de medicamento necessária 

(número de comprimidos, volume de xarope ou número de seringas/canetas) perante a 

data do fim do tratamento prescrita ou perante a data da consulta seguinte. 

Posteriormente, é fornecida a medicação ao doente ou seu representante perante a 

identificação com o cartão de cidadão e referência do grau de parentesco com o doente 
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e após o registo da quantidade, do lote, da validade e do laboratório do medicamento 

dispensado. Com a dispensa feita o farmacêutico deve assinar a receita e proceder à 

transmissão de informação necessária para o bom uso do medicamento. Esta 

informação deve incluir a posologia (frequência, horário e dias das tomas), a duração 

do tratamento, o modo de administração, os efeitos adversos mais comuns (e os mais 

graves), interações medicamentosas e, mais importante, explicar que a adesão correta 

da terapêutica é essencial para um tratamento correto. Por fim a receita deve ser 

debitada informaticamente através da validação da prescrição eletrónica presente no 

GHAF. Quando se tratam de receitas de cirurgia de ambulatório, a requisição da 

medicação (prova do aviamento da receita) deve ser incluída no processo de cada 

doente. 

O processo de dispensa foi o que realizei de forma autónoma (sempre com 

supervisão da Dra. Helena) praticamente desde o início do estágio. A experiência 

anterior em farmácia comunitária permitiu ser mais confiante no atendimento e estar 

atenta aos mais diversos pormenores no mesmo. As receitas que nos chegavam 

diariamente provinham da Cirurgia de Ambulatório e continham Analgésicos e Anti-

Inflamatórios não-esteróis para tratamentos de duração não superior a 7 dias. 

Esporadicamente aviava receitas de medicamentos biológicos ou hormonais. 

Durante uma das dispensas que acompanhei, foi detetado um erro de prescrição 

associada à receita em Anexo (Anexo IV). Após o aviamento de medroxiprogesterona 

500mg, a Dra. Helena recordou-se que tinha feito a dispensa do mesmo medicamento 

para a mesma doente uma semana antes. Após alguma pesquisa e a consulta do 

médico prescritor, foi confirmado que o mesmo medicamento foi prescrito em duplicado 

(por pensarem que a primeira dose não tinha sido administrada), uma primeira vez 

quando a doente se encontrava internada pelo médico responsável pela cama da 

mesma e outra em regime de ambulatório após a alta por um segundo médico. Segundo 

o prescritor, a doença que a senhora apresentava não necessitava das duas doses no 

espaço de uma semana, pelo que a administração da mesma acrescentaria uma 

sobrecarga hormonal muito elevada. Assim que o erro foi detetado foi contatada a 

diretora técnica do lar onde a doente habita e explicada a situação. O medicamento foi 

devolvido antes de chegar à doente e o erro foi notificado. 

 

5. Produção e controlo de medicamentos 

5.1. Preparação de citotóxicos 

A preparação de citotóxicos não é realizada no HPL, mas sim na Unidade 

Centralizada de Preparação de Citostático (UCPC) no Centro de Oncologia do Hospital 
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de S. Pedro, sede do CHTMAD, em Vila-Real. Para ter acesso a esta valência, passei 

uma semana nesta unidade onde estão presentes um farmacêutico e dois TDT. Estes 

profissionais garantem (através de procedimentos específicos) a qualidade dos 

medicamentos, assim como a higiene e desinfeção do espaço e das preparações, de 

forma a cumprir todas as normas. Porque estas preparações têm de ser estéreis, sem 

qualquer vestígio microbiológico ou pirogénico, as mesmas são preparadas em 

ambiente assético, dentro de uma câmara de fluxo laminar vertical e com total proteção 

do utilizador. Esta zona é considerada uma zona limpa e é onde os TDT laboram. Possui 

pressão (negativa) e temperatura controladas. Para os profissionais passarem para esta 

zona necessitam de passar por uma antecâmara com pressão positiva onde se equipam 

com vestuário de segurança. Na parte exterior a estas há uma zona considerada suja 

onde ocorre: a receção e validação das prescrições; o cálculo das dosagens; a 

preparação de material, medicamentos e rótulos; o armazenamento de material, o 

controlo de stocks e prazos de validade; entre outras tarefas que são realizadas pelo 

farmacêutico. Esta zona necessita de ser limpa e estar arrumada, mas o profissional 

não precisa de vestuário de segurança a não ser as luvas. A transferência de material, 

medicamentos e preparações prontas é feita em tabuleiros estéreis, por uma janela de 

porta dupla e sempre após a desinfeção do material com álcool a 70º. 

Todas as preparações efetuadas são registadas em simultâneo com a identificação 

do doente que as recebe, assim como os lotes dos medicamentos usados para a sua 

preparação. As preparações são executadas por um TDT e verificadas pelo segundo 

TDT (dupla verificação). As preparações prontas são verificadas pelo farmacêutico que 

confirma o volume de medicamento adicionado à preparação e o rótulo da mesma. Se 

a preparação estiver conforme é enviada para a sala de tratamento para ser 

administrada. 

 

5.2. Preparação de formas farmacêuticas não estéreis 

São poucas as preparações realizadas no HPL. Durante o meu estágio tive 

oportunidade de assistir e participar na preparação de salicilato de sódio requerida pela 

unidade de Fisioterapia. As preparações são executadas pelo TDT que se equipa com 

vestuário próprio e na sala de preparação de estéreis. Esta tarefa é supervisionada pelo 

farmacêutico. O produto final e o rótulo são verificados e a ficha de preparação é 

assinada pelo TDT e pelo farmacêutico e arquivada. 

 

5.3. Reembalagem 

A reembalagem é feita para formas farmacêuticas sólidas e pode ser feito para três 

situações: quando os medicamentos vêm em embalagens multidose, quando é 
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necessário fracionar comprimidos para se obter as dosagens prescritas ou quando o 

corte dos blisters não permite a sua rotulagem para identificação. Esta operação permite 

manter as características de qualidade e estabilidade do medicamento e obter 

medicamentos em dose unitária. 

Os medicamentos a embalar são colocados no sistema da máquina de embalagem 

pelo TDT. É inserido o nome do medicamento, a dosagem após fracionamento e/ou 

embalagem, o laboratório, a data de validade original do medicamento, a validade após 

o processo, o lote do medicamento, a identificação do operador e do farmacêutico 

responsável. A validade é calculada em função da validade original. Os produtos que 

não saem do blister original têm a validade do mesmo, os medicamentos higroscópicos 

têm a validade de um mês, os restantes têm a validade mais curta de um dos dois 

valores: um quarto da validade original ou meio ano da data de embalagem. Antes da 

operação propriamente dita, o farmacêutico deve verificar todos estes campos e dar 

permissão para o processo. A embalagem é executada pelo TDT (assim como o 

fracionamento se for o caso) que se equipa com vestuário próprio (touca, máscara, bata 

e luvas) e desinfeta a bancada e os pratos do aparelho onde se colocam os comprimidos 

ou cápsulas por embalar. Por fim as embalagens são verificadas pelo farmacêutico que 

liberta os lotes assinando o relatório emitido pelo software do aparelho. 

Nem sempre a reembalagem é o mais aconselhado para a preparação de unidoses. 

As embalagens unidose preparadas têm uma película transparente que permite a 

visualização das características organoléticas dos medicamentos. Observei durante o 

estágio que haviam comprimidos efervescentes de acetilcisteína degradados com o 

tempo, pelo que a reembalagem do medicamento não era viável. As causam poderiam 

ser: o calor do aparelho que executa o processo, o ar ou a humidade que ficava retido 

no interior da embalagem final, ou a temperatura nos serviços. Para a resolução do 

problema, estes comprimidos passaram a ser embalados em papel alumínio e rotulados. 

 

6. Informação sobre medicamentos e outras atividades de farmácia clínica 

6.1. Apoio informativo 

O farmacêutico é o especialista do medicamento, pelo que qualquer assunto 

relacionado com o mesmo deve ser tratado com este profissional de saúde, 

nomeadamente pedidos de informação, divulgação de notícias ou assuntos relevantes, 

etc. 

A informação pode chegar ao farmacêutico de duas formas: proactivamente, 

através do INFARMED, comunicações da indústria farmacêutica, decisões internas, 
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notícias, etc.; ou através uma solicitação por parte de um doente ou um profissional de 

saúde. 

A informação proativa é recolhida, analisada, gerada uma resposta concreta e 

sucinta e divulgada através de serviços em papel (folhetos, posters, comunicados), e-

mail ou via intranet[6]. A informação solicitada aos SF pode ser feita via telefone, 

pessoalmente ou por escrito. O pedido de informação é analisado, é realizada uma 

pesquisa em bases de dados, livros, monografias, Resumo das Características do 

Medicamento (RCM) ou informações da indústria farmacêutica e elaborada uma 

resposta em impresso próprio onde ficam registadas entre outros campos, as fontes 

utilizadas e o tempo de resposta[6]. Na maioria das vezes, e porque a dúvida surge num 

momento de decisão dos profissionais de saúde, a resposta é dada pessoalmente ou 

via telefónica o mais rapidamente possível e só posteriormente se faz o preenchimento 

do impresso que fica arquivado nos SF. 

Eu, ao longo do estágio, participei em algumas respostas a pedidos de informação 

(Anexo V e VI) e elaborei a divulgação de informação proativa através de um estudo 

que realizei de comparação entre o óxido férrico sacarosado e a carboximaltose férrica, 

que desenvolvo na parte II deste relatório. 

 

6.2. Farmacovigilância 

O HPL, como instituição de saúde, pode contribuir em grande peso para a 

farmacovigilância através da notificação de novos efeitos adversos ou outros que já 

possam vir indicados no RCM do medicamento. Esta notificação pode ser realizada por 

farmacêuticos, médicos, enfermeiros ou pelo próprio doente aumentando assim a 

informação sobre o medicamento e contribuindo para a segurança de outros 

utilizadores. É visível em vários computadores dos SF um atalho que permite a 

notificação para a Unidade de Farmacovigilância do Norte de forma simples e intuitiva. 

Também são observados em vários locais do hospital cartazes de promoção do “Uso 

Responsável do Medicamento – Somos todos responsáveis”, campanha promovida pela 

Ordem dos Farmacêuticos que apela à denúncia de efeitos adversos. 

 

6.3. Participação do farmacêutico em ensaios clínicos 

Um ensaio clínico é “qualquer investigação conduzida no ser humano destinada a 

descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos 

farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou a identificar os 

efeitos indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a 

absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais  medicamentos 

experimentais a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia”[7]. 
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Na semana que estive na UCPC, assisti a uma pequena explicação de uma 

farmacêutica de como funcionam os ensaios clínicos do CHTMAD. Este centro 

hospitalar possui vários ensaios clínicos de fase III em curso, na sua maioria de dupla 

ocultação. No que respeita aos SF, estes são responsáveis pela receção, 

armazenamento, distribuição e recolha do medicamento experimenta. Numa primeira 

fase, o ensaio clínico é autorizado pelo Conselho de Administração. O medicamento 

experimental (pode ser um medicamento novo, um medicamento conhecido ou placebo) 

é recebido por um farmacêutico que é responsável pela verificação da encomenda no 

que concerne à quantidade, ao lote, ao prazo de validade e à verificação das condições 

de armazenamento e transporte. A receção do medicamento é transmitida ao promotor 

do ensaio clínico (pessoa, singular ou coletiva, instituto ou organismo responsável pelo 

ensaio clínico) e armazenado em local próprio com condições de temperatura e 

humidade bem controladas. A distribuição é muitas vezes randomizada e por isso os 

medicamentos são identificados por códigos para que só o promotor saiba qual o 

medicamento que um doente em específico está a receber. Quando o medicamento não 

é administrado este é recolhido pelo farmacêutico e devolvido ao promotor para 

posterior destruição. Todos estes passos são registados e arquivados no dossiê do 

medicamento guardado nos SF[7]. 

 

6.4. Análises Clínicas 

A atividade farmacêutica num hospital não se restringe só aos SF. No HPL encontrei 

duas farmacêuticas no laboratório de análises clinicas (onde passei dois dias) cujo 

contributo é essencial ao bom funcionamento deste laboratório. O Diretor Técnico do 

laboratório é o médico patologista Dr. Paulo Pires, e juntamento com este e com as duas 

farmacêuticas trabalham outros TDT nas análises requeridas pelos médicos da 

instituição. O laboratório está dividido em três grandes áreas: Bioquímica, Hematologia 

e Microbiologia. A área da bioquímica é responsável pelas análises mais comuns, 

valores de colesterol LDL e HDL, colesterol total, triglicerídeos, glicemia, albumina, 

transaminases, entre outros parâmetros bioquímicos. Na Hematologia utilizam-se 

processos automáticos para execução do hemograma onde estão incluídos a contagem 

de células sanguíneas, diferenciação de leucócitos, hematócrito, concentração de 

hemoglobina, índices globulares, etc. É importante referir que em caso de dúvida o 

conhecimento das farmacêuticas é utilizado quando é necessária a visualização da 

amostra ao microscópico. Na área da Microbiologia são utilizadas primeiramente 

culturas biológicas para sementeira das diversas amostras que chegam ao laboratório 

para análise. Os meios utilizados são na sua maioria o MacConkey, o CLED, a Gelose 

de Sangue e a Gelose de Chocolate. Por fim as amostras positivas são corridas num 
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aparelho automático que identifica e faz o antibiograma das colónias existentes nos 

meios. Os resultados são sempre confirmados e validados pelas farmacêuticas, a 

informação dos vários resultados é cruzada e os valores finais são registados em 

sistema informático para que o médico possa ter acesso instantâneo aos mesmos.
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Parte II: Trabalhos realizados 

 

1. Comparação entre óxido de ferro sacarosado e carboximaltose férrica. 

1.1. Enquadramento e escolha do tema 

No serviço de Hospital de Dia são executados, todas as terças e quintas-feiras, 

tratamentos com ferro intravenoso (IV), pelo que os SF são responsáveis pelo 

fornecimento dos medicamentos e arquivo das respetivas receitas. O óxido de ferro 

sacarosado e a carboximaltose férrica são os medicamentos prescritos para esses 

tratamentos. São exclusivamente fornecidos perante a receita médica pelo 

farmacêutico. Surgiu a curiosidade em saber mais sobre estes medicamentos e o que 

mais os diferencia e por isso realizei uma pesquisa e um pequeno estudo bibliográfico 

comparativo. 

 

1.2. Indicação terapêutica do ferro 

“O ferro por via parenteral deve ser reservado aos doentes incapazes de tolerar ou 

absorver o ferro oral e em doentes com anemia crónica acentuada que não podem ser 

mantidos só com ferro oral: pacientes com doença renal crónica avançada, que 

requerem hemodiálise e tratamento com eritropoietina, várias situações pós-gastretomia 

e resseção prévia do intestino delgado, doença inflamatória que envolva o intestino 

delgado e síndrome de malabsorção. Pode ainda ser útil no controlo da anemia induzida 

pela quimioterapia, quando dado com eritropoietinas, em grupos específicos de 

doentes.“[8] Só deve ser administrado quando a indicação for confirmada através de 

análises apropriadas (ferritina sérica, hemoglobina (Hb), hematócrito, contagem 

eritrocitária ou índices globulares)[9-11]. 

 

1.3. Caracterização dos medicamentos de ferro IV 

Todas as formulações de ferro IV autorizadas atualmente têm uma estrutura 

comum: um núcleo central de ferro elementar e um hidrato de carbono ligado a este. O 

hidrato de carbono permite a estabilização do complexo e libertação modificada do ferro, 

impedindo desta forma uma libertação imediata do ião e uma reação tóxica severa. O 

peso molecular do complexo (depende do tamanho do núcleo e do açúcar envolvente) 

determina a velocidade de libertação deste metal, influenciando assim a dose de ferro 

existente em cada medicamento e o ritmo de infusão a que pode ser administrado. 

As formulações referidas em seguida são as usadas no HPL e apresentam-se sob 

a forma de soluções aquosas, translúcidas e de cor castanha. 
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• Óxido férrico sacarosado, com 34-60kDa de peso molecular[12] (6h de 

tempo de semivida) e sacarose como hidrato de carbono. Medicamento 

genérico comercializado como Óxido férrico sacarosado Generis®. Ampolas 

de 5mL com 100mg de ferro; 

• Carboximaltose férrica, com 150kDa de peso molecular[12] (7-12h de tempo 

de semivida) e carboximaltose como hidrato de carbono. Medicamento de 

referência, comercializado como Ferinject®. Ampolas de 10 mL com 500 mg 

de ferro; 

 

1.4. Eficácia 

O óxido férrico sacarosado é um medicamento de ferro IV com mais literatura 

publicada, surgiu em 1947 pela necessidade de tornar a administração de ferro mais 

segura[12] e é o mais utilizado em Portugal dentro da classe farmacoterapêutica dos 

Antianémicos - Compostos de ferro[13]. A sua segurança foi confirmada por vários 

estudos incluindo pacientes hemodialisados[14], pacientes com intolerâncias a outras 

formas de ferro IV[15] e pacientes onde o ferro per os é particularmente perigoso, como 

é o caso de indivíduos com Doença Inflamatória Intestinal[16]. Foi demostrado que é 

um medicamento mais eficaz que o ferro oral e que reduz as necessidades de 

transfusão em substituição de articulações, cirurgia cardíaca e cirurgia ao cancro 

colorectal[12]. 

A carboximaltose férrica é um medicamento aprovado recentemente pelo 

INFARMED para uso em Portugal[13]. Permite com a sua estrutura, uma administração 

mais rápida de maiores doses de ferro. Apresenta boa tolerância e eficácia em estudos 

com baixas doses[17] e com altas doses[18], demonstrando melhoria nos valores de 

Hb, na função física e na fadiga (em relação ao ferro oral) sem toxicidade observada[19]. 

A eficácia dos dois medicamentos foi comparada pelo INFARMED que afirma que 

a carboximaltose férrica (Ferinject®) apresenta “maior eficácia, segurança e 

conveniência (maior facilidade de administração que o medicamento comparador)”[13]. 

No entanto, um estudo clínico levado a cabo no Reino Unido, demostra que apesar 

destes dois medicamentos provocarem uma subida significativa da Hb (2,4 g/dL em 

média para o óxido férrico sacarosado e 2,7 g/dL em média para a carboximaltose 

férrica) do volume globular médio (VGM) e da ferritina, não há diferença estatística 

significativa entre si para demostrar qual tem maior eficácia, e devido ao tamanho 

reduzido do estudo, este grupo de investigadores nada conseguem concluir quanto à 

incidência de efeitos adversos destes dois medicamentos[20]. 
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1.5. Efeitos adversos 

Os efeitos adversos são idênticos aos dois medicamentos. Os mais frequentes 

incluem náusea, vómitos, cefaleias, tonturas, hipotensão e sabor metálico. No local da 

punção pode ocorrer flebites e espasmos venosos. Menos frequentemente pode 

aparecer febre, dores musculares, rubor facial, urticária, queixas abdominais, urticária, 

edema das extremidades. O efeito mais grave, mas raramente observado, foi a reação 

anafilatóide, que pode ser fatal em doentes com história de hipersensibilidade, mesmo 

quando uma administração prévia tenha sido tolerada[10, 11, 21]. 

 

1.6. Posologia e Administração 

A posologia deve ser indicada pelo médico tendo em conta a necessidade individual 

de ferro do doente, o cálculo da(s) dose(s) e a administração da(s) mesma (s) e as 

avaliações após a reposição de ferro. 

O número de ampolas a utilizar de óxido férrico sacarosado é calculado dividindo o 

défice total de ferro por 100mg (conteúdo de uma ampola). O défice total de ferro resulta 

do valor da fórmula: Défice total em ferro (mg) = peso do corpo (kg) x (hemoglobina ideal 

– hemoglobina real) (g/L) x 0,24 + ferro de reserva (mg)[10]. A posologia habitual no 

adulto é 1 a 2 ampolas de Óxido Férrico Sacarosado Generis (100 a 200mg de ferro) 

duas a três vezes por semana dependendo do valor da hemoglobina administradas em 

injeção durante 10 minutos ou perfusão (diluída em 500mL de soro) durante 3,5 horas. 

A dose máxima de segurança é 200mg[8, 10]. 

A dose de carboximaltose férrica necessária depende do nível de Hb e do peso 

corporal do doente e pode ser consultada no RCM[11]. Pode ser administrada em dose 

única por injeção intravenosa (não excedendo os 15mg ferro/kg peso corporal e até 15 

minutos de duração), por perfusão intravenosa (não excedendo os 20mg ferro/kg peso 

corporal e até 15 minutos de duração) ou em doses distribuídas (não excedendo os 

1000mg de ferro por semana). A dose máxima de segurança é 1000mg [11]. 

“Qualquer uma das duas formulações de ferro deve ser administrada apenas 

quando estão imediatamente disponíveis técnicos formados em avaliação e tratamento 

de reações anafiláticas, em instalações que seja assegurado todo o suporte para 

reanimação. O doente deve ser observado para identificar possíveis efeitos adversos 

durante pelo menos 30 minutos após cada injeção”[10, 11]. 

 

1.7. Custo médio de aquisição 

A carboximaltose apresenta melhores resultados no que concerne a custo-

efetividade em relação ao óxido férrico sacarosado, pois apesar da sua aquisição ser 

significativamente mais cara, a sua administração substancialmente mais rápida permite 
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reduzir o tempo de ocupação de pessoal clínico (médicos, enfermeiros e auxiliares), a 

ocupação de camas e o deslocamento dos doentes de casa ao hospital, fatores que 

direta ou indiretamente interferem com a economia da instituição[13, 20]. Por esta razão, 

a escolha das diferentes fórmulas para administração que existem atualmente no 

mercado deve ser feita caso a caso, tomando sempre em conta o custo e a situação do 

doente (internamento, dificuldade de deslocação ou local de residência)[9]. 

 

1.8. Intervenção prática 

1.8.1. Objetivos e métodos 

Na realidade, visualizou-se no HPL um crescimento acentuado da utilização da 

carboximaltose férrica durante o último ano. Apesar dos médicos saberem as 

características dos medicamentos individualmente nem sempre estão tão cientes das 

diferenças ou semelhanças dos diferentes medicamentos usados no tratamento da 

mesma patologia. O principal objetivo deste estudo era transmitir a informação recolhida 

sobre a comparação do óxido férrico sacarosado com a carboximaltose férrica e criar 

discussão no público alvo. Associado a este, era também objetivo recolher informação 

de outros profissionais de saúde sobre este assunto e conhecer a realidade do hospital 

no que concerne aos doentes e aos serviços que utilizam estes medicamentos.  

O método utilizado foi a comunicação em póster (Anexo VII) e foi marcada uma 

formação para todos os interessados para o dia 13 de julho, com certificação para os 

participantes (Anexo VIII). 

 

1.8.2. Resultado 

Como a apresentação era curta, a mesma teve aderência de vários enfermeiros, 

médicos, nomeadamente do serviço de Medicina Interna e Hospital Dia. Estes são os 

serviços que usam frequentemente estes medicamentos, pelo que a comunicação se 

tornou mais direcionada. Foi uma apresentação considerada “muito interessante”, “curta 

e objetiva” e que gerou uma discussão produtiva para os diferentes profissionais e até 

troca de ideias. O que mais surpreendeu os participantes foi, sem dúvida, o preço médio 

de cada unidade dos diferentes medicamentos. 

Perante a informação apresentada chegamos à conclusão que realmente a escolha 

do medicamento deve ser ponderada tendo em conta os fatores: tempo de 

administração, número de administrações, disponibilidade dos serviços e dos 

profissionais, possibilidades de deslocação dos doentes, preço do medicamento, entre 

outros. Para o serviço de Medicina Interna, um doente que esteja internado sem data 

próxima prevista de alta pode ser usado o óxido férrico sacarosado, medicamento muito 
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estudado, com eficácia mais que comprovada e de custo baixo. Para o Hospital de Dia 

em que a grande parte dos doentes têm de se deslocar de longe para o Hospital em 

táxis, autocarros, com familiares (que muitas vezes faltam ao trabalho para os poder 

acompanhar), ou ambulâncias ao encargo do hospital, compensa a administração de 

carboximaltose férrica que, apesar de ser mais cara, ocupa menos tempo dos 

profissionais, menos tempo de cama (que pode ser usada para outros doentes) e menor 

número de deslocações ao hospital. 

O poster foi oferecido ao serviço de Hospital de Dia que garantiu a sua exposição 

para que a informação passe a barreira dos profissionais e chegue também aos doentes 

que utilizam esta mesma medicação. 

 

1.8.3. Conclusão 

Como especialistas do medicamento, somos os profissionais vocacionados para 

transmitir a outros as alternativas terapêuticas existentes, as características de cada 

medicamento, de forma a ajudar na melhor escolha da terapêutica, tendo sempre 

presente todos os fatores, nomeadamente o doente e o seu bem-estar. Este trabalho 

fez-me sentir integrada na equipa hospitalar e útil, ou até arriscava a dizer, essencial na 

mesma. O farmacêutico não deve ser apenas o que dispensa e guarda os  

medicamentos, mas aquele que os conhece melhor que ninguém.
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Anexos 

Anexo I. Exemplo de uma transferência interna e Anexo X da benzodiazepina 
clonazepam. 
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Anexo II. Listagem de medicamentos carregados no Pyxis®. 
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Anexo III. Registo mensal de conferência conjunta. 
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Anexo IV. Receita de medroxiprogesterona. 
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Anexo V. Frente do documento de suporte ao pedido de informação. 
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Anexo VI. Verso do documento de suporte ao pedido de informação. 
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Anexo VII. Póster de apresentação do Estudo comparativo entre o óxido férrico 

sacarosado e a carboximaltose férrica. 
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Anexo VIII. Certificado de formadora. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 




