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RESUMO 
 

Realizado no âmbito da unidade curricular Estágio do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas o relatório que se segue, resulta do culminar da formação académica enquanto 

farmacêutica. O estágio em questão foi realizado na Farmácia Chaves Ferreira de Vila Real, ao 

longo de quatro meses, nos quais tive a oportunidade de contactar com diferentes realidades do 

dia-a-dia de uma farmácia. Este permitiu assim, a concretização prática, de todo o conhecimento 

adquirido ao longo dos últimos cinco anos, constituindo desta forma, o primeiro contacto com a 

Profissão Farmacêutica.  

O relatório que se segue está dividido em duas partes, tendo a primeira, por objetivo, demonstrar 

todo o funcionamento da Farmácia Chaves Ferreira, bem como evidenciar todas as aptidões e 

competências por mim adquiridas/desenvolvidas ao longo deste período.  

Na segunda parte do relatório de estágio, foram desenvolvidos dois temas com utilidade na 

prática farmacêutica. A escolha dos mesmos, prendeu-se com a atualidade de cada um deles. O 

primeiro trabalho consistiu no desenvolvimento de um panfleto sobre a proteção solar e os riscos 

que advêm do sol. Este panfleto foi divulgado numa ação promovida pela Associação Nacional de 

Farmácias em parceria com a digressão “SIC de Todos Nós”. O segundo tema, surgiu no 

seguimento das consultas de nutrição realizadas na Farmácia Chaves Ferreira, tendo sido, por isso, 

realizado um poster de forma a alertar a população alvo, para os riscos que resultam do excesso de 

peso e da obesidade.  
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES REALIZADAS 
 
 

Tabela 1. Cronograma das atividades realizadas ao longo do período de estágio. 
 

 

 

Atividades 
 

março 
 

abril 
 

maio 
 

junho 
 

julho 
 

Receção e armazenamento de 

encomendas 
 

´ ´ ´ ´ ´ 

 

 

Medição da PA e determinação 

de parâmetros bioquímicos 
 

´ ´ ´ ´ ´ 

 

Organização e conferência de 

receituário 
 

 ´ ´ ´ ´ 

 

Controlo de validades 
 

 ´ ´ ´ ´ 
 

Atendimento ao público 
 

  ´ ´ ´ 
 

Preparação individualizada da 

medicação 
    ´ 

 

Rastreio cardiovascular   ´   
 

Promoção do cartão Saúda    ´  
 

Formação Nestlé 
 

´     
 

Formação Fama II 
 

 ´    
 

Formação GlobalVet 
 

 ´    
 

Formação Silfarma 
 

 ´    
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1. Farmácia Chaves Ferreira 

1.1. Localização, direção técnica e horário de funcionamento 

A Farmácia Chaves Ferreira localiza-se na Rua Santa Sofia nº 5-7, no distrito de Vila Real. O 

Despacho de 2 de abril de 1959 permitiu a sua instalação e abertura, pela atual proprietária e diretora 

técnica, a Sr.a Dr.a Ana Maria de Almeida Chaves [1]. 

A Farmácia Chaves Ferreira dispõe de um horário de funcionamento das 8h00 às 20h00 às 

terças e sextas-feiras e das 8h30 às 20h00 às segundas, quartas e quintas feiras, em regime 

contínuo, sem pausa para o almoço. Aos sábados, o horário de funcionamento é das 9h00 às 13h00, 

com um encerramento de duas horas para almoço, retomando a abertura das 15h00 às 19h00. Nos 

dias de serviço permanente, a farmácia encontra-se aberta ao público 24 horas. 

 

1.2. Recursos humanos  

Segundo o Decreto de Lei n.º 307-2007, de 31 de agosto, as farmácias devem ser constituídas 

simultaneamente por quadros farmacêuticos (Diretor Técnico (DT) e outro farmacêutico) e quadros 

não farmacêuticos (Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), ou qualquer individuo com 

formação técnico-profissional certificada no âmbito das funções de coadjuvação na área 

farmacêutica) [2]. A equipa da Farmácia Chaves Ferreira é constituída pela diretora técnica (Dr.a 

Ana Maria de Almeida Chaves), por duas farmacêuticas adjuntas (Dr.a Agostinha Teixeira e Dra. 

Ana Salomé Costa), por uma outra farmacêutica (Dr.a Ana Lima), por cinco TDT (Sra. Catarina 

Teixeira, Sr. Ivo Lopes, Sr. João Gomes, Sr. José Mota, Sra. Sylvia Alves) e dois técnicos auxiliares 

de farmácia (Sra. Andreia Gouveia e Sr. Ilídio Fernandes). Toda a equipa profissional encontra-se 

devidamente identificada através do uso de um cartão contendo o nome e o título profissional 

correspondente. Dos recursos humanos da farmácia, fazem ainda parte o Dr. António Pedro Chaves 

Ferreira Portugal, responsável pela parte de gestão, a Dr.a Joana Alves, nutricionista, um 

profissional responsável pela audição da empresa Sonotone e uma empregada de limpeza 

responsável pelas condições de higiene.  

  

1.3. Instalações e equipamento 

As farmácias comunitárias servem de elo de ligação entre a população em geral e o sistema de 

saúde, prestando cuidados de saúde de elevado caráter técnico-científico. Para isso, o 

farmacêutico, necessita de instalações, equipamentos e fontes de informação adequados à sua 

prática. As instalações da Farmácia Chaves Ferreira cumprem os requisitos descritos nas Boas 

Práticas Farmacêuticas (BPF) para Farmácia Comunitária [3]. 

 

1.3.1. Espaço exterior 

No espaço exterior da Farmácia Chaves Ferreira podemos encontrar uma placa devidamente 

identificada com o nome da farmácia e da DT responsável e ainda o símbolo da “Cruz Verde”, que 

está devidamente iluminado e onde consta informação como por exemplo a temperatura, hora e 

data. Na porta de entrada está ainda exposta uma placa informativa referente à farmácia de serviço 
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do município, constando a sua localização e contacto, bem como a informação das farmácias de 

serviço durante o trimestre.  

Para garantir o acesso a todos os clientes, a Farmácia Chaves Ferreira dispõe de uma rampa 

metálica, permitindo desta forma a entrada de indivíduos com dificuldades motoras. Para garantir a 

segurança dos profissionais de saúde durante os serviços noturnos da farmácia, esta dispõe, de 

uma pequena área de vidro com um postigo que serve de local de atendimento. A farmácia dispõe 

ainda de uma pequena montra que é alterada conforme as necessidades de divulgação de 

determinados produtos/serviços.  

 

1.3.2. Espaço interior 

A Farmácia Chaves Ferreira apresenta-se como um local cuidado e limpo, transmitindo conforto 

e profissionalismo não só para o corpo profissional, como também para todos os utentes que a 

frequentam. Esta dispõe das caraterísticas de temperatura e humidade indispensáveis para o 

correto armazenamento de todos os produtos e apresenta apenas um único piso constituído por 

quatro áreas distintas.  

A farmácia dispõe assim, de uma área de atendimento ao público, constituída por 4 balcões de 

atendimento cada um deles com o respetivo computador, aparelho de leitura ótica e impressora de 

recibos/faturas. Dispõe ainda de dois terminais de multibanco e de duas caixas registadoras, 

localizados de forma estratégica, permitindo o acesso dos mesmos a todos os balcões. Nesta área 

podemos ainda encontrar diferentes lineares onde se encontram expostos os produtos de 

dermofarmácia e cosmética e de higiene corporal, organizados consoante a marca e a gama a que 

pertencem. Existe ainda um linear destinado ao espaço animal, onde podemos encontrar produtos 

de uso veterinário. Ainda na zona de atendimento, existe um local de armazenamento, devidamente 

protegido do alcance dos utentes, constituído por colírios, gotas nasais e auriculares, supositórios, 

óvulos, enemas, cremes, pomadas e géis que se encontram organizados com base na forma 

farmacêutica e dentro desta, por ordem alfabética. Atrás dos balcões de atendimento, podemos 

encontrar, também organizados por ordem alfabética, os injetáveis, as ampolas bebíveis, os 

pós/granulados, alguns suplementos alimentares e produtos de dietética e ainda inúmeros 

medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM). Nesta área e por baixo do balcão é possível 

encontrar ligaduras, adesivos, material de uso dentário e seringas em gavetas próprias. Existem 

ainda expositores destinados a determinados produtos, como por exemplo meias elásticas, 

rebuçados sem adição de açúcar entre outros. Ainda na área de atendimento, a Farmácia Chaves 

Ferreira dispõe aos seus utentes uma área de espera, constituída por 3 cadeiras. Nesta área 

podemos ainda encontrar uma balança que permite medir simultaneamente a altura, o peso e 

consequentemente o Índice de Massa Corporal (IMC) e a Pressão Arterial (PA).  

Na zona de receção e conferência de encomendas procede-se à receção, verificação e 

armazenamento dos produtos rececionados. Esta é constituída por dois computadores, cada um 

deles com um leitor ótico associado, permitindo simultaneamente mais do que uma receção. É ao 

nível desta área que se encontra o servidor responsável por emitir toda a informação informática 

para os restantes computadores. O armazenamento realiza-se não só ao nível de gavetas, como 
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também ao nível de prateleiras, sendo este último caso, destinado a medicamentos de grande 

volume ou cujo o stock é elevado. Na área de armazenamento existem ainda, locais específicos que 

se destinam aos produtos de puericultura, produtos de dietética, chás, sistemas transdérmicos e de 

inalação, produtos de higiene íntima, suplementos vitamínicos, soluções e suspensões, material de 

ortopedia, produtos de protocolo (tiras de teste de glicemia, agulhas e lancetas), produtos de 

alimentação para bebés e para indivíduos com problemas de deglutição. Nestes casos o 

armazenamento é feito, sempre que possível, por gama e dentro desta, por ordem alfabética de 

modo a facilitar um acesso mais rápido a todos os produtos.  

É no laboratório que se realizam as prestações de serviços de saúde, nomeadamente avaliação 

do perfil lipídico (colesterol total e triglicerídeos), a determinação da glicemia, do ácido úrico, a 

deteção de infeções urinárias e a determinação do INR (Razão Normalizada Internacional). A 

preparação de medicamentos manipulados, segundo as respetivas monografias, é também 

realizada ao nível do laboratório. Pelo que, as matérias-primas se encontram armazenadas neste 

local. No laboratório encontra-se ainda um frigorífico onde são armazenados todos os produtos (ex.: 

insula, vacinas, colírios, etc.) que têm de ser conservados no frio com temperaturas que variam 

entre os 2ºC e os 8ºC. Existe ainda um armário que serve de armazenamento a todos os 

psicotrópicos e estupefacientes presentes na farmácia, e cujo o acesso é restrito.  

A Farmácia Chaves Ferreira, dispõe ainda de um gabinete onde se realiza a conferência de 

receituário e a sua respetiva faturação. Este gabinete funciona ainda como uma biblioteca que é 

continuamente atualizada e organizada e que possuí diversa bibliografia, entre as quais a 

Farmacopeia Portuguesa, cuja a presença é obrigatória em qualquer farmácia e é o local onde 

podemos encontrar toda a documentação da farmácia.  

 

1.3.3. Equipamento 

De acordo com as BPF, qualquer farmácia deverá ter ao seu dispor todo o equipamento 

necessário para o decorrer da sua atividade. E deverá ser realizado um plano de manutenção e 

sempre que necessário a calibração dos instrumentos que permita demonstrar o seu funcionamento 

adequado [3]. A Farmácia Chaves Ferreira cumpre todos os requisitos descritos nas BPF nas 

Normas gerais sobre as instalações e equipamentos - Equipamentos, realizando calibrações 

periódicas dos instrumentos (Ex.: termohigrómetros, balanças, frigorífico, etc.) presentes na 

farmácia, de forma a garantir um maior rigor aquando da utilização dos mesmos.  

 

1.4. Perfil dos utentes 

A Farmácia Chaves Ferreira, devido à sua localização privilegiada no centro da cidade e junto 

às imediações do Mercado Municipal e de inúmeros estabelecimentos comerciais, apresenta um 

elevado número de utentes, principalmente em dias de mercado (terças e sextas feiras). Devido ao 

seu contexto histórico, esta possuí um vasto número de utentes que se encontram fidelizados com 

a farmácia, possuindo a sua própria ficha de cliente. É importante realçar que a grande maioria 

deles, são indivíduos idosos polimedicados, pelo que, o conhecimento das suas patologias, permite 
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um atendimento mais eficaz, responsável e personalizado, tentando sempre que possível, satisfazer 

as necessidades dos mesmos.  

 

2. Gestão em farmácia comunitária 

A gestão de uma farmácia tem nos dias de hoje um especial destaque. Esta é de extrema 

importância, uma vez que tem por objetivo garantir que todas as atividades desenvolvidas no seio 

da farmácia não apresentem qualquer tipo de prejuízo nem para o utente nem para a sua própria 

saúde. O farmacêutico, enquanto profissional de saúde, pode e deve assumir uma posição de 

gestão de modo a garantir uma maior rentabilidade e sustentabilidade da farmácia.  

 

2.1. Sistema informático 

O software utilizado pela Farmácia Chaves Ferreira é o Sifarma2000Ò desenvolvido pela Global 

Intelligent Technologies (GlinttÒ), sendo este responsabilidade da Associação Nacional de Farmácia 

(ANF). O Sifarma2000Ò encontra-se implementado em todos os computadores que fazem parte 

integrante do equipamento informático da Farmácia Chaves Ferreira. Este permite um melhor 

acompanhamento ao utente, disponibilizando informação técnico-científica (composição 

quantitativa/qualitativa, indicações terapêuticas, posologia, reações adversas, contra-indicações) 

sobre os medicamentos que se encontram atualmente no mercado, garantindo desta forma um 

aconselhamento mais seguro, eficaz e com maior qualidade.  

O Sifarma2000Ò constituí ainda uma ferramenta de excelência no que diz respeito à 

administração e gestão financeira da farmácia permitindo aprovar e rececionar encomendas, 

atualizar stocks, controlar prazos de validade e realizar e regularizar devoluções. Cada profissional 

de saúde possui o seu próprio login, através do qual realiza diferentes funções na farmácia 

(atendimento, receção de encomendas, devoluções, etc.). 

De modo a evitar perdas de informação, são efetuadas diariamente cópias de segurança do 

sistema. O servidor permanece sempre ligado, garantindo desta forma a transmissão de informação 

para os restantes computadores. Dois dias por semana, o servidor bem como o restante 

equipamento informático são desligados de modo a não sobrecarregar o sistema, garantindo desta 

forma um melhor desempenho do mesmo. 

 

2.2. Gestão de stocks 

Uma gestão equilibrada de stocks é essencial para garantir a sustentabilidade financeira de uma 

farmácia, permitindo desta forma uma prestação de serviços adequada à prática farmacêutica.  

Os processos de compra e venda estão na base da gestão de stocks. Para isso são 

estabelecidos valores mínimos e máximos para cada produto, tendo em conta a rotatividade do 

mesmo, impedindo desta forma a rutura do produto em questão ou até mesmo o seu desperdício. 

Tais valores poderão ser alterados consoante as necessidades de procura do utente, da própria 

farmácia ou até mesmo devido a questões de sazonalidade. Sempre que um determinado produto 

atinge o stock mínimo, o Sifarma2000Ò gera automaticamente uma encomenda diária para esse 
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mesmo produto, sendo esta posteriormente aprovada pelo profissional responsável, que após 

avaliar os stocks escolhe o fornecedor que reúne os melhores requisitos de compra.  

Para garantir uma correta gestão de stocks é necessário ter um cuidado redobrado aquando da 

receção de encomendas, na marcação e dispensa de produtos ou na possibilidade de o produto 

estar para quebra. As quebras correspondem a produtos que a farmácia compra, mas com os quais 

não vai obter qualquer tipo de lucro. Existem três tipos de quebras distintos: o auto-consumo interno, 

o auto-consumo externo e uma quebra propriamente dita, isto é, quando por exemplo, um 

determinado produto parte. Na Farmácia Chaves Ferreira as quebras vão sendo guardadas 

informaticamente em local próprio, sendo as mesmas processadas e enviadas para a contabilidade 

no final de cada mês. Atualizando-se posteriormente os stocks.  

 

2.3. Aquisição e armazenamento de medicamentos e produtos de saúde 

A base de uma farmácia comunitária assenta na aquisição de medicamentos e produtos de 

saúde, na qual os fornecedores desempenham um papel fulcral. Os fornecedores são, regra geral, 

escolhidos consoante o serviço prestado, o tempo de entrega das encomendas, o stock disponível, 

a diversidade de produtos que dispõe, o cumprimento na data e hora de entrega dos produtos, na 

facilidade de devoluções e no preço por eles praticado, sendo igualmente importante realçar todas 

as bonificações e descontos por eles facultados. Uma bonificação consiste na faturação de um 

determinado produto a preço zero, sendo este designado de bónus. Existem dois tipos de 

descontos: o comercial e o financeiro. O desconto comercial é aquele que se verifica num 

determinado produto e que poderá traduzir-se em desconto monetário ou sobre a forma de bónus. 

Por outro lado, o desconto financeiro verifica-se no valor total da fatura. Este último é estabelecido 

entre o distribuidor e o profissional responsável pelas compras efetuadas pela farmácia. Por 

exemplo pagar antecipadamente ou num período de tempo estabelecido pelo distribuidor. 

A aquisição de medicamentos e produtos de saúde pode ser feita diretamente aos laboratórios 

ou através de armazenistas de distribuição grossista. É importante realçar que a aquisição direta a 

laboratórios permite obter uma maior margem de lucro para a farmácia, contudo, na maioria das 

vezes é necessário proceder a encomendas mínimas, o que se poderá tornar dispendioso para a 

farmácia, sendo isso avaliado pelo profissional responsável. Por outro lado, os distribuidores 

grossistas, ainda que não permitam obter lucros tão elevados, não exigem quantidades mínimas de 

aquisição de produtos, permitindo uma maior margem de manobra para a farmácia.  

Os principais fornecedores da Farmácia Chaves Ferreira são a OCP Portugal®, a Cooprofar, a 

Alliance Healthcare® e a Empifarma. As encomendas podem ainda ser realizadas diretamente aos 

laboratórios como por exemplo a SanofiÒ, a TolifeÒ entre outras.  

 

2.3.1. Realização de encomendas 

As encomendas podem ser realizadas via telefone, através do Sifarma2000Ò, dos gadgets dos 

respetivos fornecedores e diretamente ao laboratório. Este sistema informático permite a realização 

de encomendas através de quatro métodos distintos: encomenda diária, instantânea, online e do 

tipo via verde.  
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A encomenda diária é gerada com base no balanço entre os stocks mínimos e máximos dos 

diversos produtos. Quando um determinado produto atinge o stock mínimo este é automaticamente 

inserido pelo sistema informático na encomenda. Contudo, apesar de esta ser gerada 

automaticamente, antes de ser enviada para os fornecedores é aprovada pelo profissional 

responsável por esta área, que analisa individualmente cada encomenda, decidindo se deve retirar 

ou acrescentar algum produto tendo em conta as necessidades da farmácia. Na Farmácia Chaves 

Ferreira, a encomenda diária é realizada ao final do dia. 

Produtos que não estejam disponíveis na farmácia ou que apresentem uma procura de caráter 

esporádico, poderão ser encomendados de modo instantâneo. O Sifarma2000Ò permite verificar a 

disponibilidade do produto em questão, bem como a data e a hora prevista da entrega para os 

seguintes fornecedores Alliance Healthcare® e GlobalVet. A OCP Portugal® e a Cooprofar dispõe 

de gadgets que permitem de igual forma saber qual o stock de um determinado produto bem como 

o preço de venda à farmácia (PVF). Alternativamente, as encomendas poderão ser realizadas por 

via telefónica, contactando-se diretamente os distribuidores grossistas. Esporadicamente, e quando 

a necessidade de um determinado produto é urgente, poderá tentar-se obter um determinado 

produto através de outras farmácias da área, que se disponibilizem a ceder o mesmo. Em caso de 

cedência, a Farmácia Chaves Ferreira arquiva em local próprio qual o medicamento/produto e a 

data em que a mesma o adquiriu. Aquando da reposição de stock do respetivo produto, o mesmo é 

devolvido à farmácia que facilitou a sua cedência.  

As encomendas do tipo via verde são realizadas por alguns fornecedores para garantir a 

disponibilidade de um determinado produto, que existe em quantidades controladas, a todas as 

farmácias. Desta forma a dispensa desse mesmo produto só se irá efetuar quando associada a uma 

receita médica.  

As encomendas realizadas diretamente aos laboratórios, ocorrem geralmente aquando de uma 

visita à farmácia por parte de um delegado de informação médica ou por via email ou telefónica. O 

profissional responsável pelas compras a nível da farmácia, após a análise do histórico de compras 

e vendas, elabora uma encomenda. Estas quando comparadas com as encomendas realizadas a 

distribuidores grossitas apresentam um tempo de receção mais elevado, no entanto, em termos 

monetários são mais vantajosas para a farmácia, na medida em que apresentam descontos e 

bonificações superiores.  

As encomendas online são realizadas pelo utente no site das Farmácias Portuguesas. O utente 

em questão escolhe a farmácia na qual pretende rececionar o produto, podendo optar pelo 

pagamento online ou no ato da receção do produto. Aquando da encomenda online, surge uma 

mensagem no ecrã de todos os utilizadores do Sifarma2000Ò da farmácia em questão, podendo 

estes optar por tratar a encomenda de imediato ou posteriormente. O responsável pelas 

encomendas online verifica qual o produto pretendido pelo utente, e qual a sua disponibilidade na 

farmácia. Se este se encontrar disponível na farmácia, a encomenda é então aprovada, e o sistema 

envia uma mensagem ao utente com informação acerca da disponibilidade do produto.  

Existem ainda as encomendas manuais. Este tipo de encomendas refere-se, regra geral, a todas 

aquelas que são efetuadas via telefone, com as devidas exceções (Ex.: Cooprofar). Nestes casos, 
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o Sifarma2000Ò, dispõe de uma ferramenta denominada de “Gestão de Encomendas” que permite 

inserir manualmente a encomenda no sistema sendo para isso necessário indicar qual o fornecedor 

e quais e quantos os produtos a receber. Consequentemente a encomenda é enviada para o 

fornecedor via papel, permitindo posteriormente a sua receção através do item “Receção de 

Encomendas”. 

 

2.3.2. Receção e conferência de encomendas 

A receção de encomendas é uma das etapas mais importantes no que toca à gestão de uma 

farmácia. Uma correta receção dos produtos vai permitir uma atualização constante dos stocks. 

Todas as encomendas são entregues em contentores próprios, que o fornecedor disponibiliza. Os 

produtos que necessitam de refrigeração são enviados em contentores térmicos juntamente com 

termoacumuladores, garantindo desta forma as condições de temperatura e humidade necessárias 

ao seu transporte. Juntamente com estes contentores, que se encontram devidamente identificados, 

é enviada a fatura referente à encomenda em questão, ou em alguns casos a guia de remessa. Esta 

última não permite rececionar os produtos, tendo estes que aguardar a chegada da fatura 

propriamente dita.  

Juntamente com a fatura original (Anexo 1), vem um duplicado da mesma, onde consta a 

seguinte informação: número do documento, data, identificação do fornecedor e da farmácia, 

identificação dos produtos faturados através do Código Nacional Português (CNP), designação do 

produto (nome comercial ou Denominação Comum Internacional (DCI)), quantidade pedida e 

quantidade enviada –, Preço de Venda ao Público (PVP), desconto (quando aplicável), Imposto 

sobre o Valor Acrescentado (IVA), PVF, valor total da encomenda, número total de produtos 

enviados e produtos esgotados (quando aplicável).  

A receção de encomendas é realizada numa plataforma do Sifarma2000Ò. Numa fatura, regra 

geral, vem descrito o número que identifica a encomenda e que permite saber de entre todas as 

encomendas a rececionar a qual é que se destina. Após se selecionar a encomenda pretendida 

deverão ser introduzidos no sistema as seguintes informações: número de identificação do 

documento, data, valor total da fatura, incluindo o IVA, e mais recentemente o número total de 

produtos correspondentes à encomenda. Posteriormente começa-se a receção propriamente dita, 

é importante realçar que no caso de produtos cuja refrigeração seja necessária, estes deverão ser 

rececionados o quanto antes, de modo a garantir as condições de humidade e temperatura 

adequadas, sendo por isso armazenados de imediato.  

Desta forma, procede-se à leitura ótica de todos os produtos tendo sempre em atenção o prazo 

de validade e o PVP, atualizando-os sempre que necessário. Após se realizar a leitura ótica de 

todos os produtos, estes organizam-se por ordem alfabética, verificando-se de seguida o PVF. O 

preço dos produtos sem Preço Inscrito na Cartonagem (PIC) é estabelecido com base na margem 

praticada por cada farmácia. Por fim, verifica-se se o número de produtos lidos opticamente 

corresponde aquele que vem efetivamente faturado e se o valor faturado coincide com aquele que 

é apresentado no sistema. Os produtos que se encontram esgotados, devem ser retirados da 

encomenda antes de se proceder à sua aprovação e deverão ser comunicados à Autoridade 
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Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED). Sempre que um determinado 

produto apresente alguma inconformidade como por exemplo validade expirada ou inferior ou igual 

a três meses, embalagem danificada, produto pedido por engano, faturação de um produto em falta 

na encomenda ou receção de um produto que não está faturado, deve-se realizar uma reclamação 

via telefone ao fornecedor. Na Farmácia Chaves Ferreira, de modo a agilizar todo o processo, 

quando ocorre uma situação semelhante à mencionada anteriormente deve-se proceder ao registo 

escrito em documento próprio da falta de produto. Neste documento deve-se indicar o fornecedor, 

a data e o número de reclamação (cedido pelo fornecedor aquando da reclamação), número de 

produtos enviados e número de produtos recebidos. Posteriormente, a reclamação é regularizada 

através de uma nota de crédito ou do envio dos produtos em falta consoante escolha do 

responsável. Aquando da regularização da mesma, o farmacêutico, TDT ou auxiliar de farmácia 

deverá assinar esse mesmo documento.  

A encomenda é assim aprovada e a fatura é arquivada em local próprio. No final de cada mês, 

todas as faturas são enviadas para a contabilidade. Após o processamento da encomenda o sistema 

inicia a impressão das etiquetas dos produtos sem PIC, realizando-se posteriormente a etiquetagem 

dos mesmos.  

 

2.3.2.1. Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

A receção de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos requer cuidados adicionais. 

Aquando da receção dos mesmos, estes deverão ser armazenados de imediato em local próprio. A 

receção destes medicamentos é acompanhada de uma requisição específica (Anexo 2) (documento 

original e duplicado) que deverá ser introduzida no sistema quando se termina a receção de uma 

encomenda. Segundo o Decreto Regulamentar nº 61/94, de 12 de outubro, ambos os documentos 

devem ser carimbados, datados e assinados, ficando o original na posse da farmácia e o duplicado 

a cargo do fornecedor. Ambas as requisições deverão ser guardadas durante o período de três anos 

[4]. 

 

2.3.2.2. Aquisição de matérias-primas 

A receção de matérias-primas (MP) requer obrigatoriamente o preenchimento de um documento 

denominado de “Registo de movimento de matérias-primas” (Anexo 3). O responsável por esta área 

deve assim proceder ao preenchimento do mesmo, onde deve indicar qual o fornecedor, a origem 

e o número de encomenda. Cabe ao fornecedor, enviar juntamente com a MP, um boletim de 

análise, que será posteriormente verificado pelo farmacêutico responsável para avaliar ou não a 

conformidade do mesmo em relação ao que vem descrito na Farmacopeia Portuguesa IX. No 

momento de receção da MP é ainda essencial que se avalie a mesma quanto ao seu estado e 

qualidade. Estas deverão ser posteriormente armazenadas em condições de temperatura, 

humidade e luz adequadas à sua conservação [3]. 

 

2.3.3. Armazenamento 

Após se realizar a receção de encomendas deve-se proceder ao armazenamento dos produtos 
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nos seus devidos locais. Segundo as BPF, as condições quer de iluminação, temperatura, humidade 

e ventilação das áreas de armazenamento devem ir de encontro às exigências específicas para 

cada produto. Devendo as mesmas ser verificadas e registadas de forma periódica [3]. Tal como 

referido anteriormente, os produtos que necessitem de refrigeração são os primeiros a ser 

armazenados. Na Farmácia Chaves Ferreira, estes são armazenados num frigorífico específico, 

com temperatura controlada entre os 2ºC e os 8ºC. Os restantes produtos são armazenados 

consoante a forma farmacêutica numa atmosfera com temperatura compreendida entre os 15ºC e 

os 25ºC e com uma humidade nunca superior a 60%. É importante realçar que na Farmácia Chaves 

Ferreira existem dois termohigrómetros que permitem controlar não só a temperatura como a 

humidade. Estes encontram-se em locais distintos, isto é, um no frigorífico e outro que circula ao 

longo da semana entre a zona de atendimento, receção e laboratório. A leitura destes aparelhos é 

realizada dois dias por semana através de um software próprio. Este registo deve ser impresso e 

assinado por dois farmacêuticos, sendo um deles o responsável por esta atividade, e arquivado na 

farmácia durante um determinado período de tempo. Caso se verifique alguma inconformidade, a 

mesma deverá ser justificada, datada e assinada. 

Para além das condições de temperatura e humidade, o armazenamento segue ainda as regras 

do first in, first out (FIFO) e first expired, first out (FEFO), de modo a evitar desperdícios para a 

farmácia, garantindo uma maior rotatividade dos produtos.  

O correto armazenamento dos produtos é essencial para garantir um atendimento mais rápido e 

eficaz, agilizando a procura dos mesmos por parte dos profissionais de saúde que se encontram na 

farmácia. 

 

2.3.4. Devoluções 

A devolução de medicamentos pode ocorrer para além dos motivos referidos anteriormente 

devido à emissão de circulares de suspensão de comercialização pelo INFARMED, ou pela emissão 

de circulares de recolha emitidas voluntariamente pela entidade detentora de Autorização de 

Introdução no Mercado (AIM).  

O Sifarma2000Ò dispõe de uma ferramenta que permite proceder à devolução de produtos. 

Nestes casos deve-se proceder à identificação do fornecedor, ao número de fatura associado ao 

produto em questão, à quantidade de produtos devolvidos, deve-se retirar o PVP, no caso dos 

produtos com PIC e assinalar qual o motivo da devolução. Outro fator a ter em conta é o preço ao 

qual esse produto foi comprado, de modo a não haver prejuízo para a farmácia. É importante 

salientar, que psicotrópicos e estupefacientes, leites de crianças e produtos de uso veterinário, em 

caso de devolução terão de ser enviadas de forma individual. Após aprovação é gerada uma nota 

de devolução, onde consta um original, um duplicado e um triplicado que devem ser assinados e 

carimbados. O documento em triplicado deve ser devidamente assinado pelo transportador, o qual 

coloca uma etiqueta nesse mesmo documento que deverá servir como registo de transporte dos 

produtos em devolução. O triplicado é arquivado na farmácia numa pasta denominada “Notas de 

devolução”, ao passo que o original e o duplicado são enviados juntamento com o produto a devolver 

para o armazenista. No caso de a devolução ser aceite podem ocorrer duas situações distintas: 
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envio de um novo produto ou de uma nota de crédito (original e duplicado) que será posteriormente 

regularizada. Para se proceder à regularização de notas de crédito, deve-se localizar a guia de 

devolução, inserindo de seguida o produto bem como a quantidade a regularizar. Posteriormente 

procede-se ao preenchimento automático e confere-se com a nota de crédito. Em alguns casos é 

necessário proceder à atualização do IVA e do preço faturado. Segue-se a impressão da 

regularização no verso do triplicado da nota de devolução e arquiva-se na pasta denominada 

“Regularização de devoluções”. O original da nota de crédito deve ser arquivado na farmácia, sendo 

posteriormente enviado para a contabilidade no final do mês, ao passo que, o duplicado deve ser 

enviado novamente para o fornecedor após ser carimbado, assinado e datado de forma a informar 

o fornecedor de que a mesma foi rececionada pela farmácia. O fornecedor poderá, contudo, não 

aceitar a devolução. Neste caso o produto é reenviado novamente para a farmácia com a devida 

justificação. Caso o produto não possa ser comercializado novamente na farmácia deve-se proceder 

à quebra do mesmo.  

 

2.3.5. Reserva de produtos 

Sempre que a farmácia não disponha, no ato da venda, de um medicamento ou produto de saúde 

que se destine a um utente, pode-se proceder à reserva do mesmo. O Sifarma2000® dispõe de uma 

ferramenta que permite fazer a reserva dos produtos de forma imediata. Assim, o produto é pago 

pelo utente, ao qual é entregue um talão que permite o seu levantamento posterior. Da mesma 

forma, o Sifarma2000®, aquando do levantamento do produto reservado, possui uma plataforma 

que permite fazer a entrega dos mesmos, após verificação do número de embalagens e do CNP 

dos produtos dispensados.  

 

2.4. Controlo dos prazos de validade  

Para assegurar a qualidade dos produtos dispensados bem como a segurança dos utentes a 

quem esses produtos se destinam é necessário ter especial atenção no que diz respeito às 

validades. Aquando da receção de produtos, tal como referido anteriormente, deve-se verificar 

obrigatoriamente os prazos de validade, que deverão ser atualizados, sempre que os mesmos sejam 

inferiores aos que constam no sistema, quando o stock se encontra a zero para um determinado 

produto ou quando se introduz um novo produto no sistema, gerando-se, neste caso, e de forma 

automática uma ficha de produto, com a informação técnico-científica devidamente atualizada. 

O Sifarma2000Ò permite emitir uma lista de todos os produtos que expiram na data determinada 

pelo operador. Na Farmácia Chaves Ferreira, todos os meses é emitida uma lista referente a todos 

os produtos cujo o prazo de validade termina dentro dos 3 meses que se seguem à data de emissão. 

A confirmação dos prazos de validade é feita de forma manual, sendo os produtos retirados do local 

onde se encontravam anteriormente, sendo posteriormente devolvidos, se possível, ao respetivo 

fornecedor ou laboratório. Os novos prazos de validade são assim introduzidos no sistema, 

permitindo a sua atualização. 
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3. Dispensa de medicamentos e produtos de saúde 

A dispensa de medicamentos e produtos de saúde, tal como previsto no regime Jurídico das 

Farmácias de Oficina, é uma das principais atividades da prática farmacêutica. Durante o processo 

de dispensa, estabelece-se uma relação com o utente, sendo responsabilidade do farmacêutico 

proceder à validação da medicação prescrita. Em caso de automedicação ou de indicação 

farmacêutica, cabe ao profissional de saúde envolvido na cedência de medicamentos, transmitir 

toda a informação que considere importante de forma a promover o uso seguro e racional de todos 

os medicamentos e produtos de saúde dispensados [3]. O farmacêutico deve assim avaliar a 

medicação cedida, identificando e resolvendo problemas que possam surgir, tendo sempre como 

objetivo a promoção da saúde e do bem-estar do utente [2, 3]. 

Os medicamentos de uso humano são classificados de acordo com a dispensa ao público em 

medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e MNSRM, sendo a comercialização destes 

últimos, autorizada noutros locais [5 - 7]. 

 

3.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

Define-se por MSRM, todo aquele que apresente uma das seguintes caraterísticas, sendo a sua 

dispensa realizada exclusivamente na presença de uma receita médica: [6] 

• Necessitem de vigilância médica durante o tratamento; 

• Apresentem qualquer tipo de risco para a saúde, direta ou indiretamente, quando utilizados 

para fins terapêuticos diferentes daqueles a que se destinam; 

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

reações adversas não estejam devidamente documentadas; 

• Destinem-se à administração por via parentérica ou de natureza injetável. 

 

3.1.1. Receitas médicas 

Define-se por receita médica o documento através do qual um profissional devidamente 

habilitado, nos casos previstos pela lei, prescreve um ou mais medicamentos de uso humano, sendo 

o seu modelo e formato aprovado pelo Ministério da Saúde. A prescrição deve obedecer às 

disposições legais em vigor, e sempre que necessário atender ao Formulário Nacional do 

Medicamento bem como às normas clínicas emitidas pela direção Geral de Saúde [8]. A prescrição 

médica destina-se especialmente a MSRM (medicamentos manipulados, estupefacientes e 

psicotrópicos, etc.) podendo ainda conter qualquer tipo de medicamento e/ou produto de saúde [9]. 

Os modelos de receita médica podem-se subdividir em diferentes categorias: a receita médica 

materializada e a receita médica renovável materializada (Anexo 4) (ambas prescritas 

informaticamente), a receita médica pré-impressa (prescrição manual) (Anexo 5) e a receita médica 

desmaterializada [9, 10]. 

As receitas médicas podem ainda ser classificadas em receita médica renovável, receita médica 

especial e receita médica restrita. Os medicamentos que se destinem a tratamentos prolongados 

ou a determinadas patologias nos termos da legislação aplicável, que possam ser adquiridas mais 
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do que uma vez com a devida segurança são passíveis de receita médica renovável. A receita 

médica especial destina-se a medicamentos designados de estupefacientes ou psicotrópicos, cuja 

a sua utilização anormal poderá levar ao abuso de medicamentos, toxicodependência ou até mesmo 

utilização ilegal. A receita médica restrita destina-se por sua vez a todos os medicamentos de uso 

exclusivo hospitalar e que se destinam a patologias cujo diagnóstico é realizado apenas em 

ambiente hospitalar ou que sejam dirigidos a pacientes em tratamento de ambulatório e cuja a 

utilização seja suscetível de provocar efeitos adversos muito graves, sendo necessário uma 

farmacovigilância durante o tratamento [6]. 

 

3.1.1.1. Prescrição eletrónica e manual  

Atualmente a prescrição de receitas médicas pode ser realizada de três formas distintas: por via 

eletrónica, manual e por via de Receita Sem Papel (RSP). De entre as receitas médicas de 

prescrição eletrónica é possível distinguir entre a receita médica materializada, detentora de um 

único exemplar (utilizada na prescrição de tratamentos de curta duração – validade de 30 dias) e a 

receita médica renovável materializada, detentora no máximo de três vias (utilizada na prescrição 

de tratamentos de longa duração ou de uso crónico – validade de 6 meses). Por sua vez, a receita 

médica pré-impressa, vulgarmente designada de receita manual, pode ser excecionalmente 

utilizada, desde que devidamente justificada pelo médico prescritor. Esta é passível de ser utilizada 

quando aplicada uma das seguintes situações: falência informática, inadaptação do prescritor, 

prescrição ao domicílio e até 40 receitas por mês. Tal como previsto na legislação em vigor, as 

receitas eletrónicas em papel e/ou as receitas manuais apenas poderão conter 4 medicamentos 

diferentes, não podendo, o número total de embalagens prescritas ultrapassar o limite de 2 por 

medicamento e/ou produto, com exceção dos medicamentos unidose, em que é permitida a 

dispensa de 4 embalagens por receita, nem o total de 4 embalagens por receita. No caso dos 

medicamentos psicotrópicos ou estupefacientes e dos dispositivos médicos do Programa Nacional 

de Prevenção e Controlo da Diabetes (tiras, lancetas e seringas), as receitas em papel não podem 

conter outros medicamentos [9]. 

 

3.1.2. Prescrição: receita sem papel 

A 1 de abril de 2016 entrou em vigor a utilização obrigatória das receitas eletrónicas 

desmaterializadas, também vulgarmente designadas de RSP. Este formato permite a prescrição de 

um número ilimitado de produtos, sendo possível a prescrição de 6 embalagens por linha. No caso 

das RSP é entregue ao utente um impresso que funciona como guia de tratamento (Anexo 6), sendo 

este pessoal e intransmissível ou enviada uma mensagem para o telemóvel ou correio eletrónico 

pelo Ministério da Saúde. Neste guia de tratamento consta informação sobre o preço dos 

medicamentos comercializados bem como o número da prescrição, o código matriz, o código de 

acesso e dispensa dos medicamentos e o código de direito de opção. A leitura destas receitas é 

realizada eletronicamente e deve incluir os atributos necessários que comprovem a sua autoria e 

integridade. A mensagem encaminhada para o telemóvel do utente disponibiliza ainda, informação 
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que possibilita o acesso online à guia de tratamento que poderá ser igualmente consultado na área 

do cidadão no site do Sistema Nacional de Saúde (SNS) [11]. 

Estas receitas são uma mais valia não só para os profissionais de saúde responsáveis pela 

dispensa do medicamento, uma vez que facilitam o processo de interpretação, evitando erros 

aquando da cedência dos medicamentos prescritos, bem como para os próprios utentes que ficam 

habilitados ao levantamento dos medicamentos e/ou produtos de saúde prescritos de forma 

faseada, desde que o mesmo, seja realizado dentro do prazo de validade prescrito. 

 

3.1.3. Validação da prescrição médica 

A validação da prescrição médica por parte do farmacêutico é essencial para verificar a 

conformidade de todos os critérios de validação, procedendo-se posteriormente e de forma segura 

à cedência dos medicamentos prescritos. Desta forma quer a prescrição médica eletrónica quer a 

prescrição manual só poderão ser validadas se satisfazerem os seguintes requisitos: número da 

receita, local de prescrição e identificação do médico prescritor, nome e número de beneficiário do 

utente, data da prescrição, validade da receita, identificação, quando aplicável, do regime de 

comparticipação , identificação do medicamento por DCI, salvo exceções em que poderá vir descrito 

apenas o nome comercial do medicamento, dosagem, forma farmacêutica, número de embalagens 

e posologia, comparticipações especiais, quando aplicável, devendo ser identificado o respetivo 

despacho/portaria. Sendo igualmente importante que as mesmas não apresentem qualquer tipo de 

rasura, caligrafia e cores de esferográfica diferentes, que invalidem a prescrição, não sendo assim, 

possível proceder à dispensa dos medicamentos com a respetiva comparticipação [12]. 

 

3.1.4. Cedência de medicamentos 

Após validação da prescrição médica, o farmacêutico procede à cedência do(s) medicamento(s) 

prescrito(s). A cedência de qualquer medicamento ou produto de saúde deve ser devidamente 

acompanhada de toda a informação que o farmacêutico considere pertinente e indispensável à 

correta utilização dos mesmos [3]. Aquando da validação da prescrição médica, o farmacêutico 

procede à sua leitura no Sifarma2000Ò. No caso das RSP estas podem ser acedidas de formas 

diferentes: através dos códigos enviados para o telemóvel do utente, ou através de um guia de 

tratamento onde constam o número de identificação da prescrição, o código de acesso à mesma e 

o código relativo ao direito de opção. Após a leitura da receita, os produtos são inseridos de forma 

automática no sistema, sendo que, no caso de a prescrição de um determinado medicamento ter 

ocorrido pela DCI, surge no ecrã uma lista onde constam todos os medicamentos similares que 

poderão ser cedidos ao utente. Desta forma e sempre que a prescrição o permita, o utente tem o 

direito de optar por medicamentos genéricos ou de marca (referência). Na prescrição, pode por sua 

vez, vir o nome comercial de um determinado medicamento em detrimento da DCI, sendo que 

nestes casos podem ocorrer duas situações distintas. No caso do medicamento em questão não 

possuir qualquer medicamento genérico (MG) comparticipado, deve-se proceder à dispensa do 

medicamento prescrito. Por outro lado, a prescrição de um medicamento pelo seu nome comercial 

pode vir acompanhada por uma justificação do prescritor, podendo desta forma verificar-se três 
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exceções distintas: exceção a) quando se trata de um medicamento com uma margem ou um índice 

terapêutico estreito, exceção b) quando já se verificou previamente uma reação adversa e exceção 

c) quando se trata de um tratamento com continuidade superior a 28 dias. No caso da exceção a) e 

b) o medicamento dispensado ao utente tem que ser obrigatoriamente aquele que lhe foi prescrito, 

pelo contrário a exceção c) permite ao doente exercer o direito de opção sobre o medicamento 

prescrito, por outro, cujo o preço seja inferior [13]. Nestas receitas são igualmente aplicados de 

forma automática as exceções, portarias, ou despachos que possam existir. O plano de 

comparticipação também é gerado de forma automática, com exceção dos subsistemas de saúde, 

que deverão ser aplicados pelo farmacêutico através da ferramenta “Planos” disponível no 

Sifarma2000Ò.  

No caso das receitas materializadas e prescritas manualmente, os medicamentos prescritos são 

inseridos manualmente no sistema pelo farmacêutico, sendo responsabilidade do mesmo a 

introdução do organismo de comparticipação, bem como das diferentes portarias que possam 

existir. Posteriormente é então inserido o número da receita, os códigos do médico prescritor e do 

local de prescrição. Em ambos os casos, aquando a finalização do atendimento, o sistema permite 

a validação/verificação dos produtos dispensados. Neste momento, e apenas para as receitas 

materializadas é impresso no verso da folha o documento de faturação, onda consta o número da 

receita, a data, o lote e série, a entidade ao qual foi faturado, os medicamentos comparticipados 

que foram dispensados, o preço e o respetivo valor de comparticipação, devendo o mesmo ser 

assinado pelo utente, e posteriormente carimbado, datado e assinado pelo farmacêutico 

responsável. No caso de haver comparticipação por parte de um subsistema diferente, deve-se 

proceder à cópia da receita, e proceder à impressão no verso da mesma, do documento de faturação 

referente ao subsistema em questão. No caso das RSP, e sempre que se verifique a 

comparticipação por um subsistema, é gerado pelo sistema um documento de faturação, que deverá 

ser assinado pelo utente e posteriormente enviado pela farmácia ao subsistema de comparticipação, 

onde deve constar o número de beneficiário. 

 

3.1.5. Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos são substâncias psicoativas que atuam 

diretamente ao nível do Sistema Nervoso Central (SNC), produzindo modificações a nível 

comportamental e cognitivo, sendo muito utilizados no tratamento de diversas patologias tais como 

depressão, ansiedade, cancro e dor. Estes devido à sua ação ao nível do SNC podem facilmente 

provocar dependência quer a nível físico, quer a nível psíquico, sendo muitas vezes utilizados para 

fins ilegais.  

Para se efetuar uma dispensa, obrigatoriamente com receita médica, procede-se ao registo na 

plataforma Sifarma2000Ò dos medicamentos a dispensar, gerando-se um campo de preenchimento, 

onde o profissional de saúde responsável pela dispensa, deverá colocar obrigatoriamente o nome 

do médico prescritor, bem como dados relativos ao utente e ao adquirente, nomeadamente, o nome, 

o número e a data de validade do bilhete de identidade/cartão de cidadão ou da carta de condução 

e morada. Após se finalizar a venda em questão, é atribuído automaticamente um número 
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sequencial de registo, e juntamente com o documento de faturação o sistema informático emite a 

impressão de um documento denominado de “Documento de psicotrópicos”, que deverá ser 

anexado a uma cópia da receita, no caso das receitas materializadas, e arquivado em local próprio 

na farmácia. No caso das RSP é apenas guardado o “Documento de psicotrópicos”. De acordo com 

a Portaria n.° 193/2011 os documentos mencionados anteriormente devem ser guardados ao 

cuidado da farmácia por um período de três anos. O Instituto Nacional da Farmácia e do 

Medicamento, juntamente com a Direção Geral da Saúde procede ao controlo do receituário. Todos 

os meses é gerada uma “Lista de saída de psicotrópicos e estupefacientes” onde vem descrito a 

lista de todos os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes que foram dispensados ao longo 

do respetivo mês bem como o nome do utente da farmácia a que se destine. Esta deverá ser 

posteriormente enviada ao INFARMED, impressa e arquivada em dossier próprio na farmácia [4, 

14]. No caso de existirem receitas manuais, estas deverão ser digitalizadas e enviadas para o 

INFARMED.  

 

3.1.6. Regime de comparticipação 

Nos termos previstos pela lei é possível distinguir dois tipos de regime de comparticipação: o 

regime normal e o regime especial. É importante salientar que nas receitas médicas destinadas a 

trabalhadores migrantes, deve constar a denominação “migrante”, o nome do utente, o país de 

origem e o número de beneficiário [15, 16]. 

 

3.1.6.1. Regime geral de comparticipação 

O regime geral de comparticipação pode ser subdividido em quatro escalões diferentes. O 

Estado é responsável por pagar uma percentagem do PVP de um determinado medicamento, tendo 

em conta o escalão de comparticipação, que é definido em função da classificação 

farmacoterapêutica do fármaco em questão. Desta forma temos medicamentos que pertencem ao: 

[17] 

• Escalão A – Comparticipação de 90%; 

• Escalão B – Comparticipação de 69%; 

• Escalão C – Comparticipação de 37%; 

• Escalão D – Comparticipação de 15%; 

 

3.1.6.2. Regime especial de comparticipação 

O regime especial de comparticipação é identificado pela presença da letra R ou de uma vinheta 

de cor verde, que deverá vir inscrita na receita médica. A denominação R ou a vinheta de cor verde 

destina-se a doentes pensionista que se encontram em regime especial. Neste caso, adicionalmente 

ao regime normal de comparticipação acresce 5% ao escalão A e 15% aos escalões B, C e D. É 

ainda importante realçar, que no caso de o medicamento dispensado corresponder ao quinto mais 

barato a ser comercializado no mercado, a comparticipação será de 95% sobre o PVP do 

medicamento dispensado [18]. 
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Indivíduos portadores de determinadas patologias (Doenças de Alzheimer e Lúpus Eritematoso) 

ou grupos específicos de utentes, possuem um regime de comparticipação diferente, identificado 

pela letra O, sendo nestes casos obrigatório a inscrição na receita, por parte do médico prescritor 

dos despachos, diplomas ou portarias associadas a cada caso específico, sendo o valor da 

comparticipação definido por legislação própria [18]. 

 

3.1.6.3. Outros regimes de comparticipação 

Para além do SNS comum à maioria dos cidadãos, existem outros regimes de comparticipação, 

designados de subsistemas, que foram criados no âmbito de várias entidades (SAMS, SAMS 

Quadros, MedisÒ, MultiCareÒ, CTT, entre outros). Nestes casos, o utente deverá fazer-se 

acompanhar do cartão de beneficiário do subsistema corresponde de modo a poder usufruir da 

comparticipação correspondente.  

Existem ainda outros regimes de comparticipação de onde se destacam [18, 19]: 

• 30% do PVP dos medicamentos manipulados cuja a formulação conste na lista a aprovar 

anualmente por despacho do membro do Governo responsável pela área da saúde; 

• 85% do PVP das tiras-teste para o autocontrolo da diabetes Mellitus; 

• 100% do PVP de seringas, lancetas e agulhas para a monotorização dos níveis de glicémia 

em doentes com diabetes Mellitus; 

• 100% do PVP de produtos dietéticos com caráter terapêutico e com prescrição em locais 

específicos.  

 

3.2.  Conferência de receituário e faturação  

A conferencia de receituário é essencial para o controlo de todas as receitas com existência 

física, isto é, em papel. Aquando da dispensa de um MSRM comparticipado, é necessário proceder 

no verso da folha, à impressão do documento de faturação relativo a essa mesma receita. O 

documento de faturação contém as seguintes informações: um código DataMatrix associado à 

receita dispensada, a identificação da farmácia, identificação do produto dispensado, o preço desse 

mesmo produto, o valor pago pelo utente, o valor comparticipado pelo Estado ou pelas entidades 

complementares e ainda um espaço dedicado às declarações e assinatura do utente. O 

farmacêutico deve carimbar, assinar e datar o verso da receita.  

O farmacêutico responsável deve verificar a conformidade de todas as receitas materializadas 

de modo a evitar qualquer tipo de irregularidade que possa levar à devolução das mesmas. Desta 

forma, deve analisar individualmente cada receita, verificando se o documento de faturação foi 

corretamente impresso, se todos os medicamentos foram devidamente dispensados e se as 

exceções, portarias e comparticipações foram devidamente assinaladas. Este deve ainda verificar 

se a receita foi devidamente preenchida e se foi dispensada dentro do prazo da validade da mesma.  

Cada receita processada está associada a um organismo, número de lote e de receita 

específico. Desta forma, as receitas devem ser inicialmente separadas pelo organismo de 

comparticipação, sendo posteriormente divididas por lotes (30 receitas por lote) e agrupadas de 

forma sequencial e anexadas juntamente com o verbete de identificação de lote, que deverá estar 
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devidamente carimbado. Todas as receitas cuja entidade responsável seja o SNS, são enviadas 

para o Centro de Conferência de Faturas (CCF). Cabe ao CCF enviar um e-mail à farmácia com 

informação relativa ao dia de recolha das receitas. As receitas devem ir devidamente 

acondicionadas em lotes, juntamente com o verbete de identificação de lotes e o resumo desses 

mesmos lotes. Se por algum motivo, a farmácia não conseguir reunir as condições necessárias para 

a recolha da documentação mencionada anteriormente na data definida pelo CCF, a mesma ficará 

a cargo da farmácia, que terá de pedir um requerimento à ANF para o levantamento dessa mesma 

documentação. Esta recolha é responsabilidade dos CTT – Correios de Portugal, sendo realizada, 

regra geral, ao dia 5 de cada mês (salvo devidas exceções: fins-de-semana e feriados) de modo a 

garantir que ao dia 10 de cada mês a documentação, referente ao mês anterior, esteja no devido 

organismo. As receitas que beneficiem de comparticipação em regime de complementaridade, 

devem ser enviadas pela farmácia à ANF e para além do verbete de identificação de lote e do 

resumo de lotes deverão ser acompanhadas pelo documento de faturação correspondente, que 

deverá estar devidamente assinado, datado e carimbado [14]. 

A faturação referente a todos os outros subsistemas é enviada à Finapharma, sociedade 

financeira da ANF, que posteriormente enviará a faturação aos diferentes organismos de 

comparticipação. Neste caso, todos os meses, o responsável pela faturação deve proceder ao fecho 

de todos os lotes dos diferentes organismos principais, escolhendo posteriormente os diferentes 

planos desses mesmo organismos, faturando-os à entidade principal.  

A farmácia é então, posteriormente reembolsada com os respetivos valores de comparticipação. 

Caso seja enviada alguma receita, que não esteja em conformidade com os requisitos mencionados 

anteriormente ou que não tenha sido devidamente processada, esta é devolvida à farmácia 

juntamente com um documento que indica qual o motivo de devolução e com o resumo relativo às 

comparticipações. Devendo ser emitida uma nota de crédito ou de débito, consoante a situação, 

referente ao valor descrito nesse mesmo documento. Caso uma receita devolvida, possa ser 

corrigida, a mesma deverá entrar na faturação correspondente ao mês seguinte.  

É importante salientar, que desde janeiro de 2017 entrou em vigor um novo regime de incentivos 

no que diz respeito à venda de medicamentos genéricos. Desta forma, as farmácias passaram a 

receber uma remuneração de 35 cêntimos sempre que dispensem um medicamento genérico com 

preço igual ou inferior ao 4º preço mais barato de cada grupo homogéneo [20]. 

 

3.3. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Um MNSRM define-se como um produto destinado a um determinado fim terapêutico, mas que 

não possui qualquer tipo de comparticipação, salvo determinadas exceções que deverão ser 

devidamente justificadas por razões de Saúde Pública. A lista de MNSRM são anualmente 

publicados em Diário da Republica, após aprovação por parte do Ministério da Saúde [6]. 

Aquando da cedência de medicamentos com indicação farmacêutica ou como processo de 

automedicação, cabe ao farmacêutico a dispensa de MNSRM de modo a promover a resolução de 

um problema de saúde, considerado autolimitante e de curta duração aliviando assim a 

sintomatologia associada. O farmacêutico deve ainda transmitir toda a informação científica que 
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achar relevante, de modo a promover não só a adesão à terapêutica como também o uso racional 

e seguro do medicamento em questão [3]. 

 

3.3.1. Medicamentos de venda exclusiva em farmácia 

Os medicamentos de venda exclusiva em farmácia correspondem a uma subcategoria de 

MSRM, que devido ao seu perfil de segurança e indicações terapêuticas, requerem um 

aconselhamento correto e eficaz por parte do farmacêutico, pelo que a sua dispensa apenas é 

autorizada ao nível das farmácias. Estes correspondem a MSRM que podem ser transitoriamente, 

dispensados sem qualquer tipo de prescrição médica, caso a sua DCI conste na lista de MNSRM 

de dispensa exclusiva em farmácia (MNSRM-EF) desde que cumpram as condições previstas nos 

protocolos de dispensa definidos pelo INFARMED [21, 22]. 

 

3.4. Dispensa de outros produtos farmacêuticos  

3.4.1. Medicamentos e produtos veterinário 

O Decreto-Lei n.° 148 de 29 de julho de 2008 define como medicamento veterinário “(...) toda a 

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]. 

A Farmácia Chaves Ferreira dispõe de uma zona designada de “Espaço Animal”, que se 

encontra devidamente separada dos medicamentos de uso humano e onde constam todos os 

produtos que se destinam ao uso animal, nomeadamente os antiparasitários de ação interna e 

externa, os anticoncecionais, os antibióticos e os produtos de higiene.  

 

3.4.2. Medicamentos manipulados 

Os medicamentos manipulados podem ser definidos como Fórmulas Magistrais ou Preparados 

oficinais, cuja preparação e dispensa é responsabilidade do farmacêutico que deverá garantir a 

segurança e qualidade de todo o processo e transmitir toda a informação relevante (posologia/modo 

de utilização, condições de conservação e prazo de validade) ao utente [24]. 

De modo a garantir um padrão elevado de qualidade na preparação de medicamentos 

manipulados, a Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho, estabelece que “(...) as normas ora aprovadas 

incidem sobre oito vertentes essenciais, a saber: pessoal, instalações e equipamentos, 

documentação, matérias-primas, materiais de embalagem, manipulação, controlo de qualidade e 

rotulagem.” [25]. 

A nível da farmácia comunitária a preparação de medicamentos manipulados faz-se numa 

pequena escala e tendo sempre em conta as BPF e Boas Práticas de Preparação de medicamentos 

manipulados. Aquando da preparação dos mesmos, procede-se ao preenchimento de uma ficha 

técnica (Anexo 7) onde consta a identificação e classificação do medicamento manipulado, o 

número de lote, o modo de preparação, o controlo de qualidade, os prazos de utilização e condições 
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de conservação, a quantidade preparada, os dados do utente a quem se destina e do prescritor e o 

cálculo do PVP (Anexo 8) [3]. O PVP é calculado com base na legislação em vigor, resultando da 

soma entre o valor dos honorários da preparação, o valor das matérias-primas e o valor dos 

materiais de embalagem, sendo estes dois últimos, calculados com base no valor a que foram 

adquiridos. Posteriormente o valor obtido é multiplicado por 1,3 que corresponde à margem, e ao 

qual se acresce o valor do IVA que se encontra em vigor. O cálculo do valor dos honorários, definido 

como um fator F (valor fixo) sofre anualmente atualizações com base na proporção do crescimento 

do índice de preços ao consumidor. Este fator é multiplicado em função não só da forma 

farmacêutica, bem como da quantidade preparada, da complexidade e exigência técnica e do tempo 

gasto na preparação dos mesmos [26]. Sempre que um medicamento manipulado é preparado 

mediante uma prescrição médica, juntamente com a ficha técnica do mesmo deve ser arquivada 

uma cópia da receita e do rótulo inscrito na preparação. A Farmácia Chaves Ferreira dispõe de uma 

capa própria onde são arquivadas todas as fichas de preparação dos manipulados produzidos na 

farmácia.  

 

3.4.3. Produtos cosméticos e de higiene corporal 

Segundo a definição legal um produto cosmético “é qualquer substância ou mistura destinada a 

ser posta em contacto com as partes externas do corpo humano (epiderme, sistemas piloso e 

capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos) ou com os dentes e as mucosas bucais, tendo em 

vista, exclusiva ou principalmente, limpá-los, perfumá-los, modificar-lhes o aspeto, protegê-los, 

mantê-los em bom estado ou corrigir os odores corporais.” 

Dentro da área da cosmética, é possível distinguir diferentes categorias dos quais se salientam 

os produtos de higiene corporal (sabonetes, geles de banho, champôs, desodorizantes e pastas 

dentífricas) e os produtos de beleza (tintas capilares, vernizes e maquilhagem) [28]. 

A Farmácia Chaves Ferreira tem ao dispor dos seus clientes uma vasta gama de produtos 

cosméticos e de higiene corporal com diferentes formas farmacêuticas, sendo as linhas 

predominantes a LieracÒ, VichyÒ, La Roche PosayÒ, UriageÒ, ISDINÒ, PhytoÒ e AvèneÒ.  

 

3.4.4. Produtos de puericultura  

Os produtos de puericultura destinam-se essencialmente a promover a saúde e o bem-estar 

desde o nascimento até aos primeiros anos de vida. Estes produtos encontram-se expostos na área 

de atendimento da Farmácia Chaves Ferreira permitindo um acesso mais fácil e eficaz aos utentes. 

Podemos assim, encontrar neste local, produtos como biberões, tetinas entre outros artigos que 

permitem um melhor conforto do público alvo. Os produtos de higiene íntima (champôs, gel de 

banho) e alimentação (farinhas, leites, papas), encontra-se por sua vez, na zona de armazenamento 

em local próprio e com as condições de armazenamento ideais.  

 

3.4.5. Suplementos alimentares e produtos fitoterapêuticos  

Um suplemento alimentar consiste num “género alimentício que se destina a complementar e ou 

suplementar o regime alimentar normal e que constituí uma fonte concentrada de determinadas 
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substâncias, nutrientes ou outras com efeito nutricional ou fisiológico, estremes ou combinadas, 

comercializadas em forma doseada, (...) que se destinam a ser tomados em unidades medidas de 

quantidade reduzida”, não podendo o mesmo apresentar qualquer atividade terapêutica nem alegar 

qualquer tipo de medida preventiva, tratamento ou cura de doenças humanas e sua sintomatologia 

[29]. 

De forma a satisfazer as necessidades dos diferentes utentes, a Farmácia Chaves Ferreira 

dispõe de uma variedade de multivitamínicos e suplementares alimentares dos quais se destacam 

o CentrumÒ, o Magnesium-OKÒ e o Magnesium-BÒ, o Daflon 500Ò e o VenopressÒ. 

Os produtos fitofarmacêuticos correspondem a todos os medicamentos cuja a sua composição 

é feita à base de plantas, sendo os mesmos regulados por lei. A fitoterapia é a ciência médica que 

utiliza medicamentos contendo plantas e seus extratos para promover o tratamento de diversos 

problemas de saúde. A Farmácia Chaves Ferreira possuí inúmeros produtos fitoterapêuticos 

utilizados na resolução de problemas gastrointestinais, urinários, distúrbios de ansiedade entre os 

outros. São exemplos destes produtos o ValdispertÒ, o LivetanÒ e o Agiolax bem como os chás 

BekunisÒ e MidroÒ. 

 

3.4.6. Produtos dietéticos e para alimentação especial 

Segundo o Decreto-Lei n.° 74/2010 de 21 de junho consideram-se produtos de alimentação 

especial “(...) os géneros alimentícios que, devido à sua composição especial ou a processos 

especiais de fabrico, se distinguem claramente dos alimentos de consumo corrente, são adequados 

ao objetivo nutricional pretendido e comercializados com a indicação de que correspondem a esse 

objetivo.” Os produtos de alimentação especial destinam-se a indivíduos cujo o processo de 

assimilação e/ou metabolismo se encontrem alterados, que apresentem condições fisiológicas 

especiais, podendo retirar benefícios de uma ingestão controlada ou em lactentes e crianças com 

idade compreendida entre 1 a 3 anos de idade, que se encontram em bom estado de saúde [30]. 

Estes produtos incluem os leites de transição, produtos para lactentes, intolerantes ao glúten, 

diabéticos e doenças hereditárias do metabolismo das proteínas e ainda os produtos dietéticos. São 

exemplos destes produtos o ResourceÒ, MeriteneÒ, FortimelÒ, entre outros.  

 

3.4.7. Dispositivos médicos 

Os dispositivos médicos (DM) correspondem a um vasto conjunto de produtos (instrumentos, 

aparelhos, software, etc.), que se destinam a ser utilizados de modo a prevenir, diagnosticar, tratar 

ou atenuar uma doença humana, lesão ou deficiência, podendo ainda ser usados como controlo da 

conceção. Estes devem atingir o fim a que se destinam, sem que para isso evidenciem qualquer 

tipo de ação farmacológica, metabólica ou imunológica [31]. 

Na Farmácia Chaves Ferreira é possível encontrar uma variedade de DM nomeadamente 

seringas, testes de gravidez, bengalas, material de penso, entre outros.  
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4. Cuidados de saúde  

A farmácia, enquanto entidade responsável pela dispensa de medicamentos e produtos de 

saúde, deve estar apta à prestação de serviços farmacêuticos que promovam a saúde e o bem-

estar de toda a comunidade em geral [32]. 

 

4.1. Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

O farmacêutico, enquanto profissional de saúde, tem o dever de realizar um seguimento 

farmacoterapêutio e um aconselhamento seguro baseado na informação clínica dos utentes. 

Segundo as BPF a determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos, deve ser realizada 

exclusivamente por farmacêuticos que possuam competências para tal. Estas determinações 

permitem obter indicadores que são essências na avaliação do estado de saúde do utente [3]. 

Na Farmácia Chaves Ferreira a determinação do perfil lipídico (colesterol total, triglicerídeos), 

da glicemia e do ácido úrico é realizada com base em métodos espetrofotométrico, permitindo desta 

forma obter valores mais próximos dos reais. Cada determinação possui um protocolo próprio, que 

deve ser seguido de modo a obter a máxima eficácia e precisão do método. A farmácia dispõe ainda 

de um aparelho que permite avaliar quantitativamente os elementos presentes na urina e a 

determinação do INR. Para além dos parâmetros mencionados anteriormente é ainda possível 

determinar a altura, o peso, o IMC, o valor da PA e a frequência cardíaca na balança.  

 

4.2. Aconselhamento nutricional e auditivo  

A Farmácia Chaves Ferreira dispõe ainda de consultas de nutrição e de audição, que são 

realizadas por profissionais de saúde especializados, permitindo aos utentes um acompanhamento 

personalizado e adequado às suas caraterísticas.  

 

5. Programas de intervenção comunitária  

5.1. Valormed  

O Valormed é uma sociedade sem fins lucrativos que tem como objetivo reduzir o impacto a nível 

ambiental e promover uma maior segurança a nível público, através da gestão e recolha dos 

resíduos de embalagens vazias bem como de medicamentos que se encontrem fora do prazo de 

validade ou cujo os seus proprietários já não os utilizem.  

A Farmácia Chaves Ferreira tendo em conta o contexto ambiental dos dias de hoje e a 

preocupação crescente na procura de uma maior segurança a nível da saúde pública, aderiu ao 

programa Valormed, fomentado desta forma as boas práticas ambientais [33]. 

 

5.2. Programa de troca de seringas 

O programa de troca de seringas tem como principal objetivo prevenir/evitar possíveis picadas 

acidentais que poderão levar ao aparecimento de doenças transmissíveis, por via endovenosa e 

parentérica (Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e Hepatite B e C). Desta forma, no âmbito 

deste projeto, a Farmácia Chaves Ferreira procede à distribuição de um kit, contendo material 
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esterilizado, em troca da recolha de material utilizado, que deverá ser entregue pelos próprios 

utilizadores aquando do levantamento de um novo kit [34]. 

 

6. Outras atividades 

6.1. Formação contínua 

Ao longo do meu estágio foi-me possível assistir a diversas formações que contribuíram de forma 

significativa para todo o meu processo de aprendizagem, permitindo um conhecimento mais eficaz 

e aprofundado de determinadas temáticas e medicamentos (Tabela 1). Todas as formações foram 

realizadas nas imediações da Farmácia Chaves Ferreira, com exceção da formação Contraceção 

sem estrogénios, na qual tive oportunidade de participar após convite da direção técnica da 

farmácia, realizada no dia 6 de abril no Hotel Miracorgo, com duração de 3 horas.  

 

6.2. Preparação individualizada de medicação 

A Farmácia Chaves Ferreira dispõe de um serviço de preparação individualizada de medicação 

que permite contornar os problemas que advém da falta de adesão à terapêutica, principalmente 

em indivíduos polimedicados, fruto do esquecimento aquando da toma da medicação. Este serviço, 

permite assim garantir uma administração eficaz e segura dos medicamentos em questão, sendo o 

mesmo, prestado, não apenas ao nível da farmácia, como também em instituições (lares) com as 

quais foi estabelecido um protocolo. 

 

7. Conclusão  

O Estágio Curricular foi essencial em todo o meu processo de aprendizagem, permitindo-me 

adquirir competências essenciais para o meu futuro enquanto farmacêutica. Ao longo deste período, 

tive a oportunidade de contactar com diferentes áreas da farmácia, desempenhando inúmeras 

valências que competem a um farmacêutico, sendo-me ainda possível aplicar na prática muitos dos 

conhecimentos adquiridos ao longo dos últimos anos. O farmacêutico, enquanto profissional de 

saúde, deve assim promover a constante atualização do seu conhecimento técnico-cientifico, de 

modo a exercer as suas funções com qualidade e excelência. 
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PROJETOS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

FARMÁCIA CHAVES FERREIRA 

PARTE II 



Relatório	de	Estágio	em	Farmácia	Comunitária	|	Farmácia	Chaves	Ferreira	
	

	 	
Sara	Mourão	de	Pádua	Azevedo	 23	

	

EXPOSIÇÃO SOLAR: A PELE COMO BARREIRA PROTETORA 
 

1. Enquadramento teórico 

Ainda que a proteção solar ganhe especial destaque nos meses de verão, importa salientar que 

o uso de protetor solar é fundamental ao longo de todo o ano. Contudo, com a chegada do calor, 

verifica-se um aumento significativo da procura de métodos que promovam uma proteção segura e 

eficaz. A escolha de um protetor solar ideal deve ter em conta diferentes parâmetros, pelo que a 

ajuda de profissionais de saúde com conhecimento na área é indispensável. O farmacêutico, 

enquanto promotor de saúde, deve assim sensibilizar a população para os riscos de uma exposição 

solar desprotegida, transmitindo desta forma, os cuidados a ter aquando da mesma. O panfleto por 

mim desenvolvido, tinha assim por objetivo transmitir a informação mais relevante acerca da 

temática em questão, tentando desta forma esclarecer algumas dúvidas que pudessem existir por 

parte dos utentes. O mesmo foi distribuído, a diferentes públicos alvos, isto é, crianças, adultos e 

idosos, durante um evento promovido pela Associação Nacional de Farmácias em parceria com a 

digressão “SIC de Todos Nós”. 

 

2. Introdução 

Nos últimos anos, vários estudos de caráter epidemiológico têm demonstrado que a mudança 

de comportamentos face a uma exposição exagerada e inadequada aos raios solares aumentam o 

risco de desenvolver cancro de pele. Tal como qualquer outro órgão, a pele sofre alterações, 

inerentes ao processo de envelhecimento fisiológico. No entanto, existem inúmeros fatores externos 

que poderão acelerar todo este processo, promovendo desta forma, um envelhecimento precoce 

[35]. 

As áreas de maior exposição solar, são desta forma, as que têm maior propensão para sofrerem 

alterações moleculares, que culminam com o fotoenvelhecimento. O fotoenvelhecimento resulta da 

exposição crónica à radiação ultravioleta (UV) [36]. 

É importante salientar, que a camada do ozono tem capacidade para absorver toda a radiação 

UVC, cerca de 95% da radiação UVB, deixando, contudo, escapar toda a radiação UVA. No entanto, 

a sua constante destruição, leva consequentemente, a uma diminuição no que diz respeito aos 

níveis de proteção, o que promove um maior alcance dos raios UV. Segundo a Organização Mundial 

de Saúde (OMS), uma diminuição de apenas 10% da camada do ozono, resultará em cerca de 

304.500 novos casos de cancro de pele [36 - 38]. 

Segundo a Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo, estima-se que em Portugal a incidência 

de melanoma seja de 10 casos por 100.000 habitantes, o que corresponde a aproximadamente 

1000 novos casos por ano [39]. O cancro de pele é dos cancros mais comuns a nível mundial, sendo 

que um em cada três cancros diagnosticados corresponde ao cancro de pele [38]. 

 

3. Morfologia e Fisiologia da pele 

A pele é o maior órgão do corpo humano, sendo essencial para a sua saúde e bem-estar. Esta 
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é a primeira linha de defesa do nosso organismo, estando envolvida em diversas funções: 

• controla a perda de fluídos corporais; 

• regula a temperatura corporal; 

• impede a penetração de substâncias nocivas ao organismo; 

• responsável pela produção de vitamina D; 

• funciona simultaneamente, como barreira física (proteção contra os raios UV e contra a 

abrasão), química e microbiológica. 

A pele desempenha ainda uma função sensorial, através da síntese e metabolização de uma 

grande diversidade de lípidos e proteínas, sentido desta forma estímulos que provocam dor, 

pressão, frio ou calor [40]. 

Na pele é possível distinguir duas camadas distintas: a epiderme e a derme, sendo estas 

responsáveis por mediar a função deste órgão [40]. 

A hipoderme, também designada de tecido subcutâneo, é constituída por tecido conjuntivo laxo, 

vasos sanguíneos e por inúmeros depósitos de gordura, os adipócitos, servindo apenas como elo 

de ligação entre a derme e todas as outras estruturas subjacentes [40]. 

 

3.1. Epiderme 

A epiderme corresponde à camada mais 

superficial da pele, sendo constituída por um 

epitélio escamoso e estratificado, estando 

separada da derme por uma membrana 

basal. Esta é desprovida de vasos 

sanguíneos, pelo que, a troca de substâncias 

ocorre através do processo de difusão a partir 

dos capilares presentes na camada papilar 

da derme. A epiderme é constituída por uma 

diversidade de células, que desempenham 

funções distintas, e de onde se destacam, os melanócitos, responsáveis pela pigmentação da pele, 

as células de Merkel responsáveis pelo sistema sensorial, as células de Langerhans, envolvidas no 

sistema imunitário e os queratinócitos envolvidos na resistência e permeabilidade desta camada 

[40, 41]. 

A produção celular ocorre através do processo de mitose nas camadas mais profundas da 

epiderme, garantindo desta forma uma renovação constante das superfícies mais expostas aos 

fatores externos. É importante salientar, que à medida que as células vão progredindo ao longo da 

epiderme, estas vão sofrendo transformações no que diz respeito à sua forma e composição, 

através do processo de queratinização, formando desta forma diferentes camadas. Durante todo 

este processo as células vão acabando por morrer, formando assim uma camada mais resistente e 

permeável à superfície. É assim possível, distinguir cinco camadas diferentes, cuja espessura e 

conteúdo celular variam consoante a localização anatómica [40, 41]. 

Figura 1. Estrutura da epiderme [41]. 
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A pele possui inúmeros mecanismos de reparação e regeneração. A camada basal corresponde 

ao estrato mais profundo da epiderme, e é o local onde as células se dividem através de mitoses 

sucessivas, assegurando desta forma uma renovação constante da epiderme. Esta camada 

consiste no elo de ligação entre a epiderme e a derme através de hemidesmissomas. Nesta camada 

podemos encontrar melanócitos que são responsáveis pela produção de melanina, que é libertada 

aquando da exposição solar e que funciona essencialmente como um protetor fisiológico [41, 42]. 

 

3.2. Derme 

A derme constituída por tecido conjuntivo e uma grande diversidade de células, das quais se 

destacam o colagénio e a elastina, que funcionam como tecidos conetores, conferem força e 

resistência à pele. Esta resistência deve-se essencialmente à presença de um elevado número de 

fibras de colagénio, sendo este extremamente importante para a elasticidade da pele. O ácido 

hialurónico, substância que envolve estas fibras, é responsável não só pela retenção de água, como 

também pela manutenção do volume da pele. Ao nível da derme podemos ainda encontrar vasos 

linfáticos, recetores sensoriais bem como raízes de cabelo. Este estrato pode ser subdividido em 

duas camadas distintas: a camada reticular e a camada papilar [40, 42]. 

 

4. Radiação Ultravioleta 

A radiação solar é responsável pela emissão de um espetro eletromagnético contínuo, que 

apresenta comprimentos de onda variáveis. Interessa aqui salientar a radiação UV, responsável por 

interagir com as células da pele e consequentemente promover a formação de radicais livres, 

extremamente reativos. A interação destes componentes com as estruturas celulares pode provocar 

danos que se poderão manifestar sobre a forma de rugas, doenças crónicas, ou até mesmo cancro 

de pele. Os raios UV podem-se subdividir em 3 tipos diferentes (A, B, C), apresentando cada um 

deles diferentes efeitos nocivos na pele, tais como fotoenvelhecimento e danos cutâneos [43]. 

Tal como referido anteriormente, a camada do ozono, não detêm a capacidade de absorver 

grande parte da radiação UVA. Esta consegue penetrar profundamente ao nível da epiderme e da 

derme, promovendo um bronzeado mais imediato e acelerando de forma drástica o envelhecimento 

cutâneo, que poderá levar ao aparecimento de alergias solares. Esta provoca assim, um 

envelhecimento prematuro da pele, onde são visíveis rugas, alguma flacidez, alteração da 

pigmentação da pele e até mesmo alterações estruturais das células que constituem a epiderme e 

a derme. É ainda importante realçar que os raios UVA estão presentes de forma constante ao longo 

de todo o dia, ao contrario do que acontece com os raios UVB, cuja intensidade varia, sendo 

predominantemente mais forte às 12h00 [43, 44]. 

A radiação UVB, com maior energia, ao atingir a epiderme, interage diretamente com o DNA, 

provocando desta forma mutações que poderão levar ao aparecimento de diferentes tipos de 

carcinomas, nomeadamente o das células basais e das células escamosas. O nosso organismo 

possui sistemas de reparação, capazes de reverter a situação numa fase inicial, contudo, uma 

exposição crónica poderá colocar em causa a eficácia desses mesmos sistemas. É importante 

salientar que os raios UVA podem potenciar os efeitos dos raios UVB, assim como o calor e o vento 
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[44, 45]. 

No entanto, a radiação UVB é de extrema importância, uma vez, que é responsável pela 

produção de vitamina-D, envolvida em diversas funções do nosso organismo [43, 45, 46]. 

Para além dos raios UV, sabe-se atualmente que a radiação infravermelha (IV) promove 

alterações histológicas semelhantes à radiação referida anteriormente. A radiação IV pode ser 

igualmente subdividida em 3 tipos diferentes (A, B, C), podendo causar dois tipos de efeito: o stress 

oxidativo propriamente dito, que resulta do desequilíbrio 

entre a produção de moléculas de oxigénio e a capacidade 

do nosso organismo em produzir agentes antioxidantes para 

as neutralizar, e o efeito térmico, podendo este último ser ou 

não benéfico dependendo do grau de exposição. A 

transmissão da radiação IV é feita sobre a forma de calor, o 

que provoca inevitavelmente o aumento da temperatura da 

pele, sendo que, a exposição repetida ao calor poderá levar 

ao aparecimento de diversas doenças nomeadamente 

hiperpigmentação e eritema reticulado contribuindo 

ainda, para o fotoenvelhecimento [47].  

 

5. Efeitos provocados pela exposição solar 

5.1. Alergias solares 

Estudos recentes demonstraram que cerca de um quinto da população sofre de alergias 

provocadas pela exposição solar. Estas resultam de uma reação do sistema imunitário a essa 

mesma exposição, apresentando morfologia e sintomatologia extremamente diferente. As alergias 

podem manifestar-se sobre a forma de manchas, erupções e irritação cutânea. As áreas mais 

afetadas incluem regra geral o pescoço, a parte de trás das mãos, bem como a superfície externa 

dos braços e das pernas. Esporadicamente podem ocorrer reações mais graves provocando 

urticária e bolhas que se poderão espalhar para áreas menos/não expostas ao sol [41].  

A exposição solar provoca alterações ao nível da pele, que são responsáveis por desencadear 

as alergias solares. Contudo não se sabe ao certo o mecanismo que desencadeia todo este 

processo. O sistema imunitário reconhece alguns componentes alterados da pele como corpos 

estranhos, o que faz com que o organismo ative as defesas imunitárias contra os mesmos [48]. Os 

raios UV ao diminuírem o potencial antioxidante da pele, vão consequentemente interferir com as 

defesas imunitárias do nosso organismo, ficando a pele mais vulnerável aos fatores externos. Desta 

forma surge uma agressão solar, que resulta numa pele irritada, com sensação de calor [49]. 

Estas manifestações não são comuns em toda a população, sendo mais suscetíveis em 

indivíduos que apresentam elevada sensibilidade cutânea, podendo mesmo, ser provocadas por 

uma breve exposição solar. É importante realçar que algumas formas de alergia poderão ter uma 

componente hereditária associada [48]. 

Podem-se distinguir, entre as mais comuns, três tipos de alergia solar, a erupção polimórfica à 

Figura 2. Alvos da radiação UV e IV na pele [41]. 
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luz (EPL), as erupções fotoalérgicas e a urticária solar. A EPL, é o segundo problema de pele mais 

comum após uma exposição solar, esta manifesta-se de um modo geral sob a forma de erupção 

pruriginosa nas áreas expostas ao sol, sendo mais comum durante a primavera e o verão. A pele 

tem tendência a tornar-se menos sensível após exposições repetidas, sendo que a erupção pode 

desaparecer ou tornar-se menos grave. Tal como foi referido anteriormente algumas alergias 

solares poderão ter uma componente hereditária, tal como acontece no prurigo actínico. Este 

corresponde a uma forma hereditária da EPL, apresentando uma sintomatologia mais intensa [50]. 

Por outro lado, as erupções fotoalérgicas, são desencadeadas pelo efeito provocado pela luz solar 

sobre um determinado produto químico aplicado na pele. É o caso da acne aestivalis, que resulta 

de uma combinação entre a exposição solar e determinados cosméticos, ocorrendo com maior 

frequência em mulheres com idade compreendida entre os 25 e os 40 anos de idade, com historial 

de acne na puberdade [41, 48]. Alguns medicamentos como antibióticos, fenotiazinas, diuréticos e 

contraceptivos orais podem desencadear erupções fotoalérgicas. Sendo que, segundo a Food and 

Drug Administration (FDA) o ibuprofeno e o naproxeno sódico também poderão provocar este tipo 

de alergias [49]. Por fim, temos a urticária solar que afeta com maior frequência indivíduos do sexo 

feminino em idade jovem, provocando urticária nas áreas expostas ao sol [41, 48]. 

As alergias referidas anteriormente, possuem características e tratamentos diferentes e a 

prevenção de cada uma delas, permite não só reduzir como também evitar o agravamento dos 

sintomas [41, 42]. 

 

5.2. Queimaduras Solares 

As queimaduras solares resultam de uma sobre-exposição à radiação UV, podendo provocar 

danos irreversíveis e permanentes nas células que constituem a pele. A queimadura solar varia 

consoante a pigmentação cutânea e o tempo de exposição, sendo que os sintomas podem variar 

significativamente, contudo uma pele vermelha e desconfortável já é um forte indicador deste tipo 

de inflamação [51, 52]. Em casos mais graves pode ocorrer a formação de bolhas, febre e calafrios, 

sendo que algumas pessoas poderão entrar em choque séptico. Regra geral, a pele que sofreu 

queimadura começa a recuperar ao fim de alguns dias, verificando-se descamação e coceira na 

região afetada. É importante salientar, que a ocorrência de queimaduras solares aumenta o risco 

de desenvolver cancro de pele nos anos que se seguem [53]. 

Aquando de uma queimadura solar deve-se tentar acalmar a pele, reduzir o processo 

inflamatório e ajudar na regeneração das células afetadas. O uso de água fria, de algumas loções 

bem como de comprimidos com corticosteroides podem ajudar a alivar o desconforto e até mesmo 

a dor que se possa sentir. É importante salientar que após a regeneração da pele, estamos perante 

camadas extremamente finas e sensíveis pelo que é necessário haver uma maior proteção, evitando 

desta forma que ocorra nova queimadura [42]. 

 

5.3. Cancro provocado pela exposição solar 

A radiação solar corresponde a um agente carcinogénico, sendo que 90% dos cancros de pele 
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são provocados por uma exposição solar crónica [36]. O crescimento e proliferação anormal de 

células poderá estar na base do mecanismo carcinogénico que consequentemente leva à formação 

de uma massa designada de tumor. O cancro de pele apresenta diferentes designações que variam 

consoante o tipo de células envolvidas. Existem três tipos de cancro mais comuns, o melanoma, 

quando ocorre ao nível dos melanócitos, o cancro das células basais, mais comum em indivíduos 

caucasianos e o cancro das células escamosas, mais comum em indivíduos de cor escura [53, 55 

- 57]. 

As células que constituem o cancro de pele podem invadir facilmente os tecidos vizinhos 

provocando metástases. Tanto o melanoma como o cancro das células basais têm elevada 

capacidade de proliferação atingindo facilmente outros locais, ainda que a capacidade de 

proliferação deste último seja menor quando comparado com o primeiro. Por outro lado, o cancro 

das células escamosas quando diagnosticado atempadamente, raramente apresenta metástases. 

As células espalham-se a partir do tecido que lhes deu origem, atingindo, a corrente sanguínea e 

linfática, permanecendo muitas vezes ao nível dos nódulos linfáticos [55 - 57]. 

Existem inúmeros fatores de risco que potenciam o aparecimento do cancro de pele, sendo 

importante realçar neste caso, a exposição à radiação UV, sendo este um dos fatores de risco mais 

elevados para o desenvolvimento de melanoma. Os raios UV provocam danos ao nível do DNA dos 

genes que controlam o crescimento celular. É importante salientar que tal alteração, manifesta-se 

regra geral anos mais tarde. Indivíduos com cabelo e pele clara bem como sardas são mais 

suscetíveis a desenvolver melanoma pelo que, é necessária uma precaução adicional nestes casos 

[36, 53, 58]. 

 

6. Fotótipos de pele  

Thomas Fitzpatrick desenvolveu um sistema de classificação dos diferentes tipos de pele, tendo 

por base a sensibilidade desta, após sete horas de exposição solar, a sua capacidade de bronzear 

sete dias após a primeira exposição e a dose de radiação UV necessária numa exposição solar para 

provocar eritema 24 horas após essa mesma exposição. Este conceito teve por base a reação de 

indivíduos de pele branca após uma exposição solar [53, 59]. 

Os fotótipos de pele dividem-se em seis categorias diferentes, refletindo não só a cor de pele 

bem como a sensibilidade aos danos gerados pela radiação UV (Tabela 2). Esta classificação 

demonstrou grande utilidade, no que diz respeito, ao risco de desenvolver cancro de pele, sendo 

nos dias de hoje muito utilizada [36, 59, 60]. 
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Tabela 2. Fototipos de pele – Classificação de Thomas Fitzpatrick [36]. 
 

 

 

Fototipo 
 

Bronzeado 
 

Eritema 
 

Sensibilidade 
 

I 
 

Nunca 
 

Sempre 
 

Elevada 
 

II 
 

Esporadicamente 
 

Sempre 
 

Moderada 
 

III 
 

Moderadamente 
 

Esporadicamente 
 

Normal 
 

IV 
 

Sempre 
 

Raramente 
 

Normal 
 

V 
 

Sempre 
 

Raramente 
 

Pouca 
 

VI 
 

Pele escura 
 

Nunca 
 

Nunca 

 
6.1. Pigmentação da pele 

A pigmentação da pele é determinada não só pela densidade da melanina, como também pela 

sua distribuição. Esta é produzida pelos melanócitos, situados ao nível da camada basal da 

epiderme [60, 61]. 

Estudos recentes demonstraram que a pigmentação cutânea é regulada por uma rede 

intracelular complexa, na qual os queratinócitos e fibroblastos sintetizam hormonas, fatores de 

crescimento e citocinas capazes de modular a atividade melanocitária. A coloração da pele é 

influenciada não só pela melanina, como também pela oxi e desoxihemoglobina e pelos carotenos. 

Algumas hormonas sistémicas como corticosteroides e estrogénios também intervêm no processo 

de pigmentação [60]. 

A pigmentação cutânea é considerada o maior mecanismo de fotoproteção contra o 

envelhecimento e o cancro induzido pela exposição solar. Segundo Thomas a cor natural da pele 

pode ser subdividida em dois tipos diferentes, isto é, a cor constitutiva ou basal e a cor facultativa, 

resultando esta última de fatores externos [59]. A cor constitutiva da pele designa geneticamente 

um determinado nível, tipo e distribuição de melanina. A melanina é constituída por dois tipos de 

pigmentos distintos: a eumelanina e a feomelanina. A eumelanina é responsável pela coloração 

castanha, ao posso que, a feomelanina é responsável pelos tons vermelhos e/ou amarelos [60, 62]. 

 

7. Fotoproteção 

A pele é a primeira linha de defesa do nosso organismo, pelo que, devemos salvaguardar a sua 

integridade, impedindo assim que alguns fatores externos alterem as suas defesas naturais. A pele, 

tal como já foi referido anteriormente, é dotada de mecanismos de defesa naturais diminuindo desta 

forma os efeitos provocados pela radiação UV. A pigmentação e o estrato córneo fazem parte dos 

mecanismos de defesa naturais da pele. O enfraquecimento desta barreira, poderá colocar em 

causa a nossa saúde, promovendo o aparecimento de lesões e até mesmo infeções [63]. 

Os protetores solares são preparações cosméticas de uso tópico que podem ter apresentações 



Relatório	de	Estágio	em	Farmácia	Comunitária	|	Farmácia	Chaves	Ferreira	
	

	 	
Sara	Mourão	de	Pádua	Azevedo	 30	

	

muito distintas e que funcionam como agentes com uma ação física (filtros inorgânicos) ou química 

(filtros orgânicos). Da sua constituição fazem parte filtros que têm a capacidade de absorver, refletir 

ou dispersar a radiação UV. Os filtros inorgânicos (ex.: óxido de zinco), que atuam por reflexão e 

dispersão da radiação UV, apresentam elevada estabilidade e são considerados os mais seguros 

em termos clínicos. Por outro lado, os filtros orgânicos, cujo o mecanismo de ação assenta na 

capacidade de absorção da radiação, apresentam alguma toxicidade. Desta forma, o ideal será o 

uso de um protetor solar que possua diferentes tipos de filtros, permitindo assim, uma proteção com 

um espetro de ação mais alargado. É importante realçar que existem formulações específicas para 

diferentes tipos de pele [64, 65]. 

A escolha de um protetor solar ideal deve ter em conta dois aspetos essenciais: a sensibilidade 

da pele de cada indivíduo bem como a intensidade da radiação solar, sendo que, a sua qualidade 

depende do fator de proteção solar (FPS), bem como das suas propriedades físico-químicas [66, 

67]. O protetor solar deve incluir proteção não só para a radiação UVB, bem como para a radiação 

UVA, pelo que, esta última deve estar devidamente identificada pela sigla correspondente [67]. O 

FPS determina o tempo adicional que a pele exposta ao sol resiste sem sofrer qualquer tipo de 

dano, isto é, se em condições normais, um determinado tipo de pele apresenta um tempo de 

proteção de aproximadamente 5 minutos, se o FPS for de 25, ao multiplicarmos estes dois fatores, 

vamos obter o tempo máximo de exposição sem que ocorra alguma alteração na pele provocada 

pela radiação UV. Contudo é importante salientar, que o tempo de exposição sem proteção solar 

nunca deve ser superior a 2 horas, independentemente do FPS [66]. 

Os protetores solares são na maioria das vezes usados não só como medidas profiláticas, mas 

também como medidas terapêuticas em caso de queimaduras solares. Sendo que o uso correto e 

regular dos mesmos reduz significativamente o fotoenvelhecimento da pele e consequentemente a 

possibilidade de desenvolver cancro de pele resultante de uma exposição solar inadequada. Estes 

devem ser aplicados de forma homogénea e repetidamente ao longo do dia [66]. 

A fotoproteção para além de ter um papel essencial na proteção da pele contra os raios UV, 

permite ainda prevenir o aparecimento de alergias resultantes da exposição solar. Existem 

formulações específicas para peles mais sensíveis, que combatem o aparecimento de 

sintomatologia característica dos diferentes tipos de alergia solar. Uma vez que a eficácia dos 

protetores solares é limitada, sobretudo em peles sensíveis e claras, protegendo apenas as áreas 

onde ocorreu a aplicação, surge a necessidade de recorrer a concentrados nutricionais que 

preparam a pele para uma possível exposição solar. Estes vão assim tornar a pele menos sensível 

e promover um bronzeado mais homogéneo e duradouro. É importante realçar que estes 

concentrados nutricionais devem ser utilizados em conjunto com um protetor solar, garantindo desta 

forma uma maior proteção e podendo ser utilizados antes, durante e após a exposição solar [49]. 

 

8. Papel do Farmacêutico  

O farmacêutico enquanto profissional de saúde deve alertar a população em geral para os riscos 

que decorrem de uma exposição solar desprotegida. A sensibilização das diferentes faixas etárias 
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para a temática em questão torna-se assim essencial, de modo a diminuir as alterações 

morfológicas e funcionais da pele, decorrentes do processo de fotoenvelheciemento, que podem 

levar ao aparecimento de queimaduras, alergias solares e em casos mais graves, ao cancro de pele.  

A reeducação da população face à exposição solar é nos dias de hoje uma emergência a nível 

mundial. Surge a necessidade de adotar medidas que visem a prevenção de eventuais efeitos 

negativos provocadas por uma exposição solar inadequada. Qualquer indivíduo, deve assim, evitar 

a exposição solar, durante as horas de maior calor, isto é, entre as 11h00 e as 16h00, onde a 

incidência de raios UV é extremamente elevada, optando desta forma, por áreas mais resguardadas 

do sol.  

O uso de protetores solares adquiriu nos dias de hoje uma elevada relevância, sendo que a sua 

escolha, deverá ir de encontro às necessidades individuais de cada pessoa em questão. A sua 

aplicação deverá ser feita 30 minutos antes da exposição solar, devendo repetir-se a cada 2h00. 

Em caso de transpiração ou de qualquer atividade aquática a renovação do protetor solar deverá 

ser feita de imediato, sempre que possível. O uso da quantidade adequada bem como uma 

aplicação correta são essenciais para garantir a máxima eficácia da proteção solar. O uso de sticks 

labiais com FPS é igualmente de extrema importância, evitando possíveis lesões que possam 

ocorrer como resultado dessa mesma exposição [66]. 

Outras abordagens mais simples como o uso de chapéu e roupa apropriada, durante longos 

períodos de exposição, diminuem significativamente o risco de desenvolver os efeitos provocados 

pela radiação UV, promovendo uma proteção uniforme e equilibrada. No entanto é importante 

realçar, que a cor, a espessura e até mesmo a rigidez dos tecidos podem influenciar 

significativamente a sua capacidade de proteção [68]. 

A radiação UV pode provocar diversos efeitos nefastos no nosso organismo, podendo provocar 

danos ao nível da retina, da córnea, da conjuntiva e em alguns casos originar cataratas. Desta 

forma, o uso de óculos de sol com proteção contra os raios UV é uma mais valia [69].  

Uma dieta rica em carotenos promove o aumento das defesas naturais da pele, contrariando 

desta forma, os fenómenos resultantes da exposição solar.  

A adoção de medidas preventivas contra uma exposição solar inadequada, permite diminuir 

drasticamente o risco de desenvolver qualquer complicação referida anteriormente, contornando 

assim uma das maiores preocupações do século XXI. 
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OBESIDADE: UMA PREOCUPAÇÃO A NÍVEL MUNDIAL 
 

1. Enquadramento teórico 

As farmácias comunitárias desempenham nos dias de hoje, um papel extremamente importante 

no âmbito do SNS, sendo responsáveis pela promoção da saúde e do bem-estar da população em 

geral. A crescente procura de métodos que permitam contornar o sobrepeso e /ou obesidade é nos 

dias de hoje uma realidade. Surgindo desta forma, uma necessidade emergente no que diz respeito 

à educação, prevenção, controlo e segurança alimentar. A farmácia, tratando-se de um local de 

elevada proximidade e de fácil acesso aos diferentes utentes, deve estar assim, dotada de 

conhecimento técnico-científico e ferramentas na área da nutrição que lhe permitam disponibilizar 

um aconselhamento e/ou acompanhamento seguro e eficaz. Uma vez que a Farmácia Chaves 

Ferreira dispõe quinzenalmente de consultas de nutrição, e após verificar uma procura elevada por 

este tipo de prestação de serviço, achei que o desenvolvimento de um poster sobre a temática em 

questão seria uma mais valia para os utentes, incentivando-os a adotar um estilo de vida mais 

saudável, e consciencializando-os para os riscos associados ao aumento de peso. 

 

2. Introdução 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a obesidade é definida como uma alteração 

do estado nutricional que resulta da acumulação anormal de gordura, podendo ser gravemente 

prejudicial para a saúde [70]. Esta é considerada uma doença crónica, de origem multifatorial, que 

atinge de igual forma indivíduos do sexo masculino e feminino independentemente da sua idade, 

raça ou etnia, apresentando valores elevados de prevalência nos países desenvolvidos nas classes 

socioeconómicas mais desfavorecidas. O crescimento significativo da indústria alimentar ao longo 

dos últimos anos promoveu o aumento dos alimentos processados com elevado aporte calórico 

contribuindo desta forma para a obesidade a nível mundial [71]. Por outro lado, o constante 

urbanismo que se verifica nos dias de hoje, bem como a crescente invasão dos mass media e do 

desenvolvimento tecnológico promove a inatividade física e uma vida cada vez mais sedentária. 

Nas últimas décadas tem se verificado o aumento da participação da população em atividades que 

requerem um menor gasto energético [70, 72]. Desta forma, mudanças nos padrões alimentares e 

na prática de atividade física resultam muitas vezes de alterações a nível ambiental e social 

associadas ao desenvolvimento e falta de políticas em diversos setores (saúde, agricultura, 

transportes, planeamento urbanístico) [70, 72, 73]. A redução do gasto energético, aliado ao 

aumento do aporte calórico, resulta inevitavelmente na acumulação de gordura [73]. 

A prevalência da obesidade a nível mundial tem aumentado significativamente ao longo dos 

últimos anos. Em 2014 mais de 1.9 biliões de indivíduos com mais de 18 anos apresentavam um 

peso superior ao recomendado, sendo que, destes, 600 milhões eram obesos. Por outro lado, 41 

milhões de crianças com idade inferior a 5 anos, apresentavam um Índice de Massa Corporal (IMC) 

acima do recomendado. O excesso de peso e a obesidade contribuem significativamente para a 

morbilidade e mortalidade, sendo por isso uma das maiores preocupações do século XXI, uma vez 

que, corresponde a um importante fator de risco que poderá contribuir para o desenvolvimento e 



Relatório	de	Estágio	em	Farmácia	Comunitária	|	Farmácia	Chaves	Ferreira	
	

	 	
Sara	Mourão	de	Pádua	Azevedo	 33	

	

agravamento de outras doenças [74]. 

 

3. Etiologia  

3.1. Caráter multifatorial  

A obesidade apresenta uma etiologia extremamente complexa, daí o seu caráter multifatorial que 

engloba uma diversidade de componentes (biológica, socioeconómica, psicossocial, etc.) [72, 75]. 

Ao longo das últimas décadas tem se verificado um aumento significativo do consumo de 

alimentos com elevado aporte calórico e uma diminuição da prática de exercício físico como fruto 

do desenvolvimento e modernização das sociedades contemporâneas, levando consequentemente 

a um estilo de vida cada vez mais sedentário. A mudança de hábitos alimentares como 

consequência da “dieta ocidental” ou da dita “dieta moderna”, caracterizada por valores elevados 

de gordura, açúcar e alimentos refinados, aliados à diminuição do consumo de fibras e de hidratos 

de carbono complexos tem um importante impacto no que diz respeito ao desenvolvimento da 

obesidade [72]. 

Nem todos os indivíduos expostos aos fatores referidos anteriormente se tornam obesos, o que 

poderá explicar a possível existência de mecanismos genéticos que promovam o aumento de peso, 

e que variam de forma individual consoante a pessoa em questão. A genética tem assim influência 

sobre o comportamento alimentar e o apetite [72, 75]. 

Estudos realizados no seio familiar têm demonstrado uma taxa de hereditariedade elevada (40% 

a 70%) no que diz respeito ao IMC. Atualmente existem estratégias que permitem descobrir quais 

os mecanismos poligenéticos responsáveis por aumentar a suscetibilidade à obesidade. O 

screening de todo o genoma tem assim por objetivo identificar um polimorfismo que esteja associado 

ao IMC bem como a outros fatores que estejam relacionados com a obesidade. Pensa-se que 

alterações ao nível da expressão do gene FTO (Fat mass and obesity associated) e das regiões 

próximas do gene MC4-R (4 melanocortina) sejam responsáveis pela componente hereditária da 

obesidade [75]. Indivíduos portadores de uma ou mais cópias do alelo de risco apresentam um 

aumento de peso de cerca de 1,2 kg ou 3 kg, respetivamente, quando comparadas com indivíduos 

que não possuem essas mesmas cópias. Desta forma a sequenciação completa de todo o genoma 

permite a identificação de novos alvos moleculares bem como de marcadores genéticos que 

permitem predizer o risco associado [75]. 

A componente ambiental e a componente genética interagem através de um mecanismo 

complexo, sendo este, responsável por regular não só o balanço energético bem como todos os 

processos fisiológicos. Existem dois tipos de neurónios ao nível do núcleo hipotalâmico que são 

inibidos ou estimulados por hormonas circulantes, os neuropeptídeos, e que controlam o balanço 

energético, através da regulação da ingestão de alimentos e da energia despendida em todas as 

atividades. A redução da ingestão de alimentos ou o aumento da atividade física promovem um 

balanço energético negativo e consequentemente uma cascata de mecanismos compensatórios e 

adaptativos quer a nível central, quer a nível periférico e que preservam as funções vitais [75, 76]. 

Mutações nos genes dos neuropeptídeos, ou até mesmo nos seus recetores ou elementos 



Relatório	de	Estágio	em	Farmácia	Comunitária	|	Farmácia	Chaves	Ferreira	
	

	 	
Sara	Mourão	de	Pádua	Azevedo	 34	

	

envolvidos na sua regulação têm sido associados ao desenvolvimento de obesidade [72]. 

 

4. Classificação da obesidade de acordo com o IMC 

O IMC é um parâmetro que permite determinar se um indivíduo é obeso ou não, consistindo 

numa medida estimativa da composição corporal. Este é obtido através da relação entre o peso 

corporal em kg e a estatura em m2. A OMS e o Instituto Nacional de Saúde propuseram uma 

classificação de excesso de peso e obesidade com base no IMC, estabelecendo que valores iguais 

ou superiores a 30 kg/m2 são indicadores de obesidade, sendo possível distinguir três graus 

diferentes (I, II, III). Estes encontram-se fortemente relacionados com o risco de desenvolver co-

morbilidades, que são, por sua vez, responsáveis por diminuir significativamente não só a qualidade 

de vida, como também a esperança média de vida. (Tabela 3) [77, 78]. 

O IMC juntamente com outras medidas antropométricas é nos dias de hoje muito utilizado em 

estudos epidemiológicos e na prática clínica, como indicador internacional da obesidade em 

indivíduos adultos. Este parâmetro apesar de ser de fácil medição, não tem em conta a faixa etária, 

o género, nem a massa muscular dos indivíduos em estudo, pelo que, os resultados obtidos poderão 

estar ligeiramente falseados, não permitindo distinguir qual a causa que poderá estar na origem do 

excesso de peso [79]. 

O diagnóstico de obesidade em crianças e adolescentes é extremamente complicado, devido ao 

conjunto de processos dinâmicos envolvidos no seu crescimento, bem como à grande variabilidade 

quer a nível inter e intraindividual. Desta forma não existe um critério consensual, sendo necessário 

recorrer a tabelas de referência que permitam determinar qual o percentil mais adequado (Tabela 

4) [79, 80]. 

 
Tabela 3. Classificação da obesidade no adulto em função do IMC e risco de co-morbilidades [79]. 

 

 

IMC (kg/m2) Classificação Risco de Comorbilidades 
 

 

< 18.5 

 

 

Baixo peso 
 

Baixo 
 

 

18.5 – 24.9 

 

 

Peso ideal 
 

Médio 
 

 

25.0 – 29.9 

 

 

Pré-obesidade 
 

Aumentado 
 

 

30.0 – 34.9 

 

 

Obesidade Grau I 
 

Moderado 
 

 

35.0 – 39.9 

 

 

Obesidade Grau II (Severa) 
 

Grave 
 

 

³ 40 

 

 

Obesidade Grau III (Mórbida) 
 

Muito Grave 
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Tabela 4. Classificação da obesidade em crianças em função do percentil [80]. 
 

 

Pré- Obesidade Obesidade 

IMC percentil ³ 85 IMC percentil ³ 95 

 

5. Morfologia 

A obesidade pode ser definida pela distribuição de gordura a nível corporal, sendo possível 

distinguir dois tipos morfológicos de obesidade: [74, 79] 

• Obesidade androide: quando o tecido adiposo se acumula na parte superior do nosso 

organismo, especialmente na região do abdómen. Caraterística em indivíduos de sexo 

masculino. 

• Obesidade ginoide: quando a gordura corporal se acumula na parte inferior do nosso 

organismo, especialmente na região das coxas e dos glúteos. Caraterística em 

indivíduos do sexo feminino. 

 

6. Fisiopatologia 

O tecido adiposo, considerado nos dias de hoje um órgão com função endócrina, desempenha 

um papel extremamente importante na patofisiologia da obesidade, uma vez que é responsável por 

receber e enviar sinais que vão modular o processo inflamatório, a imunidade, o apetite e a 

sensibilidade à insulina [75]. 

A obesidade resulta de um estado inflamatório a nível sistémico, provocado pela sobrecarga 

metabólica, que envolve inúmeros mecanismos, nomeadamente o stress oxidativo. Esta é 

acompanhada por um aumento, ao nível do tecido adiposo, de macrófagos e de células envolvidas 

no sistema imunitário. Este fenómeno resulta da remodelação tecidual que ocorre como resposta à 

apoptose dos adipócitos. As células mencionadas anteriormente promovem a libertação de citocinas 

pró-inflamatórias, que contribuem para desencadear o ambiente inflamatório. Importa ainda 

salientar que para além dos mecanismos mencionados anteriormente, alterações quer a nível 

psicológico (stress) quer do ritmo circadiano contribuem igualmente para a inflamação [75, 81, 82]. 

 

6.1. Complicações adjacentes à obesidade 

A obesidade é uma das maiores preocupações do século XXI, sendo responsável por elevadas 

taxas quer de morbilidade quer de mortalidade. Esta é frequentemente acompanhada por um 

aumento dos tecidos moles situados à volta da faringe, podendo consequentemente levar ao 

fenómeno de apneia obstrutiva como resultado do bloqueio das vias respiratórias. O excesso de 

tecido adiposo provoca ainda um aumento da carga mecânica ao nível das articulações, sendo por 

isso um fator de risco para o desenvolvimento de osteoartrite. O aumento da pressão a nível intra-

abdominal verificada em indivíduos obesos pode em alguns casos provocar refluxo esofágico e até 

mesmo adenocarcinoma do esófago [75]. 

Estudos recentes demonstraram uma forte ligação entre o IMC e o risco de vir a desenvolver 

alguns tipos de neoplasias como resultado da elevada biodisponibilidade de genes promotores de 
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tumores, nomeadamente o adenocarcinoma do esófago, do fígado, vesicula biliar, pâncreas e rim 

[83]. 

Indivíduos obesos apresentam regra geral, alterações significativas no que diz respeito ao perfil 

lipídico e aos níveis sanguíneos de glicose, estando associado a algumas complicações como por 

exemplo a aterosclerose e a diabetes mellitus. A presença de níveis elevados, em tecido não 

adiposo, de ácidos gordos livres, citocinas pró-inflamatórias e de lípidos, bem como o excesso de 

tecido adiposo na região abdominal levam a estados de insulino-resistência característicos em 

indivíduos obesos [75]. 

Por sua vez a hiperatividade do sistema nervoso simpático verificada em indivíduos obesos, está 

na origem de inúmeros processos fisiopatológicos, nomeadamente a hipertensão arterial, 

marcadores precoces de doenças cardiovasculares, os acidentes vasculares cerebrais e as 

doenças renais crónicas. Para além das complicações mencionadas anteriormente, a obesidade 

pode ainda provocar desordens músculo-esqueléticas, doenças pulmonares, alteração dos fatores 

hemostáticos (aumento dos níveis de fibrinogénio e do inibidor do ativador do plasminogénio), 

insuficiência venosa crónica e alterações do foro psicológico [75, 79]. 

 

7. Prevenção 

Tal como referido anteriormente a obesidade é uma doença crónica que apresenta uma 

componente multifatorial, daí a sua capacidade de prevenção. Os períodos pré e pós-natal são os 

mais propícios à mudança de comportamentos de forma a reduzir não só o risco de sofrer variações 

de peso bem como as complicações que daí advêm. Alguns estudos têm demonstrado perturbações 

de caráter hormonal, mecânico e até mesmo dietético durante os períodos mencionados 

anteriormente, promovendo distúrbios não só ao nível do metabolismo como também da atividade 

dos adipócitos, sendo muitas vezes irreversíveis ao longo de toda a vida. Estas mudanças resultam 

da alteração ambiental da expressão genética devido essencialmente a mecanismos epigenéticos. 

Desta forma uma intervenção precoce, isto é, durante as primeiras fases de desenvolvimento, pode 

levar a boas perspetivas de saúde e uma maior longevidade. Os primeiros estudos realizados 

demonstraram uma forte ligação entre o peso ao nascimento e taxa de morbilidade e mortalidade 

relacionadas com a obesidade em adulto. Durante a realização destes estudos foram identificados 

fatores de risco pré-natal que contribuem para a obesidade, de onde se salienta o estilo de vida da 

mãe, fatores psicossociais (estados depressivos) e condições médicas (diabetes gestacional, stress 

fisiológico) [84]. 

A leptina é um peptídeo secretado pelo tecido adiposo que promove a diminuição da ingestão 

de alimentos e estimula o consumo energético. A sua secreção ocorre como resposta ao 

armazenamento de gordura ou aquando de um excesso alimentar [75, 85]. Níveis mais elevados 

de leptina no cordão umbilical foram associados a um menor ganho de peso e a níveis mais baixos 

de adipócitos entre os 3 e os 7 anos de idade. Sendo que, para o mesmo estudo, crianças cujos os 

níveis de leptina no cordão umbilical eram menores, demonstraram efeitos contrários. Deste modo, 

podemos concluir que a exposição a este peptídeo durante o período pré-natal permite a maturação 

normal dos neurónios envolvidos na regulação do apetite.  
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As características alimentares também influenciam a possibilidade de um indivíduo desenvolver 

ou não obesidade. A amamentação é de extrema importância no que diz respeito à probabilidade 

de vir a desenvolver esta condição. Crianças que são amamentadas têm menor propensão para 

serem obesas, quando comparadas com crianças cuja a sua alimentação é realizada através de 

preparados industriais em pó [84]. 

Outro fator importante, consiste na introdução de alimentos sólidos na dieta das crianças, sendo 

que, a sua introdução antes dos 4 meses de idade aumenta a risco de desenvolver obesidade, nos 

3 anos seguintes cerca de 6 vezes quando comparado com uma criança em que a introdução dos 

mesmo se verificou mais tarde [84]. 

O nosso organismo é constituído por inúmeras células e microorganismos. Estudos realizados 

em roedores demonstraram que alterações quer do número, quer do tipo de microorganismos 

durante a infância estão associados a variações de peso significativas. Durante o parto o intestino 

das crianças é colonizado pelos microorganismos presentes na mãe, pelo que, crianças que nascem 

por cesariana apresentam maior risco de virem a ser obesas [84]. 

O tratamento da obesidade infantil é assim eficaz e recomendado, pelo que a educação alimentar 

deve-se começar nas gerações mais jovens de modo a evitar desordens nutricionais no futuro [86, 

87]. 

 

8. Tratamento 

O tratamento da obesidade deve ser determinado tendo em conta o excesso de peso, as 

limitações a nível funcional, bem como as co-morbilidades associadas. Atualmente existem 

guidelines que permitem avaliar quais os riscos para a saúde de um determinado indivíduo e com 

base nesses riscos determinar qual o melhor tratamento [75]. 

 

8.1. Medidas não farmacológicas 

As medidas não farmacológicas correspondem a um conjunto de intervenções que têm por 

objetivo promover a perda peso, melhorando assim a qualidade de vida dos indivíduos obesos. 

 

8.1.1. Prática de exercício físico 

Apesar do caráter multifatorial associado à obesidade, a prática de exercício físico tem 

demonstrado ser eficiente não só na sua prevenção como também na sua progressão. O exercício 

físico permite reduzir significativamente o peso corporal e a gordura visceral, permitindo ainda um 

controlo mais eficaz do perfil lipídico (colesterol e triglicerídeos) aumentando a sensibilidade à 

insulina e diminuindo a pressão arterial [88]. A prática de exercício físico promove ainda a atividade 

do músculo esquelético, previne alterações a nível cognitivo e reduz significativamente os sintomas 

de ansiedade e depressão [89]. 

O exercício físico é um dos tratamentos não farmacológicos mais eficazes da obesidade. Este 

juntamente com dietas hipocalóricas permite obter ótimos prognósticos, através da diminuição do 

peso corporal e das co-morbilidades associadas à obesidade. As atividades aeróbias (caminhar, 
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correr, andar) são aquelas que promovem melhores condições de saúde, reduzindo 

significativamente o risco de doenças cardiovasculares, promovendo o trabalho dos grandes grupos 

musculares de forma rítmica e contínua permitindo um maior gasto energético. Apesar do exercício 

do tipo aeróbio ser o mais eficaz na perda de peso, a prática conjunta de exercícios de resistência 

poderá contribuir significativamente para aumentar não só a força como também a percentagem de 

massa magra presente no nosso organismo [90]. 

É importante salientar que os indivíduos obesos requerem uma atenção especial, pelo que, a 

escolha dos exercícios deve ir de encontro às necessidades individuais de cada um [90]. 

Portugal é dos países da União Europeia que apresenta menor prevalência de atividade física 

em tempo de lazer. Da população em geral destacam-se essencialmente jovens e idosos, 

particularmente do sexo feminino, sendo por isso necessário, o desenvolvimento de estratégias que 

promovam a atividade física neste grupo em questão [91]. O Instituto Português de Desporto e 

Juventude (IPDJ) adotou um “Programa Nacional de Desporto para Todos”, onde tem por objetivo 

promover um vida saudável e de qualidade, com base, numa forte componente desportiva [91]. 

 

8.1.2. Cirurgia Bariátrica 

Nos últimos anos têm surgido novas abordagens terapêuticas de forma a contrariar o fenómeno 

de obesidade. É cada vez mais comum o uso de procedimentos cirúrgicos para promover a perda 

de peso, surgindo desta forma a cirurgia bariátrica. Este tipo de cirurgia está indicada em indivíduos 

com IMC compreendido entre 35.0 e os 39.9 e que não obtiveram qualquer tipo de resultado com 

outras abordagens terapêuticas. Esta trata-se de um procedimento invasivo que consiste, regra 

geral, na remoção de uma parte do estômago ou do intestino, de modo a favorecer a perda de peso, 

através da diminuição da superfície de absorção. Existem diferentes tipos de cirurgia bariátrica, 

sendo a sua escolha feita consoante o quadro clinico do paciente [75, 92, 93]. 

A banda gástrica ajustável consiste num anel que é colocado em redor da parte inferior do 

estômago, permitindo diminuir o tamanho do mesmo. Este procedimento é o mais seguro, menos 

invasivo e reversível, no entanto é aquele que apresenta piores resultados [75, 92]. 

No bypass gástrico procede-se à remoção de grande parte do estômago (aproximadamente 

95%), criando-se posteriormente uma nova ligação (anastomose) entre a porção que restou deste 

órgão e o intestino. A gastrectomia vertical é semelhante ao procedimento mencionado 

anteriormente, no entanto, mantém-se a ligação natural entre o estômago e o intestino, removendo-

se apenas uma pequena parte do estômago [75]. 

Existem ainda outros procedimentos tais como o desvio biliopancreático, usado numa 

percentagem reduzida da população, que consiste na remoção de uma parte do estômago e da 

grande maioria do intestino, condicionando desta forma a área de superfície de absorção de 

nutrientes [75]. 

As técnicas mencionadas anteriormente permitem obter resultados substanciais, no que diz 

respeito a perdas significativas de peso, possibilitando uma melhor mobilidade física, e a diminuição 

acentuada da percentagem de co-morbilidades associadas à obesidade [75, 92]. 



Relatório	de	Estágio	em	Farmácia	Comunitária	|	Farmácia	Chaves	Ferreira	
	

	 	
Sara	Mourão	de	Pádua	Azevedo	 39	

	

8.2. Medidas farmacológicas 

A farmacoterapia deve ser utilizada como um complemento a um estilo de vida saudável e nunca 

como tratamento de primeira linha. Simultaneamente à farmacoterapia deve-se privilegiar uma dieta 

hipocalórica e um aumento da atividade física de modo a controlar as variações de peso a longo 

prazo.  

Para que haja a aprovação de um novo medicamento cujo o fim terapêutico seja a perda de 

peso, a Food and Drug Administration (FDA) requer ensaios clínicos com a duração de 

aproximadamente um ano e que demonstrem a sua eficácia e segurança. Estes deverão ainda 

apresentar uma diferença de aproximadamente 5% de perda de peso quando comparados com o 

grupo controlo (placebo) [75]. 

Existem diversos tipos de fármacos utilizados no tratamento da obesidade entre os quais os 

depressores de apetite, os termogénicos, aqueles que promovem a mobilização de gorduras e os 

que interferem na absorção intestinal. Sendo que, tal como em qualquer terapêutica, aquando da 

prescrição de um medicamento deve ser analisada sempre que possível a razão risco beneficio 

[94]. 

Os fármacos depressores do apetite, também conhecidos como anorexígenos, atuam ao nível 

do hipotálamo, diminuindo a frequência e o volume de alimentos ingeridos. Estes (dietilpropiona, 

mazidol, fenfluramina) são aconselhados em indivíduos cujo o IMC seja superior a 30 kg/m2 ou a 25 

kg/m2 sempre que se verifique associação com outras patologias (Ex.: diabetes, hipertensão arterial, 

etc.). Alguns antidepressivos como a fluoxetina, e a sertalina, devido à sua atividade serotonérgica 

ao nível do Sistema Nervoso Central (SNC) aumentam a saciedade sendo por isso muitas vezes 

utilizados para controlar o apetite. Por outro lado, fármacos termogénicos (efedrina, aminofilina, 

fenilpropanolamina) com ação ao nível do metabolismo, promovem a perda de peso, através do 

aumento do consumo de oxigénio e do catabolismo proteico. No entanto apresentam alguns efeitos 

secundários a nível cardiovascular. Por sua vez, os inibidores de absorção intestinal, inibem a ação 

da lípase pancreática, promovendo uma remoção de cerca de 30% das gorduras ingeridas [94]. 

 

9. Benefícios da perda de peso 

A perda de peso, dentro dos parâmetros ditos normais, trás benefícios extremamente 

importantes para a saúde, melhorando significativamente a qualidade de vida. Para além de um 

melhor prognóstico em termos de saúde, a perda de peso promove um aumento da autoestima, da 

interação a nível social, diminuindo de forma drástica o risco de estados depressivos.  

As perdas de peso podem ser subdivididas em duas: as pequenas e as grandes perdas de peso. 

As primeiras são definidas por perdas que rondam os 5 a 10% do peso inicial, permitindo um controlo 

mais eficaz do índice glicémico, do perfil lipídico ao nível do sangue, e ainda uma diminuição da 

pressão arterial. Adicionalmente verificam-se ainda benefícios a nível respiratório, cardiovascular e 

musculo-esquelético. As grandes perdas de peso, por sua vez, estão associadas, regra geral, à 

cirurgia bariátrica, sendo que indivíduos com IMC ³ 40 conseguem alcançar perdas que rondam os 

20 a 30 kg, apresentando um grande impacto na promoção da saúde [79]. 
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Apesar de a perda de peso ser uma medida terapêutica efetiva e de ação ampla, importa salientar 

que nem todos os fatores de riscos e estados de doença crónica adjacentes à obesidade, 

respondem de igual forma. Sendo que a perda de peso moderada, alcançada a partir de uma 

intervenção intensiva ao nível do estilo de vida parece não diminuir a morbilidade e mortalidade 

associada às doenças cardiovasculares. As terapêuticas medicas devem assim ser utilizadas 

juntamente com a perda de peso de modo a haver um maior controlo das condições coexistente 

relacionadas com a obesidade, uma vez que os benefícios para a saúde são variáveis, dependendo 

do tempo de evolução das co-morbilidades existentes [75]. 

 

10. Conclusão 

A obesidade é uma desordem nutricional que atinge valores extremamente elevados a nível 

mundial. Há assim uma necessidade crescente na criação de condições para uma vida saudável 

nas sociedades contemporâneas, sendo o combate à obesidade um dos grandes desafios da 

humanidade. Cabe assim, aos profissionais de saúde desenvolver estratégias de formação que 

permitam informar a população à acerca dos riscos que a obesidade acarreta, de modo a promover 

uma gestão sustentável da saúde. A divulgação da informação deve tentar chegar a diferentes 

públicos alvo, nomeadamente indivíduos obesos ou que apresentem risco elevado de vir a 

desenvolver obesidade. Qualquer indivíduo, seja ele obeso, ou não, deve procurar ajustar o seu 

estilo de vida e alimentação à estrutura evolutiva de cada organismo [74]. 

A promoção de programas que visam a educação alimentar e a prática de exercício físico são 

de extrema importância, sendo que atividades simples (lazer e domésticas) podem de igual forma 

contribuir para o gasto energético, permitindo desta forma um maior equilíbrio do conteúdo calórico 

ingerido. A farmácia, como local de interação entre um profissional de saúde e a população em 

geral, deve estar dotada de indivíduos com conhecimento técnico-cientifico de forma a permitir um 

aconselhamento mais real, divulgando orientações sobre a obesidade e o tratamento em indivíduos 

obesos e pré-obesos. Bem como um conhecimento mais aprofundado sobre os fármacos e 

suplementos alimentares utilizados no tratamento dessas mesmas desordens nutricionais.  

A obesidade como doença multifatorial que é, requer a intervenção de equipas multidisciplinares, 

que atuem ao nível dos cuidados primários de saúde, de modo a atingir o sucesso terapêutico. A 

intervenção de dietistas, psicólogos, médicos e farmacêuticos permitirá um acompanhamento mais 

seguro e eficaz, sendo desta forma, mais fácil atingir os objetivos propostos. A identificação e 

acompanhamento dos portadores de risco, bem como um diagnóstico precoce da obesidade são 

pontos essenciais para uma recuperação mais eficaz. 
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ANEXO 1. Fatura de um fornecedor da Farmácia Chaves Ferreira. 
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ANEXO 2. Requisição de benzodiazepinas. 
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ANEXO 3. Ficha de movimento de matérias-primas.  
 

 

 

Registo de Movimentos de Matérias-Primas 
 

MATÉRIA-PRIMA:___________________________________________________________________________________________ 

Outras designações:__________________________________________________________________________________________ 

Fornecedor:____________________________________________ Origem:______________________________________________ 

                   Factura nº e data da Factura:_______________________________ Data da Recepção:_____________________________________ 

                   Lote nº:________________________________________________ Validade:_____________________________________________ 

                   Quantidade recebida:_____________________________________ Nº de Contentores Recebidos:____________________________ 

                   Características analíticas/ Boletim de análise nº:_____________________________________ (Colocar em anexo o BA e identifica-lo) 

 

Medicamento 

Manipulado 

(nº de lote) 

Data 
Quantidade 

Usada 
Quebras 

Quantidade 

em armazém 
Operador 

      

      

      

      

      

 
 

                           IMP.37.3                                                                                            *assinalar “fornecimento por grosso” quando for o caso.  
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ANEXO 4. Receita médica renovável materializada. 
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ANEXO 5. Receita médica manual. 

 

v 

vvc  
v 
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ANEXO 6. Receita eletrónica sem papel (RSP) – Guia de tratamento. 
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ANEXO 7. Ficha de preparação de medicamentos manipulados. 

 

 
 

 

 Ficha de Preparação de Página 1 de 4 
   Medicamentos Manipulados 
 
  

IMP.10.2                                                                                                                  Director Técnico: 

Medicamento:  ______________________________  
 

Teor em substância(s) activa(s): 100 g (ml ou unidades) contêm  ________  g (ml) de  ___________________  
 
Forma farmacêutica:  _______________________  Data de preparação:  _______________  
 
Número do lote:  ______________  Quantidade a preparar:  ____________  

 

Matérias-primas Lote nº Origem Farmacopeia 

Quantidade 
para 100 g 
(ou ml, ou 
unidades) 

Quantidade 
calculada 

Quantidade 
pesada 

Rubrica do 
Operador e 

data 

Rubrica do 
Supervisor 

e data 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Preparação Rubrica do Operador 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

6.  
 

7.  
 

8.  
 

9.  
 

10.  
 

11.  
 

12.  
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ANEXO 7. Ficha de preparação de medicamentos manipulados. 
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ANEXO 7. Ficha de preparação de medicamentos manipulados. 
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ANEXO 8. Cálculo do PVP de um medicamento manipulado. 

 



Relatório	de	Estágio	em	Farmácia	Comunitária	|	Farmácia	Chaves	Ferreira	
	

	 	
Sara	Mourão	de	Pádua	Azevedo	 59	

	

ANEXO 9. Certificado – Fama II: Contraceção sem estrogénios. 
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ANEXO 10. Desdobrável: Exposição Solar: A pele como barreira protetora.  
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ANEXO 10. Desdobrável: Exposição Solar: A pele como barreira protetora. 
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ANEXO 11. Poster: Obesidade: Uma preocupação a nível mundial. 
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ANEXO 11. Poster: Obesidade: Uma preocupação a nível mundial.  
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ANEXO 11. Poster: Obesidade: Uma preocupação a nível mundial.  
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ANEXO 11. Poster: Obesidade: Uma preocupação a nível mundial.  
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ANEXO 11. Poster: Obesidade: Uma preocupação a nível mundial.  
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RESUMO 
 

No culminar dos cinco anos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas é proposto aos 

estudantes a realização de um estágio, que pode ser composto por uma parte hospitalar e outra 

comunitária. 

Assim, o estágio no âmbito de farmácia hospitalar foi realizado nos serviços farmacêuticos do 

Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE (CHTMAD), no período que decorreu entre 

17 de janeiro e 3 de março. 

O CHTMAD, criado em fevereiro de 2007, resulta da fusão entre o Centro Hospitalar de Vila 

Real/Peso da Régua, Hospital Distrital de Chaves e Hospital Distrital de Lamego, nos termos e para 

os efeitos do disposto no Decreto-Lei n.º 50-A/2007, de 28 fevereiro e Decreto-Lei n.° 233/2005, de 

27 de dezembro. Sendo a qualidade dos seus cuidados de saúdo reconhecida, tanto a nível nacional 

como internacional, através dos relatórios I.Q.S e pela Joint Comission Internacional. 

Os SF constituem uma unidade funcional do CHTMAD, com autonomia técnica e científica no 

que diz respeito às atividades diretamente relacionadas com a prestação de uma assistência 

medicamentosa de qualidade aos doentes. O seu principal objetivo é assegurar não só a terapêutica 

a cada doente da comunidade hospitalar, em regime de internamento e de ambulatório, através da 

disponibilização do medicamento correto, na qualidade e na quantidade adequada garantindo desta 

forma o cumprimento da prescrição médica proposta e contribuindo para a obtenção de um melhor 

rácio risco/benefício e custo/utilidade. Bem como a eficácia e segurança dos medicamentos 

dispensados em ambos os regimes. 

No decorrer deste estágio foi possível contactar com grande parte das funções da competência 

do farmacêutico hospitalar o que proporcionou uma visão mais ampla sobre a profissão e sobre a 

verdadeira importância dos Cuidados Farmacêuticos, em âmbito hospitalar. Para além disso, a nível 

pessoal foi uma experiência muito enriquecedora, tanto pelo nível de conhecimento que foi 

transmitido como pelas relações interpessoais estabelecidas.  
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1. Farmacêutico Hospitalar 

De acordo com o Decreto-lei n.º 44204, de 2 de fevereiro de 1962, designa-se por farmácia 

hospitalar o “conjunto de atividades farmacêuticas exercidas em organismos hospitalares ou 

serviços a eles ligados para colaborar nas funções de assistência que pertencem a esses 

organismos e serviços e promover a ação de investigação cientifica e de ensino que lhes couber” 

[1].  

Assim, o farmacêutico hospitalar, enquanto membro da equipa multidisciplinar do hospital, 

desempenha um papel extremamente importante no que diz respeito à aquisição e gestão racional 

do medicamento. É responsabilidade deste, a obtenção, preparação e distribuição do medicamento 

a todos aqueles que necessitam do mesmo, garantindo sempre que possível o máximo rigor e 

segurança. Enquanto profissional de saúde cabe-lhe a tarefa de informar tudo o que for relevante 

acerca de um determinado medicamento não só ao doente propriamente dito, bem como a todos os 

profissionais de saúde [2].  

 

2. Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE (CHTMAD), criado em fevereiro de 

2007, resulta da fusão entre o Centro Hospitalar de Vila Real/Peso da Régua, Hospital Distrital de 

Chaves e Hospital Distrital de Lamego, nos termos e para os efeitos do disposto no Decreto-Lei n.º 

50-A/2007, de 28 fevereiro e Decreto-Lei n.° 233/2005, de 27 de dezembro. Em 2008, procedeu-se 

ainda à inclusão da Unidade de Cuidados Paliativos de Vila Pouca de Aguiar [3]. 
Assim, atualmente, o CHTMAD, é constituído por cinco unidades hospitalares: o Hospital de S. 

Pedro, em Vila Real, onde se localiza a sede social, o Hospital D. Luiz I, no Peso da Régua, o 

Hospital Distrital de Chaves, em Chaves, o Hospital de Proximidade de Lamego, em Lamego, e a 

Unidade de Cuidados Paliativos em Vila Pouca de Aguiar. Este centro hospitalar está integrado na 

Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte e cobre uma área de influência direta de 

aproximadamente 5,670 km2, o que corresponde a cerca de 411.000 habitantes. Não obstante, trata-

se de uma população envelhecida, em que 38% da população residente nos concelhos de 

referenciação têm mais de 50 anos e 20% tem uma média de idades igual ou superior a 65 anos. 

Assim, estão presentes co-morbilidades significativas e necessidades acrescidas, nomeadamente 

na área neurológica, cardiovascular, oncológica, osteoarticular e de isolamento [3].  

A qualidade dos cuidados de saúde prestados pelo CHTMAD é reconhecida, tanto a nível 

nacional como internacional, através dos relatórios I.Q.S e pela Joint Comission Internacional (JCI) 
[3]. Esta tem por objetivo melhorar a qualidade e a segurança dos cuidados de saúde, garantindo 

padrões de cuidado rigorosos através da promoção da educação e da creditação e certificação a 

nível internacional [4].  

 

2.1. Serviços Farmacêuticos no CHTMAD 

É função dos serviços farmacêuticos (SF) a obtenção, distribuição e controlo de todos os 

medicamentos, dispositivos e outros produtos farmacêuticos que sejam utilizados a nível hospitalar, 

tanto para doentes em regime de ambulatório como de internamento [5].  
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Os SF constituem uma unidade funcional do CHTMAD, com autonomia técnica e científica no 

que diz respeito às atividades diretamente relacionadas com a prestação de uma assistência 

medicamentosa de qualidade aos doentes [3]. Estes englobam todas as atividades de caráter 

farmacêutico, que são realizadas dentro do centro hospitalar ou em serviços que a ele estejam 

ligados [6].  
O principal objetivo é assegurar não só a terapêutica a cada doente da comunidade hospitalar, 

em regime de internamento e de ambulatório, através da disponibilização do medicamento correto, 

na qualidade e na quantidade adequada garantindo desta forma o cumprimento da prescrição 

médica proposta e contribuindo para a obtenção de um melhor rácio risco/benefício e custo/utilidade. 

Bem como a eficácia e segurança dos medicamentos dispensados em ambos os regimes [3, 6].  

Integram também as equipas de cuidados de saúde e promovem ações de investigação científica 

e de ensino [3].  

O corpo profissional dos SF do CHTMAD é constituído por 38 colaboradores, de entre os quais 

treze farmacêuticos, doze técnicos de diagnóstico e terapêutica (TDT), quatro assistentes técnicos 

(AT) e oito assistentes operacionais (AO). O horário de funcionamento é das 9h00 às 19h00 nos 

dias úteis, sendo que, existe um farmacêutico de prevenção nos dias úteis das 19h00 às 24h00 e 

aos fins-de-semana e feriados das 9h00 às 24h00. O espaço físico encontra-se no piso 1 do Edifício 

Geral e a planta do mesmo pode ser observada no Anexo 1 [7]. 
 

3. Qualidade 

Qualidade em saúde pode ser definida como o conjunto de propriedades e qualidade de um 

serviço de saúde, que confere a aptidão para satisfazer adequadamente as necessidades implícitas 

e explicitas dos doentes [6]. 

Um sistema de Garantia de Qualidade tem por base a existência de procedimentos 

padronizados, os quais devem ser escritos, documentados e regularmente revistos e atualizados 

para todas as atividades desenvolvidas pelos SF [6]. Neste sentido, nos SF do CHTMAD é possível 

encontrar o “Manual de Qualidade” o qual tem como objetivo implementar uma política de qualidade 

adaptada, que assegura um serviço de qualidade tanto aos utentes como aos serviços hospitalares, 

melhorar a satisfação dos utentes através de um atendimento rápido e de qualidade, num espaço 

com condições adequadas e condignas e promover uma melhoria contínua dos procedimentos [7]. 

 

4. Ciclo dos Medicamentos 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, medicamento é “toda a substância 

ou composição que possua propriedades curativas ou preventivas das doenças e dos seus 

sintomas, do homem ou do animal, com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou a restaurar, 

corrigir ou modificar as suas funções” [8]. O ciclo de vida deste, compreende várias fases, iniciando-

se na sua seleção e aquisição, passando pela armazenagem, distribuição e acabando na dispensa 

do mesmo ao doente [6].  

A gestão destes processos é realizada, atualmente, informaticamente, pelos SF garantindo desta 

forma o bom uso e dispensa dos medicamentos em perfeitas condições aos doentes [6]. Neste 
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sentido, os SF do CHTMAD utilizam o sistema informático “Gestão Hospitalar de Armazém e 

Farmácia”, GHAF. Este permite ainda validar as prescrições dos utentes, bem como a realização 

das encomendas para reposição de stocks entre outros. 

Por forma a uniformizar a informação relativa aos medicamentos nos estabelecimentos 

hospitalares foi criado o Código Hospitalar Nacional do Medicamento (CHNM). O CHNM trata-se de 

um código atribuído pelo Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED) 

a todos os medicamentos com autorização de introdução no mercado (AIM) ou com autorização de 

utilização especial (AUE) que permite, aos hospitais, aceder de forma automática a um conjunto de 

informações relevantes para o desempenho das suas funções [9, 10]. 

  

4.1. Seleção 

De acordo com o Despacho n.º 8333/2014, de 19 de junho, os serviços que fazem parte 

integrante do Sistema Nacional de Saúde (SNS), como os SF hospitalares, não podem adquirir 

medicamentos que não constem do Formulário Nacional de Medicamentos (FNM), o qual é 

estabelecido pela Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica (CNFT), comissão técnica 

especializada e pelo INFARMED. Estando o medicamento incluído no FNM, ou numa das suas 

adendas é, então, possível prosseguir para os procedimentos de contratação pública [6, 7]. 

As aquisições de medicamentos obedecem ao Decreto-Lei n.º 18/ 2008, onde consta a 

obrigatoriedade de aquisição ao abrigo de contrato público de aprovisionamento, se o medicamento 

integrar o catálogo dos Serviços Partilhados do Ministério de Saúde (SPMS). O SPMS funciona, 

então, como uma central de compras e de contratação de recursos a serem partilhados pelas várias 

entidades existentes que deles necessitem, estabelecendo acordos-quadro (instrumentos de 

contratação pública que pré-qualificam os fornecedores, de acordo com as condições que estes 

devem cumprir) e lançando os concursos públicos de aprovisionamento, com fornecedores de 

produtos ou serviços que são depois adquiridos pelas entidades de saúde do SNS aderentes. 

Apenas no caso de medicamentos biológicos ou por razões económicas e financeiras, de acordo 

com a circular normativa n.º 01/2015 do SPMS, é dispensada a obrigatoriedade de aquisição ao 

abrigo de acordos-quadro. No caso de o medicamento não constar no SPMS utiliza-se um dos 

seguintes processos, ajuste direto, concurso público ou concurso público internacional, sendo a 

escolha condicionada pelo valor do contrato [11]. 

No CHTMAD, os SF e o Sistema de Aprovisionamento cooperam para a seleção dos 

medicamentos. Neste sentido, procede-se à análise do consumo dos medicamentos e outros 

produtos farmacêuticos durante o ano precedente, à evolução das tendências de consumo, às 

variações sazonais, à evolução do hospital, à incidência de determinadas patologias, a stocks de 

alerta, pontos de encomenda, a faltas detetadas pelos colaboradores, entre outros. Uma vez 

determinados os produtos farmacêuticos em falta, organiza-se uma lista a qual é, posteriormente, 

encaminhada para o Conselho de Administração do CHTMAD, por forma a obter aprovação [8].  

Após aprovação, elabora-se o Caderno de Encargos, no qual consta toda a informação 

necessária para que o processo de compra possa prosseguir, nomeadamente, critérios de seleção 

e de desempate a aplicar para a escolha do fornecedor mais adequado para determinado 
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medicamento. Torna-se, assim, possível a abertura do concurso público para os fornecedores os 

quais elaboram uma proposta com o preço e as características de cada produto, que é 

posteriormente analisada. A proposta eleita, pelo Sistema de Aprovisionamento e pela DT dos SF, 

tendo sempre em conta primeiramente o preço, e em caso de empate, a rotulagem, as condições 

de embalamento, entre outros, é novamente submetida a aprovação pelo Conselho de 

Administração [7]. 

Uma vez, escolhido o fornecedor, elabora-se uma nota de encomenda (NE), a qual após ser 

introduzida no sistema pelo AT, é enviada via modem para os mesmos. O controlo é depois feito 

através da lista de confirmação e pendentes [7].  

No caso de medicação como estupefacientes, psicotrópicos ou benzodiazepinas, tendo em conta 

a legislação própria, o original da NE segue via correio, juntamente com o Anexo VII da Portaria nº 

981/98, de 8 de junho (Anexo 2). Já para os medicamentos com AUE (Autorização de Utilização 

Excecional) é enviado o original da autorização ao fornecedor aquando da primeira aquisição [7, 

12]. 

Na ocorrência de um qualquer protocolo terapêutico, cujo medicamento não se encontra inscrito 

no FNM, a autorização de compra e respetiva aquisição fica dependente da avaliação pela CFTH, 

da qual faz parte integrante a DT dos SF. Para isto, o Diretor do Serviço solicita o pedido de 

introdução e emite um parecer sobre o mesmo, seguindo critérios fármaco-terapêuticos e 

económicos, demonstrando o valor acrescentado do medicamento proposto face às demais 

alternativas terapêuticas existentes. Posteriormente, cabe aos SF avaliar o pedido, verificando no 

resumo de características do medicamento (RCM) as indicações terapêuticas e a avaliação 

terapêutica económica. Caso o medicamento seja utilizado com outro fim terapêutico que não conste 

no RCM é utilizado em regime off label. Finalmente, em reunião a CFTH decide o seu parecer sobre 

o pedido, sendo que em caso positivo, a autorização de compra é, então, concedida [7, 13].  

Existem dois tipos de autorização que necessitam obrigatoriamente de distinção a AUE (Anexo 
3) e a autorização excecional (AE). Sendo que, a primeira corresponde essencialmente a 

medicamentos que não possuem AIM em Portugal, e que por isso tem que ser apenas assinadas 

pelo diretor clinico. No entanto, caso o medicamento não faça parte do FNM, o médico responsável 

deverá elaborar uma justificação clínica a qual deverá ser igualmente assinada pelo diretor clínico. 

Os medicamentos que requerem AUE só deverão ser utilizados no caso de serem considerados 

imprescindíveis à prevenção, diagnóstico ou tratamento de determinada patologia, ou que sejam 

necessários para impedir ou limitar a propagação de toxinas, agentes químicos, patogénicos, que 

sejam suscetíveis de provocar danos [7, 14].  

A AE corresponde por outro lado, a uma autorização que se destina a um medicamento detentor 

de AIM, de uso exclusivo hospitalar. Esta autorização é individual, destinando-se especificamente a 

um doente e requer obrigatoriamente justificação clínica. O pedido deverá ser efetuado pelo médico 

responsável, onde deverá referenciar assim, o diagnóstico, a histórica clínica, as iniciais do nome 

do doente e número do processo. Este pedido é endereçado inicialmente a CFTH, podendo este 

ser aprovado ou não. Após aprovação, é necessário um parecer por parte do INFARMED, que após 
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aprovar o mesmo, envia um documento apenas com as iniciais do doente e com o código do seu 

processo, garantindo desta forma o seu anonimato [7, 15].  

4.2. Receção e Conferência 

As encomendas respeitantes aos produtos farmacêuticos são, geralmente, rececionadas e 

conferidas no armazém da farmácia por um AO e/ou TDT. No entanto, medicamentos entregues em 

embalagens seladas, como medicamentos psicotrópicos, estupefacientes e benzodiazepinas, e 

medicamentos destinados a ensaios clínicos, tratam-se de uma exceção, sendo obrigatoriamente 

rececionados por um farmacêutico [7].  

Aquando da receção de uma encomenda o operador confere os produtos recebidos recorrendo 

para isso à guia de remessa ou à fatura. Após se certificar que o produto recebido corresponde ao 

encomendado, verifica-se o número de unidades recebidas, o lote, a data de validade e, quando 

aplicável, as condições especiais de transporte, por exemplo, medicamentos de frio acondicionados 

em embalagens térmicas com acumuladores, medicamentos frágeis (ex.: ampolas de vidro) 

devidamente protegidos, medicamentos tóxicos e inflamáveis devidamente assinalados e 

embalagens bem preservadas e em bom estado [7]. 

No caso de manipulados e matérias-primas é necessária a receção de um certificado de análise 

e controlo de qualidade e, ainda, no caso de hemoderivados e vacinas é necessário que o 

fornecedor conceda o certificado de libertação do lote aprovado pelo INFARMED. Sendo a receção 

destes últimos também da competência de um farmacêutico [7]. 

Se a encomenda se encontrar conforme, procede-se à assinatura e datação da guia de remessa 

ou fatura. Contudo, se se verificar alguma não conformidade, por exemplo, uma diferença entre o 

número de volumes, a situação é solucionada com o transportador/serviço [9]. 

Após a assinatura e datação da guia de remessa ou fatura, a informação do produto é introduzida 

no programa informático GHAF, por um AT. Sendo registados a quantidade, o preço, o lote, o prazo 

de validade e o n.º de fatura ou guia de remessa. Desta forma, o produto passa a constar do stock 

dos SF [7]. 

 

4.3.  Armazenamento 

Após receção dos produtos procede-se ao seu armazenamento, assegurando a sua correta 

preservação e segurança, em local adequado [7]. 

Um correto armazenamento dos produtos é fulcral para a dispensa adequada dos mesmos. 

Assim, os medicamentos são organizados por ordem alfabética do seu princípio ativo, nas 

respetivas áreas de armazenamento. Sendo que, dentro do mesmo princípio ativo, as diferentes 

dosagens apresentam colorações distintas de forma a que a sua identificação seja mais percetível, 

diminuindo desta forma a possibilidade de erro. Existe uma escala de quatro cores: a branca que 

corresponde à dose mais baixa, seguindo-se da cor azul, verde e vermelha, sendo esta última 

correspondente à dose mais elevada [7].  

Os prazos de validade são sempre analisados para que o armazenamento seja realizado de 

acordo com dois princípios fundamentais: first expire first out (FEFO) que indica que a dispensa 

do medicamento deve ser realizada de acordo com a data de validade mais curta, e first in first out 
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(FIFO) que indica que no caso de as datas de validade serem idênticas o primeiro produto a ser 

dispensado deve ser o que se encontra há mais tempo nos SF [6, 7]. 

Ainda neste sentido, medicamentos cuja validade está a expirar, são rotulados com uma etiqueta 

“atenção à validade” de modo a ser possível escoar o medicamento, possivelmente para outras 

unidades hospitalares, onde esteja a ser utilizado. Caso o medicamento acabe por não ser 

consumido deve ser retirado da prateleira e guardado para recolha do fornecedor ou incineração 

[7]. 

É importante salientar que os eletrólitos devem ser sempre acompanhados por um rótulo que 

indique a necessidade de se proceder à sua diluição, sendo que, na ausência do mesmo, o produto 

encontrar-se-á em não conformidade [7]. 

Nos locais onde se encontram armazenados os produtos farmacêuticos, parâmetros como a 

temperatura e a humidade são analisados e registados ao longo do dia, através do sistema Sirius 

Stockage®. Este por sua vez encontra-se ligado a um alarme, sendo que, sempre que algum dos 

valores registados esteja em não conformidade com o desejado, este é acionado, transmitindo a 

informação à Central de Segurança. São para isso, estabelecidos intervalos de temperatura, sendo 

que, no caso de lugares refrigerados o valor deverá encontrar-se entre os 2°C e os 8°C, ao passo 

que, fármacos que estejam à temperatura ambiente poderão estar compreendidos entre 15°C a 

25°C [7]. 

 

4.4.  Distribuição 

A distribuição dos medicamentos pelos SF hospitalares torna possível a correta dispensa do 

medicamento, na quantidade e qualidade adequada de forma a cumprir a prescrição médica 

proposta, para cada doente do centro hospitalar [12]. Garante o cumprimento da prescrição, a 

racionalização da distribuição, a administração correta do medicamento e uma diminuição de erros 

relacionados com a medicação (ex.: erros de dose, entre outros), monitorização da terapêutica e 

racionalização dos custos [6]. 

 

4.4.1. Distribuição em regime ambulatório 

A distribuição de medicamentos em regime de ambulatório por parte dos SF tem como objetivo 

contornar situações de emergência, em que a dispensa dos mesmos não possa ser realizada por 

parte das farmácias comunitárias.  

Tendo em conta a Circular Normativa n.° 01/CD/2012 os medicamentos dispensados em regime 

de ambulatório devem ser embalados e identificados corretamente, sendo que a quantidade  

dispensada deverá corresponder à necessária para realizar um mês de terapêutica, com exceção 

dos anti retrovíricos, que deverão ser dispensados para um período mínimo de 90 dias de acordo 

com o Despacho n.° 13447-B/2015 [5, 16].  

Os medicamentos abrangidos pelo regime de ambulatório são destinados a doenças tais como: 

doença renal crónica, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, Síndrome de Lennox-

Gastaut, paraplegias espásticas familiares e ataxias cerebelosas hereditárias, deficiência da 
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hormona do crescimento, acromegalia, doenças inflamatórias intestinais (Doença de Crohn e colite 

ulcerosa), artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática juvenil e 

psoríase em placas, Hepatite C, Infeção pelo vírus da imunodeficiência humana (VIH), Tuberculose, 

doenças oncológicas, cirurgia de ambulatório, vacinação contra infeções por Streptococcus 

pneumoniae e grupos com risco acrescido para doença invasiva pneumocócica (DIP) – em idade 

pediátrica e adultos. Sendo que, para cada patologia existe um Decreto Lei que estabelece quais 

os medicamentos que poderão ser dispensados neste regime [11].  

No caso do tratamento para a Hepatite C existe um portal, desenvolvido pelo INFARMED, “Portal 

da Hepatite C”, que é utilizado para a submissão dos pedidos de autorização ou pedidos de 

autorização excecional. Este portal permite a gestão dos pedidos pela CFT, a validação pela CNFT 

e a monitorização e avaliação pós-tratamento. O médico regista o pedido de terapêutica fornecendo 

informação sobre o genótipo e subtipo do vírus, informação demográfica, dados clínicos do doente 

e informação sobre a terapêutica. De modo a garantir a anonimização do doente, este é identificado 

pelas 3 primeiras consoantes do último apelido mais as 2 primeiras do primeiro nome próprio. 

Ainda, segundo o Decreto Lei n.° 99/2003 de 27 de agosto os acidentes ocorridos durante o 

horário laboral são também abrangidos pela dispensa de medicação em regime de ambulatório [17]. 

Também, de acordo com o Despacho n.° 25360/01 de 12 de dezembro todos os cidadãos 

estrangeiros, que não residam legalmente em Portugal, têm acesso a todos os serviços que façam 

parte do SNS, sendo que neste caso os encargos financeiros serão da responsabilidade do próprio, 

caso não tenha qualquer entidade que seja responsável pelo mesmo. No entanto, após a avaliação 

da situação económica e social do doente, ou quando se tratar de uma situação que possa colocar 

em risco a saúde pública o próprio hospital poderá encarregar-se dos encargos que advém do 

tratamento [11, 18].  

No CHTMAD, o ambulatório encontra-se nas imediações da farmácia hospitalar, sendo este 

constituído por uma sala de espera e dois postos de atendimento. O horário de funcionamento desta 

unidade é das 9:00H às 19:00H em dias úteis, sendo que durante este período, estão sempre 

presentes dois farmacêuticos.  

A dispensa de medicação em regime de ambulatório, requer sempre a apresentação da 

prescrição médica por parte do utente, de forma a que o farmacêutico possa proceder à sua 

validação e conformidade. Sendo esta válida até ao dia da próxima consulta. Cabe ao farmacêutico, 

enquanto profissional de saúde, transmitir toda a informação necessária que considere relevante ao 

doente, de forma a garantir a correta manipulação e administração do(s) fármaco(s) dispensado(s), 

com o objetivo de atingir o sucesso terapêutico. A medicação poderá ser levantada não só pelo 

doente propriamente dito, bem como, por qualquer cuidador, desde que este apresenta a sua devida 

identificação, que ficará registada na prescrição bem como no processo do doente. 

O farmacêutico, procede assim ao registo das quantidades dispensadas, do lote e validade da 

medicação na Receita Médica, bem como na Guia de Tratamento, que é entregue ao doente, 

assinando por fim ambos os documentos datados da data de levantamento. Após a dispensa da 

medicação, a receita é arquivada em pastas que se encontram organizadas por especialidade e 

ordem alfabética do nome do doente.  
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4.4.2. Distribuição em regime de internamento 

4.4.2.1. Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária  

O sistema de distribuição individual diário em dose unitária (SDIDDU), consiste na dispensa do 

medicamento em doses unitárias, sendo este distribuído de acordo com o perfil farmacoterapêutico, 

para um período máximo de 24 horas nos dias úteis, 48 horas em caso de feriado e 72 horas ao 

fim-de-semana ou sempre que possível por toma [6]. Sendo responsabilidade da farmácia a 

reposição deste mesmo stock. Cada serviço é dotado ainda de um armário de recurso, para fazer 

face às necessidades fora do horário da farmácia, alterações terapêuticas ou novas entradas de 

doentes, que se encontra de acordo com as caraterísticas definidas pelo farmacêutico, diretor de 

serviço e enfermeiro chefe e cuja composição é muito restrita [5]. No entanto existem alguns 

serviços, nomeadamente o Bloco Operatório, o Bloco de Partos a Ala Psiquiatria, o Serviço de 

Urgências e a Unidade de Cuidados Intensivos Coronários que não apresentam este sistema, sendo 

responsabilidade do enfermeiro de serviço a preparação individual da medicação para cada doente. 

Esta preparação varia consoante a unidade hospitalar, podendo ser realizada de 24 em 24 horas, 

ou ficando a cargo dos enfermeiros de cada turno ao longo do dia.  

Este tipo de distribuição requer documentação específica que deverá estar presente tanto no 

serviço de internamento como nos SF [5]. 

A prescrição da medicação é feita online e só depois de validada por um farmacêutico se procede 

à sua preparação. A validação é feita até às 15h00, momento este em que são realizadas as devidas 

alterações, como por exemplo alteração de medicação, altas hospitalares, entre outros. Nos SF do 

CHTMAD, a preparação é realizada com o apoio de um equipamento semiautomático, o kardex®, 

uma vez que este permite reduzir erros e o tempo destinado à tarefa, melhorar a qualidade do 

trabalho e racionalizar os stocks [6]. Contudo, as prescrições destinadas à unidade de Pediatria 

Cirúrgica e de Internamento e à Unidade de Neonatologia são obrigatoriamente preparadas por um 

farmacêutico, após validação prévia. 

 

4.4.2.2. Sistema de reposição por Stocks nivelados ou Reposição por níveis 

O sistema de reposição por stocks nivelados, ou reposição por níveis, surge como alternativa a 

situações em que a SDIDDU não é possível, permitindo assim manter a distribuição dos 

medicamentos pelos doentes [7]. 

Surge então um sistema pioneiro de gestão automatizada de medicação onde é possível 

estabelecer um stock fixo para cada serviço hospitalar, atendendo às características do mesmo, o 

qual é reposto periodicamente e ajustado pela farmácia [7]. Este sistema, designado por Pyxis®, é 

constituído por uma consola central, que se encontra no centro de validação, e por diferentes 

estações distribuídas pelos serviços, é, contudo, importante realçar que nem todos eles dispõem 

desta tecnologia, nomeadamente o Bloco de Partos e a Pediatria. Nestes casos recorre-se à 

distribuição tradicional. 

O sistema Pyxis® permite otimizar a gestão dos medicamentos, desde novos pedidos, ruturas de 

stock bem como gestão de prazos de validade. No que diz respeito aos estupefacientes e 
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substâncias psicotrópicas, permite a sua contagem, monotorização, gestão de acesso e 

documentação, o que leva a um nível de segurança mais elevado. Em termos clínicos, este sistema 

colmata a falha de medicação que poderá ocorrer durante o período de encerramento da farmácia, 

permite reduzir o intervalo até à primeira dose, auxiliando desta forma a fase inicial da terapêutica 

e minimiza os riscos que poderão advir de falhas por parte dos profissionais de saúde, alertando os 

mesmos para potenciais erros aquando do levantamento da medicação. Os Pyxis® limitam ainda o 

acesso a doses unitárias, sendo todas as entradas e saídas registadas na consola central e 

disponibilizam informação relevante sobre a administração dos fármacos [19]. Este é composto por 

três níveis de segurança distintos: máxima, média e mínima. A segurança máxima, destina-se a 

medicamentos que requerem um controlo extremamente rigoroso, nomeadamente os 

estupefacientes e substâncias psicotrópicas. Neste caso, apenas é disponibilizada uma única 

unidade da substância que se pretende administrar ao doente. É ainda importante realçar, que neste 

caso a dispensa de estupefacientes e benzodiazepinas não requer o preenchimento do Anexo X 

(ver ponto 4.4.3.2.), sendo esta a única exceção para estes fármacos. A segurança média, 

corresponde a uma prateleira que é constituída por diferentes cubies que possuem uma proteção 

que apenas é aberta se corresponder ao medicamento que se pretende dispensar, no entanto, neste 

tipo de gavetas não se consegue controlar se a quantidade retirada corresponde efetivamente à que 

foi prescrita. Existe ainda, uma outra gaveta de segurança média designada por carrossel, que se 

destina essencialmente ao armazenamento de ampolas. Por último temos a segurança mínima, 

onde toda a medicação que se encontram nessa gaveta está ao dispor da equipa de enfermagem 

que faz o levantamento da medicação prescrita. 

 

4.4.3. Distribuição Individualizada 

4.4.3.1. Hemoderivados 

A distribuição de medicamentos hemoderivados encontra-se regulamentada pelo Despacho n.º 

28356/2008, de 13 de outubro, e regularizada pelo Despacho Conjunto n.° 1051/2000 de 14 de 

setembro, o qual refere que todos os atos de requisição clínica, distribuição e administração aos 

doentes de medicamentos derivados do plasma humano em estabelecimentos de saúde devem ser 

registados. Para isso, utiliza-se uma ficha, modelo n.º 1804, produzida exclusivamente pela 

Imprensa Nacional - Casa da Moeda, constituída por 2 vias - “Via serviço” e “Via farmácia” (Anexo 
4). Cada ficha possui um número, que permite desta forma identificar o doente em caso de 

contaminação devendo ser guardada durante um período de 50 anos. A realização deste 

procedimento é de exclusiva responsabilidade do farmacêutico [20].  

A ficha referida anteriormente apresenta espaços destinados à identificação do hospital e do 

serviço requerente, à identificação do doente (nome, n.º processo e idade) e do médico, à 

identificação do hemoderivado e do regime terapêutico (dose, frequência e duração do tratamento). 

Esta é entregue nos SF e o farmacêutico responsável procede à sua validação e preparação da 

medicação, etiquetando cada unidade dispensada ao doente. Para além disso, preenche na ficha o 

n.º de distribuição, o hemoderivado dispensado, a quantidade dispensada, o lote, o laboratório 

fornecedor e o respetivo n.º de certificação presente no Certificado de Autorização de Utilização de 
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Lote emitido pelo INFARMED. O farmacêutico procede ainda ao registo no manual de distribuição 

dos SF dos dados do doente, o serviço requerente e o medicamento dispensado, bem como a 

quantidade e o lote.  

Após a dispensa e assinatura do recetor, a ficha “via serviço” segue com o medicamento, onde 

se procede ao registo das administrações, e o original “via farmácia” fica arquivado nos SF. 

 
4.4.3.2. Estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas 

Dadas as suas características particulares e legais, medicamentos como estupefacientes, 

psicotrópicos e benzodiazepinas são submetidos a um processo de distribuição individualizada. 

Desta forma, de acordo com a portaria n.º 981/98, de 8 de junho, a sua utilização requer o 

preenchimento do modelo n.° 1509, correspondente ao Anexo X (Anexo 5) presente no livro de 

requisições, adquirido exclusivamente através da Imprensa Nacional – Casa da Moeda. Este modelo 

contém as informações necessárias sobre o medicamento a ser requisitado, tais como a 

denominação comum internacional (DCI), a forma farmacêutica, a dosagem, o código do FNM, a 

quantidade necessária e a informação do doente. Para além disto, está presente a assinatura do 

enfermeiro responsável pela administração do fármaco e a quantidade que efetivamente foi 

administrada e a quantidade que foi rejeitada, caso se verifique. Este documento deve ser 

preenchido em duplicado e assinado pelo requisitante e pelo DT dos SF, sendo posteriormente 

arquivado [13]. 

De notar que por cada registo apenas pode ser prescrito um medicamento. Estes registos 

deverão ser guardados durante um período de 5 anos [13]. 

 

4.4.3.3. Estimulantes da Hematopoiese 

A hormona eritropoietina é dispensada pelos SF aos doentes com insuficiência renal crónica, 

de acordo com o Despacho n.º 11619/2003 de 22 de maio, n.º 10/96 de 16 de maio, n.º 9825/98 de 

13 de maio. Estes regulam a prescrição, distribuição e comparticipação deste medicamento aos 

doentes renais crónicos internados ou não [21, 22]. 

No CHTMAD, o enfermeiro da unidade de nefrologia elabora uma lista com o nome dos doentes 

que vão realizar tratamento nesse dia, o número do processo, o medicamento e a dose e envia-a 

para o farmacêutico responsável. Uma vez presente a lista nos SF procede-se à dispensa dos 

medicamentos, identificando-os de acordo com o doente a que se destina, e enviando-os numa 

mala térmica com acumuladores, rotulada com a inscrição “Nefrologia - Hemodiálise” [7].  

 

4.4.4. Distribuição Clássica 

A distribuição Clássica, consiste na distribuição de alguns cremes, sabões, produtos de 

desinfeção, como por exemplo a iodopovidona, entre outros produtos, aos diferentes serviços. Cabe 

assim, ao enfermeiro chefe analisar o stock e tendo em conta os consumos médios, efetuar os 

pedidos necessários para a reposição do mesmo. Estes dispõem de um ou mais dias durante a 

semana para efetuar esses mesmos pedidos, garantindo desta forma que não haja rotura de stock. 

Após a emissão online do pedido, o TDT prepara a encomenda, sendo esta posteriormente enviada 
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para o serviço em questão. O enfermeiro responsável receciona a mesma, confirmando se está tudo 

de acordo com o pedido. 

 

4.5. Devoluções 

As devoluções de fármacos aos SF normalmente ocorrem após o SDIDDU, ou seja, medicação 

que efetivamente saiu da farmácia para os serviços, mas que por algum motivo, como por exemplo, 

alta hospitalar do doente, mudança terapêutica ou óbito, não chegou a ser administrada ao doente.  

Uma vez devolvida aos SF a medicação é separada de acordo com a substância ativa, forma 

farmacêutica e dosagem, verificando-se sempre o estado de conservação da mesma. 

Posteriormente, é contabilizada, registada e arrumada no respetivo local. 

Finalmente, procede-se à sua reintrodução no sistema informático GHAF, de modo a garantir 

uma correta gestão dos stocks. No CHTMAD, esta devolução geralmente é realizada por serviço e 

não por doente, uma vez que esta última seria mais demorada e mais passível de erros caso hajam 

trocas de medicação na enfermaria. No entanto, esta seria a mais aconselhável de modo a garantir 

uma gestão correta do stock por doente. 

 

5. Produção e Controlo de Medicamentos 

5.1. Produtos não estéreis 

5.1.1. Reembalagem 

O processo de reembalagem surge da necessidade de uniformizar todos os produtos 

farmacêuticos que são dispensados nos SF, garantindo desta forma a identificação correta dos 

mesmos. Este permite ainda facilitar o armazenamento e distribuição dos fármacos, reduzindo ainda 

os erros associados à medicação. Nesta identificação, deve constar a DCI, o lote e o prazo de 

validade [7].  

Por outro lado, sempre que o fornecedor não disponha da dose requerida pelos SF, é necessário 

proceder ao fracionamento do fármaco prescrito, seguindo-se a reembalagem do mesmo.  

Existem, assim, duas situações possíveis de ocorrer no processo de reembalagem, isto é, se o 

fármaco permanecer no interior do blister de origem a data de validade será aquela que foi definida 

inicialmente pelo fabricante, no entanto, quando é necessário fracionar o medicamento, a data de 

validade vai variar consoante as condições de armazenamento aquando da remoção do blister. O 

novo prazo de validade, não deverá assim ultrapassar: 

• 25% do tempo restante entre a data de reembalagem e o prazo de validade estabelecido 

pelo fabricante; 

• 6 meses após a reembalagem, se 25% da diferença de tempo entre a reebalagem e a 

data de validade indicada pelo fornecedor for maior ou igual a 6 meses.  

No CHTMAD, o farmacêutico é responsável por avaliar a conformidade do processo de 

reembalagem que é realizado por um TDT. Este é realizado em local próprio, dispondo de 

equipamentos específicos que permitem a realização do mesmo dentro dos parâmetros 

estabelecidos e sempre com as condições de higiene necessárias de forma a evitar possíveis 

contaminações [7]. 
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5.1.2. Medicamentos manipulados 

A preparação e dispensa de um medicamento manipulado é responsabilidade do farmacêutico, 

sendo este caraterizado pela sua preparação personalizada e consistindo numa fórmula magistral 

ou preparado oficial [23]. 

Ao nível do CHTMAD a preparação de medicamentos manipulados pode ser efetuada tanto pelo 

farmacêutico como pelo TDT, sendo esta prática pouco habitual, devido não só ao número reduzido 

de preparações bem como ao custo elevado das matérias primas envolvidas na preparação dos 

mesmos. É importante salientar, que sempre que se procede à compra de matérias primas, estas 

devem vir juntamente com o certificado de análise. Desta forma, algumas das preparações 

solicitadas em meio hospitalar são muitas vezes preparadas na Farmácia Comunitária com o qual 

o CHTMAD estabeleceu um protocolo [7]. 

Apesar do número reduzido de preparações, nas instalações dos SF do CHTMAD são ainda 

produzidos alguns medicamentos manipulados, de onde se destaca a Suspensão de IPO constituída 

por nistatina (antifúngico), lidocaína a 2% (anestésico local) e bicarbonato de sódio a 1,4 % (corretor 

do pH). São também preparados álcoois com diferentes tipos de graduação, a solução Alcoólica de 

Bromotimol 4%, o Soluto de Lugol, sendo estes dois últimos destinados essencialmente ao Serviço 

de Obstetrícia, entre outros. É ainda importante salientar, que a preparação de papéis farmacêuticos 

de fenobarbital destinados ao Serviço de Pediatria, são de exclusiva responsabilidade do 

farmacêutico. 

No CHTMAD, a prescrição é rececionada pelos SF e analisada quando à dose, posologia, via de 

administração, duração do tratamento, interações, stock disponível e necessidade de requisitos 

especiais. A preparação é realizada de acordo com a instrução de trabalho tendo em conta a ficha 

de preparação. No final de todo o procedimento o produto obtido, deve estar de acordo com os 

requisitos da monografia referente à forma farmacêutica presente na Farmacopeia Portuguesa e 

deverá ser rotulado com toda a informação referente ao mesmo, nomeadamente, o DCI, o local de 

trabalho, nome do DT, forma farmacêutica, dosagem, data de validade, nome do doente em questão 

(sempre que possível), entre outros [7].  

 

5.2. Produtos estéreis 

5.2.1. Preparação e dispensa de medicamentos citotóxicos 

A preparação de produtos estéreis é realizada exclusivamente pela Unidade Centralizada de 

Preparação de Citotóxicos (UCPC). A UCPC é responsável pela produção de medicamentos para 

o Internamento da Unidade de Oncologia do CHTMAD e para o Hospital de Dia. Recentemente foi 

realizado um protocolo entre a Unidade de Oncologia do Hospital de Macedo e o CHTMAD, sendo 

responsabilidade deste último preparar a medicação para a unidade mencionada, dois dias por 

semana, ao final da tarde, para ser posteriormente enviada no dia seguinte. É também 

responsabilidade desta unidade a preparação de medicamentos biológicos intravenosos para a 

Reumatologia, Gastroenterologia e Medicina Auto-Imunes.  
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A UCPC deve ser constituída por uma área de produção, também designada por sala limpa e 

diversas áreas de apoio, sendo que os equipamentos devem ser regularmente calibrados e sujeitos 

a uma manutenção preventiva [7].  

A sala limpa encontra-se equipada com uma Câmara de Fluxo Laminar de Segurança Biológica 

(CFL-SB), sendo esta constituída por um filtro Hight Efficiancy Particle Air com capacidade de 

99,97% de retenção de partículas com diâmetro superior a 0,3 μm. A CFL-SB deverá ser ligada 30 

minutos antes do inicio da manipulação, e deverá ser limpa e desinfetada com álcool a 70%, bem 

como todas as superfícies do interior da sala limpa. O mesmo procedimento deverá ser realizado 

após a preparação dos citostáticos. A entrada na área de produção é precedida pela passagem 

obrigatória numa antecâmara, que contém todo o material necessário para a proteção dos TDT [7]. 

A preparação de citotóxicos requer sempre uma prescrição médica prévia, seguida da sua 

validação por parte do farmacêutico hospitalar. Na UCPC o farmacêutico é responsável por 

confirmar os dados do doente e a prescrição mediante o protocolo instituído, efetuando os cálculos 

necessários para a elaboração da preparação e do rótulo. Caso o farmacêutico detete alguma 

discordância na prescrição médica, este deverá reportar a situação ao médico responsável. 

Posteriormente procede ao registo, na prescrição, dos lotes e volumes dos fármacos utilizados na 

preparação [7].  

De seguida, procede à dispensa do material necessário para a preparação, nomeadamente o 

citostático e reconstituinte (quando aplicável), sistema de administração (quando aplicável), diluente 

(quando aplicável) e o rótulo de identificação [7]. 

No CHTMAD a preparação dos citostáticos é da responsabilidade de dois TDT, sendo que um 

funciona como operador e o outro é responsável por apoiar o anterior. É função do TDT de apoio 

verificar todas as medições e procedimentos efetuados pelo operador. No exterior da sala de 

preparações encontra-se o farmacêutico que supervisiona todas as preparações produzidas pelos 

TDT, a partir de uma janela transparente [7]. 

Após a preparação e validação dos citostáticos, estes são acomodados num invólucro de 

transporte para os mesmos no qual é colocado um rótulo identificativo com a inscrição de 

“citostáticos”, sendo posteriormente enviados para o exterior através de uma porta dupla, que possui 

um sistema que permite manter a pressão negativa no interior da sala. É importante ressalvar que 

todas as semanas é realizado um controlo microbiológico do material e do ambiente [7].  

A informação do rótulo é confirmada com a descrita no recipiente e a preparação é enviada numa 

mala apropriada e juntamente com o livro de registo da receção de citostáticos, no qual constam os 

dados de identificação do doente e as preparações relacionadas com o ciclo de quimioterapia. Cabe 

ao enfermeiro responsável pela administração da preparação assinar o livro de registos de receção 

[7]. 

No caso de ocorrer um derrame/acidente de citostáticos, existe um kit disponível na UCPC e um 

documento específico que deverá ser preenchido e onde deverá ser mencionado o nome do 

fármaco, as lesões provocadas, bem como as medidas de socorro efetuadas [7]. 



Relatório	de	Estágio	em	Farmácia	Hospitalar	|	Centro	Hospitalar	de	Trás-os-Montes	e	Alto	Douro		
	

	 	
Sara Mourão de Pádua Azevedo	 14	

	

5.2.2. Nutrição Parentérica 

Atualmente, no CHTMAD não se procede à preparação de nutrição parentérica, apesar de esta 

atividade fazer parte das competências do farmacêutico hospitalar. Para indivíduos adultos são 

adquiridos diversos tipos de bolsas pré-definidas existentes no mercado, de acordo com os 

protocolos estabelecidos pelo grupo de Nutrição do centro hospitalar.  

A neonatologia é um dos serviços que necessita mais deste tipo de nutrição, no entanto, devido 

ao número reduzido de neonatos com menos de 35 semanas no CHTMAD; este estabeleceu um 

protocolo com o Hospital de São João, sendo por isso, responsabilidade deste último a sua 

preparação. 

 

6. Erros de Medicação 

Segundo a Norma MMU.5. do Manual da JCI um erro de medicação corresponde a “(...) qualquer 

ocorrência evitável que pode causar ou induzir ao uso inapropriado do medicamento, ou prejudicar 

o doente enquanto o medicamento se encontra sob o controlo do profissional de saúde, doente ou 

consumidor. Tais ocorrências podem estar relacionadas com a prática profissional, produtos, 

procedimentos e sistemas (...).” [24]. 

Os erros de medicação são classificados de acordo com o grau de gravidade [7, 24]: 

• Erro do tipo A – Correspondem a circunstâncias que poderiam causar erros e que regra 

geral estão relacionados com etiquetagem, rotulagem, entre outros.  

• Erro do tipo B – Trata-se de um erro que ocorreu, mas que ainda não chegou ao doente. 

Este poderá ocorrer devido ao armazenamento incorreto de medicamentos, ou qualquer tipo 

de lapso que possa ocorrer durante todo o circuito do medicamento.  

• Erro do tipo C – Este tipo de erros corresponde a todos aqueles que chegam efetivamente 

ao doente. 

A identificação dos erros de medicação tem um caráter essencialmente preventivo. Sempre que 

um profissional detete qualquer erro desta natureza, deve notificá-lo às entidades competentes, 

nomeadamente ao Gabinete de Qualidade, sendo posteriormente apresentado à CFTH. O 

profissional de saúde é ainda responsável pelo registo do mesmo (Anexo 6).  

No caso de se tratar de um erro do Tipo C, cabe ao profissional de saúde comunicar ao médico 

do doente a ocorrência, ou na sua ausência, ao médico do Serviço de Urgência, de modo a avaliar 

a situação clínica do doente [7, 24]. 

 

7. Ensaios Clínicos 

Segundo a Lei n.° 21/2014, de 16 de abril, designa-se por ensaio clínico qualquer “Investigação 

clínica, considerada como todo o estudo sistemático destinado a descobrir ou a verificar a 

distribuição ou o efeito de fatores de saúde, de estados ou resultados em saúde, de processos de 

saúde ou de doença, do desempenho e, ou, segurança de intervenções ou da prestação de 

cuidados de saúde” [25]. O ensaio clínico é composto por várias fases, nomeadamente: [26] 

• Fase pré-clínica: inclui a síntese da nova molécula e estudos em animais não-humanos, com 

o intuito de avaliar o metabolismo, a eficácia e a segurança da mesma; 
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• Fase I: onde se procede à avaliação da farmacologia clínica e da toxicidade. Neste sentido, 

procede-se às primeiras experiências em, aproximadamente, 10-80 indivíduos saudáveis, por 

forma a avaliar qual a dose máxima que pode ser administrada sem causar qualquer reação 

adversa grave. Procede-se, assim, à avaliação da segurança do fármaco a testar. Esta fase 

dura aproximadamente 12-18 meses. 

• Fase II: onde se procede à avaliação da dose e da segurança do fármaco, sendo que para isso, 

se recorre a 100-200 indivíduos doentes, numa duração de 1,5-2,5 anos. Permite uma 

avaliação inicial da eficácia da molécula no tratamento.; 

• Fase III: nesta fase recorre-se a centenas-milhares de doentes e procede-se à avaliação da 

eficácia do tratamento, sendo que, para isso, se compara o tratamento em estudo com o 

tratamento padrão. Esta fase dura aproximadamente entre 3 a 4 anos; 

• Fase IV: fase de vigilância pós-comercialização, procedendo-se a uma monitorização de 

possíveis efeitos adversos e adicionais em grande escala e estudos a longo prazo de 

morbidade e mortalidade.  

Para a realização dos mesmos é necessário, inicialmente, a aprovação a nível nacional, do 

ensaio clínico, a qual é dada pelo INFARMED e pela Comissão de Ética para Investigação Clínica 

(CEIC). Ainda, uma vez no hospital, é necessária a autorização expressa do Conselho de 

Administração [25]. 

Após aprovação, cabe aos SF garantir o cumprimento das boas práticas de fabrico de 

medicamentos usados a nível experimental, procedendo à elaboração de um documento onde se 

descreva todos os procedimentos envolvidos na receção, armazenamento, dispensa e 

administração de medicamentos experimentais, permitindo desta forma não só uma maior 

segurança como também uma rastreabilidade mais eficaz. Neste sentido, no início do ensaio, o 

farmacêutico é responsável por rececionar o medicamento experimental, verificando em termos 

qualitativos e quantitativos a encomenda, nomeadamente a quantidade, o nº de lote, o prazo de 

validade, acondicionamento (embalagem e temperatura) e número de randomização (se aplicável), 

transmitindo ao promotor a informação de que o medicamento chegou em conformidade ao centro, 

via telefone ou internet. Após isto, procede ao armazenamento do medicamento nas condições 

adequadas e preenche o modelo Ficha de Ensaio Clínico onde regista a data de receção, o número 

de caixas, o número do kit, lote, o prazo de validade e o nome do farmacêutico. Sempre que o 

fármaco é distribuído pelos pacientes, é preenchido o modelo definido pelo promotor para o registo 

do ensaio. O farmacêutico é responsável por recolher o medicamento experimental não 

administrado e efetuar o registo da devolução, para posterior destruição ou devolução [7, 25]. 

Os dossiers com a documentação necessária ao desenvolvimento do ensaio clínico devem ser 

mantidos nos SF durante 15 anos ou, em casos expressos pelos promotores, até 2 anos após início 

da comercialização do produto [25]. 

Atualmente, no CHTMAD decorrem 14 ensaios clínicos, todos de fase III [7].  
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8. Centro de Informação do Medicamento  

Dado o crescente número de novos fármacos e a maior complexidade dos mesmos, torna-se 

fulcral, nos centros hospitalares, o aparecimento de centros de informação sobre os mesmos, os 

CIM. Estes constituem uma atividade de grande relevância para o farmacêutico hospitalar, uma vez 

que, são estes os responsáveis por compilar e tratar toda a informação científica que diz respeito 

ao medicamento e de a transmitir aos restantes profissionais de saúde. Sendo que esta transmissão 

pode ser realizada de forma ativa, através de folhetos e palestras, ou passiva, através de questões. 

[2, 6] 

Assim, no CHTMAD, qualquer questão relativa ao medicamento (modo de administração, 

reconstituição, estabilidade e interações medicamentosas) por parte de algum profissional de saúde 

é exposta aos SF através de um impresso próprio (Anexo 7). Este é analisado de modo a verificar 

se a informação já existe na base de dados ou se se trata de um pedido novo. Neste último caso, 

realiza-se uma pesquisa bibliográfica recorrendo à bases de dados, livros e informações da indústria 

farmacêutica, sumariando a informação relevante e divulgando-a posteriormente [12]. 

 

9. Farmacovigilância e Monitorização Terapêutica 

O INFARMED é a entidade responsável pelo acompanhamento, coordenação e aplicação do 

Sistema Nacional de Farmacovigilância, o qual foi criado através do Despacho Normativo n.º 107/92, 

de 27 de junho e é, atualmente, regulado pelo Decreto-Lei n.º 242/2002 de 5 de novembro [6, 27, 

28].  

De fato, os hospitais constituem unidades extremamente importantes no âmbito da 

farmacovigilância, sendo que o farmacêutico, dada a sua posição privilegiada com o utente, 

desempenha um papel de extrema importância. Desta forma, o farmacêutico participa em 

programas de monitorização e colabora com o Sistema Nacional de Farmacovigilância, na deteção 

de reações adversas e correspondente notificação [6]. 

No sentido de se promover uma correta administração de fármacos e um controlo terapêutico 

individualizado, é essencial proceder a determinações farmacocinéticas. Nestas, procede-se à 

monitorização das concentrações farmacológicas séricas, o que tem grande relevância no caso de 

fármacos com uma janela terapêutica estreita, como a digoxina, varfarina ou imunossupressores, 

ou cujo metabolismo é afetado por polimorfismos individuais. No CHTMAD, estes procedimentos 

são realizados no laboratório de Análises Clínicas (ver ponto 9.2.) [6]. 

 

10. Comissões 

Ainda relativamente às competências dos SF hospitalares faz parte a participação em Comissões 

Técnicas, nomeadamente: 

• Comissão de Farmácia e Terapêutica, de acordo com o Despacho n.º 1083/2004, de 1 de 

dezembro de 2003, deve ser constituída no máximo por seis membros, sendo metade médicos 

e metade farmacêuticos. Esta comissão deve reunir, obrigatoriamente, de 3 em 3 meses e tem 

como funções permitir a intercomunicação entre os serviços médicos e os serviços 

farmacêuticos, elaborar adendas ao FNM, emitindo pareceres e relatórios sobre os 
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medicamentos, pronunciar-se sobre a terapêutica prescrita aos doentes, elaborar a lista de 

medicamentos de urgência que devem existir nos serviços de ação médica, entre outros [29]. 

• Comissão de Ética, à qual segundo o Decreto-Lei n.° 97/95, de 10 de maio, “cabe zelar pela 

observância de padrões de ética no exercício das ciências médicas, por forma a proteger e 

garantir a dignidade e integridade humanas, procedendo à análise e reflexão sobre temas da 

prática médica que envolvam questões de ética”. Tem uma composição multidisciplinar e é 

constituída por sete membros, nomeadamente médicos, enfermeiros, farmacêuticos, juristas, 

teólogos, psicólogos, sociólogos ou profissionais de outras áreas das ciências sociais e 

humanas [30]. 

• Comissão de Controlo de Infeção Hospitalar à qual de acordo com o Despacho n.° 

15423/2013 compete coordenar localmente o Programa de Prevenção de Controlo de Infeções 

e de Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA), criado pelo Despacho nº 2902/2013, de 22 de 

fevereiro. Este grupo de coordenação deve ser composto por uma equipa multidisciplinar, a 

qual incluí médicos, enfermeiros, farmacêuticos e outros técnicos de saúde ligados à área em 

questão [31]. 
 

11. Outras Atividades 

11.1.  Visita à unidade de diálise 

Apesar de não fazer parte, diretamente, das competências do Farmacêutico Hospitalar, a visita 

à unidade de diálise revelou-se uma experiência enriquecedora na medida em que permitiu 

consolidar alguns conhecimentos sobre este tipo de tratamentos e aumentar o conhecimento 

multidisciplinar cada vez mais importante para os profissionais de saúde. 

 

11.2.  Visita à unidade de Análises Clínicas 

No CHTMAD é na unidade de Análises Clínicas que se procede aos ensaios de farmacocinética 

clínica. Nesta unidade, os principais fármacos monitorizados são os imunossupressores, 

especialmente, em doentes transplantados, como o tacrolimus, sirolimus e ciclosporina. Cada um 

destes fármacos segue um protocolo especifico, sendo posteriormente analisados num 

equipamento que permite a leitura dos três fármacos em questão, num período de tempo 

relativamente curto. 

 

11.3.  Tratamento estatístico de dados  

11.3.1. Satisfação dos utentes com os SF 

Para avaliar a satisfação dos utentes foi realizado um inquérito onde foram abordadas algumas 

questões relativas ao atendimento em regime de ambulatório. O objetivo passou por avaliar o grau 

de satisfação dos utentes com parâmetros como o horário de atendimento, a facilidade de acesso 

ao serviço, as instalações, a higiene e limpeza, o atendimento, o tempo de espera, a simpatia e o 

respeito no atendimento, o tempo de espera, a qualidade da informação prestada e a opinião global 

sobre os SF do CHTMAD.  
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Posteriormente as respostas obtidas foram introduzidas numa base de dados, e os resultados 

obtidos analisados (Anexo 8).  

Foram recolhidos 170 inquéritos, entre os quais um inválido, o que corresponde a uma 

percentagem de resposta de 99,5%. Comparativamente a anos anteriores, o parâmetro menos 

pontuado contínua a ser o tempo de espera e observa-se uma ligeira subida nos restantes 

parâmetros avaliados. 

 

11.3.2. Satisfação dos serviços com os SF 

Foi ainda realizado um outro inquérito, agora para avaliar a satisfação dos outros serviços do 

CHTMAD, face aos serviços farmacêuticos. Com este pretendeu-se avaliar o grau de satisfação dos 

serviços relativamente ao tempo de resposta, à adequação do tempo de resposta, em situações de 

prevenção, ao conteúdo das informações prestadas, à qualidade da medicação (identificação, 

acondicionamento e transporte), o relacionamento com os profissionais de saúde e a importância 

da presença do farmacêutico no hospital. Os dados obtidos foram igualmente introduzidos numa 

base de dados e os resultados obtidos analisados (Anexo 9).  

Foram distribuídos 65 inquéritos pelos serviços do CHTMAD, sendo que se obteve resposta para 

40, o que corresponde a uma taxa de resposta de 66,67%. Avaliando os resultados obtidos, 

relativamente ao ano anterior, verifica-se uma ligeira diminuição na globalidade dos parâmetros com 

exceção dos parâmetros “Identificação” e “Acondicionamento”. É, ainda, possível determinar que o 

parâmetro que apresenta uma pontuação mais baixa se trata da “adequação do tempo de resposta, 

em situação de prevenção”. Não obstante, observando as respostas conclui-se que para grande 

parte dos serviços do CHTMAD o farmacêutico desempenha um papel de grande relevância, 

nomeadamente na conferência dos carros de medicação, na dose unitária, e no stock fixo nas 

enfermarias. 

 

11.4.  Norma Medicamentos LASA 

Os medicamentos LASA são medicamentos cujo nome ortográfico e/ou fonético e/ou aspeto 

semelhante que podem ser confundidos uns com os outros, originando troca de medicamentos - 

medicamentos look-alike ou sound-alike [32]. 

A Norma da DGS n.º 020/2014 de 31 de Dezembro de 2014 tem como objetivo evitar, prevenir 

ou corrigir eventos adversos que podem resultar do uso de medicamentos. Sendo a existência de 

denominações semelhantes entre princípios ativos de medicamentos uma das causas mais comuns 

associada a estes eventos adversos. Assim, justifica-se a normalização de práticas que possam 

contribuir para a redução destes [32]. 

Neste sentido, recorreu-se ao método Mid-type Tall Man Lettering, no qual se procede à 

inserção seletiva de letras maiúsculas no meio das denominações de medicamentos 

ortograficamente semelhantes para a sua diferenciação. A lista destes medicamentos e das 

respetivas alterações pode ser consultada no Anexo 10 [32]. 
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11.5. Renovação do “Carro de Emergência” 

Segundo a Decreto Regulamentar n.° 008/2011 de 28 de março um “Carro de Emergência” 

corresponde a “(...) uma estrutura móvel ou, em certos casos, transportável, que contém um 

conjunto de equipamentos, fármacos e outros materiais, indispensáveis para a reanimação cárdio-

respiratória.” [33]. 

Os “Carros de Emergência” devem fazer parte integrante de todas as salas de emergência, bem 

como de todas as Unidades do CHTMAD, sendo que o conteúdo dos mesmos, deverá estar disposto 

de modo a permitir um acesso rápido e diminuir a possibilidade de ocorrer um erro. Esse mesmo 

conteúdo, é igual para todos os serviços, e deverá ser renovado de forma periódica, sendo que, 

sempre que possível os SF deverão promover a troca dos fármacos presentes nos mesmo, por 

outros iguais, mas de validade superior [33].  

Todos os meses é realizada uma Check List, onde se verificam parâmetros como a validade, 

acondicionamento dos fármacos e material. Posteriormente procede-se ao registo dos parâmetros 

referidos anteriormente na folha de abertura do carro (Anexo 11).  

 

11.6. Draft do projeto Reconciliação Farmacoterapêutica 

Apesar de todos os benefícios que o medicamento acarreta não é possível descartar a 

possibilidade de ocorrerem erros ao nível da farmacoterapia, os quais, são em grande parte 

evitáveis. Neste sentido, surge o conceito de reconciliação farmacoterapêutica, o qual pode ser 

definido como “o processo de criação e manutenção de uma lista atualizada contendo toda a 

medicação prescrita para o doente, incluindo o nome do medicamente, a dose, a frequência e a via 

de administração”. Esta lista deve ser o mais completa possível apresentando todos os 

medicamentos de venda livre ou complementares [34]. 

O processo de reconciliação de medicamentos vai variar consoante o ambiente de cuidados que 

o doente obtém por exemplo, da transferência do centro de saúde para o hospital ou do hospital 

para uma casa de cuidados. Esta prática clínica, que pretende monitorizar e avaliar, continuamente, 

a farmacoterapia do doente com o objetivo de melhorar os resultados em saúde requer uma equipa 

de saúde multidisciplinar [34].  

A reconciliação terapêutica é, assim, uma ferramenta importante a nível mundial permitindo 

diminuir a taxa de erros de medicação, reduzir a ocorrência de efeitos adversos e os custos 

económicos, melhorando a segurança do doente, pelo que deve constituir uma prática presente nos 

hospitais. Desta forma, a JCI considerada a reconciliação terapêutica um objetivo de segurança 

nacional para o doente. O draft elaborado pode ser encontrado no Anexo 12 [34]. 

 

11.7. Inspeção do INFARMED 

Cabe ao INFARMED, enquanto autoridade responsável do medicamento, garantir a proteção da 

saúde pública através de processos de regulação e supervisão a todos os setores que lidem 

diretamente com medicamentos, dispositivos médicos, produtos de cosmética e de higiene corporal. 

Estes devem ainda promover o acesso a produtos de qualidade e com eficácia e segurança 
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reconhecida [35]. 

Uma auditoria tem por base, garantir a totalidade e exatidão de todos os registos, através da 

análise da tipologia dos atos, do diagnóstico e conformidade recorrendo para isso aos processos 

clínicos, bem como aos registos administrativos [7].  

A auditoria no CHTMAD ocorreu ao longo de 4 dias, tendo sido esta realizada por dois inspetores 

do INFARMED. Ao longo deste período, foram avaliados os diferentes departamentos que fazem 

parte integrante dos SF, nomeadamente a parte administrativa bem como o serviço de 

aprovisionamento. Foi ainda realizada uma visita às instalações, onde a entidade competente 

procedeu à avaliação da conformidade dos diferentes parâmetros. 

 

11.8. Palestra Eutanásia vs. Distanásia 

Durante o período de estágio, no dia 24 de fevereiro, foi também possível presenciar várias 

palestras no âmbito do tema “Eutanásia vs. Distanásia”, com grande atualidade e relevância. O 

painel de oradores foi constituído pela Dra. Teresa Sarmento (serviço de oncologia do CHTMAD), à 

qual coube transmitir uma perspetiva sobre a prática clínica, o Dr. Rui Nunes (Professor Catedrático 

na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto), palestrante sobre os princípios da ética 

médica e a Dra. Anabela Morais (serviço de medicina interna do CHTMAD), responsável pelos 

cuidados paliativos no hospital. Estas comunicações foram extremamente importantes no sentido 

que permitiram pensar sobre uma temática muito controversa, esclarecendo conceitos fulcrais e 

oferecendo, simultaneamente, uma noção dos vários pontos de vista sobre o tema. 

 

11.9.  Consulta da Dor 
A consulta da dor faz parte de uma unidade multidisciplinar, integrada no Departamento de 

Anestesiologia e Terapêutica da Dor, cujo intuito é o diagnóstico e tratamento da dor crónica. Apesar 

de não fazer parte, diretamente, das competências do farmacêutico hospitalar, esta foi uma 

experiência enriquecedora que permitiu consolidar conhecimentos sobre os fármacos utilizados no 

seu tratamento e controlo e aumentar o conhecimento multidisciplinar cada vez mais importante. 

 

12. Conclusão 

Durante o período de estágio foi possível acompanhar de perto todas as competências que um 

farmacêutico hospitalar deve ter e quais as tarefas desempenhadas pelo mesmo. Foi possível 

verificar que o farmacêutico apresenta um papel importantíssimo enquanto agente de saúde pública, 

trabalhando sempre no sentido do bem comum: a saúde do doente e a minimização dos custos. 

Ainda que na maioria das vezes o papel do farmacêutico não seja sentido diretamente pelos utentes, 

este é uma peça fulcral para o bom funcionamento de todos os serviços do centro hospitalar.  

 
 



Relatório	de	Estágio	em	Farmácia	Hospitalar	|	Centro	Hospitalar	de	Trás-os-Montes	e	Alto	Douro		
	

	 	
Sara Mourão de Pádua Azevedo	 21	

	

BIBLIOGRAFIA 

1. INFARMED: Decreto-Lei n.° 44204, de 2 de fevereiro de 1962. Regulamento geral da 

Farmácia hospitalar. Gabinete Jurídico e Contencioso. 
 

 

2. Ordem dos Farmacêuticos: Farmácia Hospitalar. Lisboa 2013. Acessível em: 

http://www.ordemfarmaceuticos.pt. [acedido em 4 de fevereiro de 2017]. 
 

 

3. Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE. Acessível em: 

http://chtmad.com. [acedido em 4 de fevereiro de 2017]. 
 

 

4. Joint Comission International. Acessível em: http://www.jointcommissioninternational.org. 

[acedido em 4 de fevereiro de 2017]. 
 

 

5. Ordem dos Farmacêuticos – Conselho do Colégio de Especialidade de Farmácia 

Hospitalar, (1999). Boas Práticas – Farmácia Hospitalar. 
 

 

6. Manual da Farmácia Hospitalar, C. E., (2005). Manual da farmácia hospitalar. Lisboa: 

Ministério da Saúde. 
 

 

7. Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE., 

(2014). Manual da Qualidade dos Serviços Farmacêuticos. 
 

 

8. INFARMED: Decreto-Lei n.° 176/2006, de 30 de agosto de 2006. Estatuto do 

Medicamento.  
 

9. INFARMED: Portaria n.º 155/2007, de 31 de janeiro de 2007. Cria o Código Hospitalar 

Nacional do Medicamento (CHNM).  
 

 

10.  INFARMED: Código Hospitalar Nacional do Medicamento. Acessível em: 

http://www.infarmed.pt.  [acedido a 26 de fevereiro de 2017]. 
 

 

11. Viegas, E. Falcão, F. Cabrita, J. Tópicos em Farmácia Clínica e Intervenção 

Farmacêutica. Manuel José Guedes da Silva, Espanha. 
 

 

12. INFARMED: Portaria n.º 981/98, de 8 de junho de 1998. Aprova os modelos de livros de 

registo e de requisições de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, entre outros. 

Diário da República, série II, de 18 setembro de 1998. 
 

 

13. INFARMED: Despacho n.° 8333/2014, de 19 de junho de 2014. Determina novas 

competências e novos membros para a Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica 

Diário da República, n.° 121, série II, de 26 de junho de 2014. 
 

 

14. INFARMED: Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto de 2006. Estatuto do 

Medicamento. Artigo 92.° - Autorização de utilização excecional.  
 



Relatório	de	Estágio	em	Farmácia	Hospitalar	|	Centro	Hospitalar	de	Trás-os-Montes	e	Alto	Douro		
	

	 	
Sara Mourão de Pádua Azevedo	 22	

	

15. INFARMED: Despacho n.°13877-A/2013, de 30 de outubro de 2013. Designa como 

centros especializados para a utilização excecional de medicamentos (CEUEM) os 

estabelecimentos que constam em anexo. Diário da República, 2.° Série, n.° 210-Supl, 

de 30 de outubro de 2013. 
 

 

16. INFARMED: Despacho n.° 13447-B/2015, 20 de novembro de 2015. Estabelece 

disposições para a dispensa da terapêutica antirretrovírica, 2.ª série, de 6 de fevereiro de 

2015. 
 

 

17. INFARMED: Decreto-Lei n.° 99/2003, de 27 de agosto de 2003. Aprova o Código de 

Trabalho. Diário da República n.º 197, série I-A, de 27 de agosto de 2003. 
 

 

18.  INFARMED: Despacho n.° 25360/2001, de 12 de dezembro de 2001. Acesso à Saúde 

por parte dos Imigrantes. Diário da República n.º 286, Série II, de 12 de dezembro de 

2001. 
 

 

19. Grifols Intenational, S.A. Manual de Intruções, PyxisÒ MedStationÒ 3500. Espanha. 
 

 

20. INFARMED: Despacho Conjunto n.° 1051/2000, de 30 de outubro de 2000. Identificação 

e registo dos medicamentos hemoderivados. Diário da República, II Série, n.° 251, 30 de 

outubro de 2000.  
 

 

21.  INFARMED: Despacho n.° 19/96, de 16 de maio de 1996. Acesso à hormona 

eritropoietina, para os doentes insuficientes renais crónicos (IRC). Diário da República, 

Série II, n.° 135, de 12 de junho de 1996. 
 

 

22. INFARMED: Despacho n.° 11291/97, de 27 de outubro. Atualiza o regime de acesso por 

parte dos doentes insuficientes renais ao medicamento eritropoietina humana 

recombinante. Diário da República, Série II, n.° 267, de 18 de novembro de 1997. 
 

 

23. Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, (2005). Medicamentos 

Manipulados. Tipografia Peres, Lisboa. 
 

 

24. Norma MMU.5., (2014). Joint Commission International. JCI Accreditation Standards for 

Hospitals, 5th Edition. 
 

 

25. INFARMED: Decreto-Lei n.° 21/2014, de 16 de abril de 2014. Aprova a Lei da Investigação 

Clínica. Diário da República n.º 75, Série I de 16 de abril de 2014. 
 

 

26. Pocock, Stuart J., (2013). Clinical trials: a practical approach. John Wiley & Sons. 
 

 



Relatório	de	Estágio	em	Farmácia	Hospitalar	|	Centro	Hospitalar	de	Trás-os-Montes	e	Alto	Douro		
	

	 	
Sara Mourão de Pádua Azevedo	 23	

	

27. INFARMED: Despacho Normativo n.º 107/92, de 27 de junho de 1992. Cria o Sistema 

Nacional de Farmacovigilância. Diário da Republica, Série I-B, nº146 de 27 de junho de 

1992. 
 

 

28. INFARMED: Decreto-Lei n.º 242/2002, de 5 de novembro de 2002. Estabelece as regras 

respeitantes ao Sistema Nacional de Farmacovigilância de Medicamentos de Uso 

Humano. Diário da República n.º 255/2002, Série I-A de 5 de novembro de 2002. 
 

 

29. INFARMED: Despacho n.° 1083/2004, de 1 de dezembro de 2003. Regulamenta as 

comissões de farmácia e de terapêutica dos hospitais do sector público administrativo 

(SPA) integrados na rede de prestação de cuidados de saúde referidos na alínea a) do 

n.º 1 do artigo 2.º do regime jurídico da gestão hospitalar, aprovado pela Lei n.º 27/2002, 

de 8 de novembro. Diário da Republica, 2.° série, n.° 14, de 17 de janeiro de 2014.  
 

 

30. INFARMED: Decreto-Lei n.° 97/95, de 10 de maio de 1995. Regulamenta as comissões 

de ética para a saúde.  
 

 

31. INFARMED: Despacho n.°15423/2013, de 22 de fevereiro de 2013. Tem como objeto de 

fusão o Programa Nacional de Controlo de Infeção com o Programa Nacional de 

Prevenção das Resistências aos Antimicrobianos. Diário da República, 2.° série, n.°229, 

26 de novembro de 2013. 
 

 

32. INFARMED: Norma n.° 020/2014 de 31 de dezembro de 2014. Medicamentos com nome 

ortográfico, fonético ou aspeto semelhantes. Direção-Geral da Saúde. 
 

 

33. INFARMED: Decreto Regulamentar n.° 008/2011, de 28 de março de 2011. Organização 

do material de emergência nos serviços e unidades de Saúde. Direção-Geral da Saúde. 
 

 

34. INFARMED: Norma n.° 018/2016 de 30 de dezembro. Reconciliação da medicação. 

Direção Geral da Saúde. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório	de	Estágio	em	Farmácia	Hospitalar	|	Centro	Hospitalar	de	Trás-os-Montes	e	Alto	Douro		
	

	 	
Sara Mourão de Pádua Azevedo	 24	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



Relatório	de	Estágio	em	Farmácia	Hospitalar	|	Centro	Hospitalar	de	Trás-os-Montes	e	Alto	Douro		

	

	 	
Sara Mourão de Pádua Azevedo	 25 

	

ANEXO 1. Planta dos SF do CHTMAD.
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ANEXO 2. Impresso para a requisição de estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas. 
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ANEXO 3. Autorização de Utilização Excecional (AUE).   

Este impresso pode ser fotocopiado 

 
AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO EXCECIONAL 

Alínea a) artigo 92.º 
JUSTIFICAÇÃO CLÍNICA 

 

Estabelecimento de saúde:  

Serviço proponente:  

Deliberação n.º 1546/2015 
 
a)– Medicamentos de benefício clínico bem  
      reconhecido 

 
b) – Medicamentos com provas preliminares de     
       benefício clínico 

Nome do medicamento:  

Substância(s) Activa(s):  Pertence ao F.H.N.M.:        SIM                 NÃO 

Dosagem:  Apresentação:  

Quantidade:  
Indicações Terapêuticas 

para as quais  se pretende 
o medicamento e 

posologia: 

 

Estratégia terapêutica para 
a situação em causa: 

 

Listagem de terapêuticas 
alternativas existentes no 

mercado e motivos da sua 
inadequação à situação 

em análise: 

 

Fundamentação científica 
da utilização do 

medicamento:  

 

A PREENCHER APENAS NO CASO DE SE TRATAR DE UM PEDIDO AO ABRIGO DA ALÍNEA B) SUPRACITADA 
 

Está a decorrer, na instituição, algum ensaio clínico envolvendo este medicamento?       SIM *               NÃO 
 

* Justificação da 
impossibilidade de 

inclusão em ensaio clínico: 

 

Provas experimentais 
preliminares de eficácia e 

segurança que façam 
pressupor  a actividade do 
medicamento na situação 

clínica em causa: 

 

Número de doentes a 
tratar:  

     Dose diária  por doente:  
Duração prevista para o 

tratamento:  

Quantidade total de 
medicamento a utilizar:  

 Identificação dos Doentes: 
 
 

Assinatura do Director de Serviço (deverá ser identificada sob a forma de carimbo e/ou vinheta): 
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ANEXO 4. Modelo n.º 1804 – Impresso para a requisição, distribuição e administração de 

hemoderivados. 
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ANEXO 5. Modelo n.º 1509 – Impresso para a requisição de estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas. 
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ANEXO 6. Registo dos erros de medicação. 

	

	

	

	

Data notificação         ___/___/_____ Quem notifica: Enfermeiro
      Farmacêutico

Data da ocorrência     ___/___/_____       Médico
      Outro

Tipo de Evento
1 - Prescrição:
a) Dose/frequência inapropriada e) Contra indicação i) Falta de justificação clínica/Extra-formulário 
b) Duplicação f) Doente errado j) Nomenclatura/abreviatura incorrectas
c) Ilegível g) Falta de data l) Omissão dose/via/frequência de administração
d) Medicamento inapropriado h) Prescrição verbal não registada m) Outra
2 - Transcrição/Validação:
a) Dose errada e) Doente errado i) Registo no processo errado
b) Frequência errada f) Duração errada j) Outra
c) Horário errado g) Prescrição verbal mal compreendida
d) Medicamento errado h) Prescrição não transcrita
3 - Preparação/Dispensa:
a) Medicamento errado d) Atraso na entrega g) Frequência errada
b) Quantidade errada e) Dose errada h) Prescrição não recepcionada atempadamente
c) Rotulagem inadequada/ilegível f) Horário errado i) Outra
4 - Conservação/preparação/administração:
a) Doente errado e) Dose errada i) Auto medicação
b) Incompatibilidade de fármacos f) Horário errado j) Armazenamento incorrecto (frigorífico, luz) 
c) Medicamento adulterado g) Medicamento errado l) Omissão
d) Preparação incorrecta h) Via errada m) Outra

Informação adicional: ______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Identificação do Evento
      Tipo de erro Resultado

   A    Circunstâncias que poderiam causar erro
   B    Ocorreu um erro mas a medicação não chegou ao doente
   C    Ocorreu um erro que chegou ao doente

ERROS DO TIPO C OBRIGAM A IMEDIATA AVALIAÇÃO CLÍNICA DO DOENTE

REGISTO DE ERROS DE MEDICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                       
(apenas para tratamento administrativo, não colocar no processo do doente)

              
Vinheta Identificativa do Doente

 19-02-2008 IMP.CHTMAD.nº03.00
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ANEXO 7. Pedido de informação sobre o medicamento aos SF. 
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ANEXO 8. Questionário de satisfação dos utentes. 
 

	

	

	

	 Respostas	relativas	a	2016	

	
Média	

2013	

Média	

2014	

Média	

2015	

Média	

2016	

Nº	de	respostas	

“Mau”	

Nº	de	respostas	

“Insuficiente”	

Nº	de	respostas	

“Suficiente”	

Nº	de	respostas	

“Bom”	

Horário	de	atendimento	 3,66	 3,76	 3,58	 3,62	 0	 8	 49	 112	

Facilidade	de	acesso	ao	serviço	 3,49	 3,41	 3,52	 3,60	 2	 5	 51	 111	

Instalações	(Espaço/conforto)	 3,28	 3,07	 3,11	 3,44	 2	 10	 69	 88	

Higiene/Limpeza	 3,76	 3,71	 3,68	 3,79	 0	 1	 34	 134	

Atendimento	 3,73	 3,71	 3,71	 3,77	 2	 6	 21	 139	

Tempo	de	Espera	 2,74	 2,59	 2,86	 3,05	 22	 16	 62	 69	

Simpatia	e	respeito	no	

atendimento	
3,83	 3,89	 3,86	 3,92	 0	 0	 13	 156	

Qualidade	da	informação	

prestada	
3,75	 3,71	 3,72	 3,88	 0	 0	 21	 148	

Classificação	dos	serviços	

farmacêuticos,	no	geral	
3,66	 3,42	 3,51	 3,72	 1	 3	 38	 127	
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ANEXO 9. Questionário de satisfação dos serviços.  

	

 

 

	 	 Respostas	Relativas	a	2016	

	
Média	

2013	

Média	

2014	

Média	

2015	

Média	

2016	

Nº	de	respostas	

“Mau”	

Nº	de	respostas	

“Insuficiente”	

Nº	de	respostas	

“Suficiente”	

Nº	de	respostas	

“Bom”	

Tempo	de	resposta	às	solicitações	 3,84	 3,69	 3,86	 3,74	 0	 2	 6	 30	

Adequação	do	tempo	de	resposta,	em	

situação	de	prevenção	
3,61	 3,50	 3,54	 3,42	 0	 1	 13	 12	

Conteúdo	das	informações	prestadas	 3,89	 3,76	 3,83	 3,81	 0	 0	 7	 30	

Qualidade	da	medicação	

Identificação	 3,89	 3,92	 3,93	 3,97	 0	 0	 1	 33	

Acondicionamento	 3,89	 3,81	 3,88	 3,91	 0	 0	 3	 31	

Transporte	 3,89	 3,94	 3,93	 3,88	 0	 0	 4	 30	

Relacionamento	com	os	profissionais	 3,92	 3,82	 3,93	 3,90	 0	 0	 4	 35	

Globalidade	do	funcionamento	 3,89	 3,71	 3,90	 3,89	 0	 0	 4	 32	

Importância	

	

Sim	 Não	 Não	Aplicável	

Participação	de	um	farmacêutico	na	

visita	médica	
8	 8	 24	

Participação	de	um	farmacêutico	na	

conferência	dos	carros	
16	 2	 22	

Manutenção	do	stock	fixo	na	

enfermaria	
21	 2	 17	
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ANEXO 10. Norma da DGS n.º 020/2014 de 31 de Dezembro de 2014. Lista de medicamentos e respetivas alterações. 
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ANEXO 11. Check-List do carro de emergência.  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro E.P.E.

Código Designação Quantid. Prazo Validade

Àcido Acetilsalicilico 100 mg (comp) 2 mai-19
Adenosina 6mg / 2ml (Amp) 6 jun-19
Adrenalina 1mg / ml  (Amp) 10 out-18
Água bidestilada 20 ml (Amp) 5 dez-19
Amiodarona 150mg/3ml (Amp) 2 jun-18
Atropina 0,5mg / ml  (Amp) 12 mai-18
Bicarbonato Sódio 8,4% - 20ml  (Amp) 5 ago-17
Captopril 25 mg (Comp) 2 jul-18
Cloreto de Potássio 7,45%  (Amp) 3 dez-18
Cloreto de Sódio 0,9% - 20ml  (Amp) 5 mai-19
Glucose 30% - 20ml  (Amp) 2 mai-19
Diazepan 10 mg/2ml  (Amp) 2 abr-19
Digoxina 0,5 mg/2ml  (Amp) 3 set-21
Dopamina 200 mg  (Amp) 2 mar-19
Esmolol 100 mg  (Amp) 1 mar-17
Flumazenil 0,5 mg  (Amp) 2 jun-19
Furosemida 20mg / 2ml  (Amp) 5 ago-19
Gluconato Cálcio 10%  (Amp) 2 set-19
Hidrocortisona 100 mg  (Amp) 2 jul-19
Lidocaína a 2% - 5 mg  (Amp) 2 ago-18
Sulfato de Magnésio 20%  (Amp) 3 mai-21
Midazolam 15mg / 3ml  (Amp) 2 abr-19
Naloxona 400 micg  (Amp) 2 jun-17
Nitroglicerina 0,5 mg (Comp) 2 dez-17
Propofol 1%  (Amp) 2 ago-17
Propofol 2%  (Frasco) 1 nov-18
Salb./Brom. Ipat.(2,5 mg + 0,5 mg )(Amp) 2 jan-18

Lidocaína 10% spray 1 mar-19

Cloreto de Sódio 0,9% - 1000 ml 2 jun-19
Lactato de Ringer 500 ml 1 jan-18
Gelafundina - 500 ml 2 set-18
Manitol a 20% - 250 ml 1 dez-19
Glicose 5% - 100 ml 1 set-18

Revisto a:

Soros - Suporte de Soros

Assinatura e nº Mecanográfico da Farmacêutica:

Material de via aérea/ventilação

Assinatura e nº Mecanografico do Enf.Chefe:

Check-list do Carro de Emergência
Serviço: MEDICINA

Fármacos
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ANEXO 12. Draft do projeto “Reconciliação Farmacoterapêutica - To Care”. 

 

		 	

Reconciliação Farmacoterapêutica 

To Care 

2017	

Magda Ribeiro | Sara Azevedo | Vanessa Sousa 
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ANEXO 12. Draft do projeto “Reconciliação Farmacoterapêutica - To Care”. 
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ANEXO 12. Draft do projeto “Reconciliação Farmacoterapêutica - To Care”. 
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ANEXO 12. Draft do projeto “Reconciliação Farmacoterapêutica - To Care”. 
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ANEXO 12. Draft do projeto “Reconciliação Farmacoterapêutica - To Care”. 
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ANEXO 12. Draft do projeto “Reconciliação Farmacoterapêutica - To Care”. 
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ANEXO 12. Draft do projeto “Reconciliação Farmacoterapêutica - To Care”. 
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ANEXO 12. Draft do projeto “Reconciliação Farmacoterapêutica - To Care”. 
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ANEXO 12. Draft do projeto “Reconciliação Farmacoterapêutica - To Care”. 
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ANEXO 12. Draft do projeto “Reconciliação Farmacoterapêutica - To Care”. 
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ANEXO 12. Draft do projeto “Reconciliação Farmacoterapêutica - To Care”. 
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ANEXO 12. Draft do projeto “Reconciliação Farmacoterapêutica - To Care”. 
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ANEXO 12. Draft do projeto “Reconciliação Farmacoterapêutica - To Care”.  




