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Resumo 

O presente relatório, elaborado no contexto do estágio profissionalizante do 

mestrado integrado em ciências farmacêuticas, tem por base um estágio em farmácia 

comunitária com a duração de quatro meses, realizado na farmácia S. Vicente. 

 Este relatório está dividido em duas partes. A primeira engloba o panorama 

atual de funcionamento da farmácia comunitária, o papel geral do farmacêutico como 

profissional de saúde e estão também especificados alguns casos práticos relevantes 

que decorrem no dia-a-dia do farmacêutico. 

 Para além de abordar todas as atividades diárias do farmacêutico no âmbito 

da sua prática profissional, na segunda porção do relatório são abordadas algumas 

temáticas relevantes para a saúde pública.  

 O primeiro tema desenvolvido alerta para o impato das doenças 

cardiovasculares na população descrevendo a sua etiologia, aspetos fisiopatológicos, 

os fatores de risco modificáveis, algumas estratégias terapêuticas e por fim, o cálculo 

do risco cardiovascular de uma população-amostra.  

  Seguidamente, aproveitando o facto de o estágio ter ocorrido na época pré-

balnear foi abordada a temática da proteção solar. Neste tema foi dado ênfase às 

consequências de uma exposição solar excessiva e ao aconselhamento farmacêutico, 

como forma de prevenção das patologias da pele.  

 Por fim, foi abordado o tema do consumo de ansiolíticos e hipnóticos em 

Portugal, alertando para as medidas não farmacológicas como os mandamentos da 

higiene do sono.  

 É importante referir que os conhecimentos adquiridos ao longo do curso foram 

fundamentais no decorrer do presente estágio, tendo este representado o meu 

primeiro contato profissional. 
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Parte I – Descrição das atividades desenvolvidas no estágio 

 Em relação às atividades desenvolvidas ao longo do estágio, considero que 

estas se podem dividir em duas partes. A primeira parte decorreu no primeiro mês de 

estágio, no qual experienciei todo o processo operacional das encomendas. Já a 

segunda parte do estágio envolveu um maior contato com todas as outras atividades 

desenvolvidas na farmácia, nomeadamente o atendimento ao público e receituário.  

 

1. Organização da Farmácia  

 

1.1. Quadro legal em vigor para o setor das farmácias  

O Decreto‐Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto define o regime jurídico das 

farmácias de oficina[1]. De acordo com os vários artigos que definem este decreto-lei é 

possível verificar que a Farmácia S. Vicente cumpre todos os requisitos enunciados 

na legislação farmacêutica em vigor. 

 

1.2. Composição e função dos recursos humanos  

Segundo a legislação acima enunciada uma farmácia de oficina pode deter 

para além do pessoal farmacêutico, entre eles obrigatoriamente um diretor técnico, de 

outros profissionais habilitados com formação técnico-profissional certificada no 

âmbito das funções de coadjuvação na área farmacêutica, nos termos a fixar pela 

Autoridade Nacional do medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED)[1].  

 A farmácia S. Vicente é constituída por uma equipa de cinco farmacêuticos, 

entre eles o diretor técnico, o Dr. Ricardo Manso, e uma equipa de cinco técnicos de 

farmácia. Trata-se de uma equipa jovem, dinâmica e harmoniosa que transmite aos 

seus utentes um ambiente acolhedor e cativante.  

No decorrer do meu estágio todos os elementos da farmácia me ajudaram a 

adquirir competências essenciais para a boa prestação de serviços, mostrando 

sempre uma grande disponibilidade, profissionalismo e espirito de ajuda que facilitou 

de forma substancial a minha integração na equipa. 

 

1.3. Localização e horário de funcionamento 

A farmácia S. Vicente trata-se de uma farmácia relativamente recente, uma 

vez que iniciou a sua atividade a 6 de setembro de 2010. Esta situa-se na Rua da 

Bandeira, nº 816, 4900 – 421, uma prestigiada zona de Viana do Castelo rodeada por 

zonas residenciais, postos de trabalho, serviços públicos e até mesmo um hospital 

privado, o que proporciona uma grande afluência e diversidade de clientes. 
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Relativamente ao horário de funcionamento, a farmácia encontra-se aberta 

todos os dias do ano das 8.30h até às 24h de segunda a sexta-feira e ao fim-de-

semana das 9h às 24h, prestando um serviço quase constante aos seus utentes.  

A farmácia faz, de forma rotativa com outras farmácias da cidade, os turnos 

de regime de disponibilidade, assegurando um serviço de 24h em que um 

farmacêutico ou técnico legalmente habilitado está disponível para atender o público 

que o solicite a partir das 24h até à hora de abertura do dia seguinte, em caso de 

urgência[2].  

 

1.4. Organização dos espaços físicos  

A farmácia S. Vicente encontra-se num moderno edifício de dois andares, 

apresentando na sua fachada frontal a grandes dimensões e de forma bem visível a 

sua denominação, o seu horário de funcionamento e a tradicional cruz verde 

perpendicular à fachada que sinaliza a própria farmácia. Esta apresenta informações 

úteis para o público tais como os serviços prestados, a data, a hora e a temperatura 

do ar. No Anexo I encontram-se imagens demonstrativas do espaço físico externo da 

farmácia e de todos os pormenores anteriormente descritos (Anexo I). 

Em relação ao espaço físico interno, no rés-do-chão encontra-se o front-office 

ou a zona de atendimento ao utente. Esta é muito bem iluminada e apelativa, sendo 

constituída por cinco balcões, e em volta destes estão disponíveis diversas montras, 

expositores e lineares para que os produtos estejam visualmente ou fisicamente 

acessíveis ao utente (Anexo II). Tal como visivelmente afixado, na farmácia faz-se um 

atendimento prioritário a pacientes em determinadas condições, nomeadamente: 

grávidas, pessoas acompanhadas de crianças de colo, pessoas com deficiência ou 

incapacidade e idosos, estando disponíveis cadeiras para o tempo de espera ou até 

mesmo para a realização do atendimento para os pacientes que necessitem das 

mesmas. 

Atrás da zona de atendimento encontra-se o gabinete de atendimento 

personalizado, onde se realizam as medições dos parâmetros bioquímicos (medição 

de tensão arterial, níveis de colesterol total e triglicéridos e glicemia), as consultas de 

nutrição, a administração de injetáveis e a triagem de medidas para meias elásticas 

(Anexo III). 

A zona do back-office é constituída por várias áreas. No rés-do-chão engloba 

a área das gavetas deslizantes com a maioria dos medicamentos organizados pela 

forma farmacêutica (Anexo IV). Os medicamentos originais ou de “marca” são 

organizados segundo ordem alfabética seguida da dosagem. Já os medicamentos 

genéricos são organizados noutra série de gavetas, sendo ordenados primeiramente 
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pela ordem alfabética da substância ativa, seguido da dosagem e por último por 

ordem alfabética dos laboratórios.  

Ainda no rés-do-chão fazem parte do back-office a zona com os produtos 

reservados pelos clientes (pagos ou não), a casa de banho para funcionários e 

clientes (Anexo V), o frigorífico para produtos que devem ser conservados num 

intervalo de temperaturas de 2 a 8ºC, também organizados por ordem alfabética 

(Anexo VI) e, por último, o posto de atividades do diretor técnico onde se encontram 

armazenados medicamentos psicotrópicos, ordenados segundo ordem alfabética e 

dosagem, documentação importante e a bibliografia obrigatória, atualizada e 

organizada segundo as Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária[3]. 

No primeiro andar fazem parte do back-office a zona para receção e 

conferência de encomendas, bem como organização de documentos, a copa ou zona 

de refeições, o laboratório e a área de armazenamento de stock de medicamentos 

sujeitos a receita médica, medicamentos de venda livre, produtos de dermocosmética 

e de higiene oral (Anexo VII).  

É de salientar que todos os espaços físicos da farmácia S. Vicente cumprem 

tanto os requisitos do Decreto-Lei n.º 171/2012, de 1 de agosto 2012 como que se 

encontram de acordo com as Boas Práticas de Farmácia enunciadas pela Ordem dos 

Farmacêuticos[1,3]. 

 

2. Fontes de informação 

 

Para a prestação de um serviço de máxima qualidade, a farmácia S. Vicente 

tem disponível a todo o momento uma vasta bibliografia que visa o esclarecimento de 

dúvidas.  

Na farmácia existe, de acordo com a deliberação nº 414 de 29 de outubro de 

2007 do INFARMED, a Farmacopeia Portuguesa e o Prontuário Terapêutico em 

formato electrónico[4]. Para além desta bibliografia, possui ainda o Índice Merck, Mapa 

Terapêutico, entre outros. Em relação a fontes fidedignas de informação online, a 

nível nacional é usual a consulta do site do INFARMED e a nível internacional a 

consulta do site da Agência Europeia do Medicamento[5]. 

Ao longo do meu estágio necessitei em determinadas ocasiões de consultar 

algumas destas fontes bibliográficas. Em situações de atendimento consultei várias 

vezes a informação fornecida pelo próprio SIFARMA ou recorria ao Infomed quando 

me surgiam dúvidas em relação a interações, posologias e/ou efeitos adversos de 

alguma substância.  
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3. Gestão e Administração da Farmácia 

 

3.1. Sistema Informático 

Na farmácia S. Vicente é utilizado o software informático Sifarma 2000® 

desenvolvido pela empresa Glintt. Trata-se de um programa bastante completo e 

intuitivo que permite facilmente a execução de tarefas como vendas, encomendas, 

gestão de stocks, receção de encomendas, devoluções de produtos e faturação[6]. 

Aquando do atendimento ao cliente, torna-se uma ferramenta fulcral pela sua 

organização e informações disponíveis sobre o medicamento, como a composição 

química, indicação terapêutica, posologia, reações adversas e, principalmente, 

interações medicamentosas que são determinantes nos casos de utentes 

polimedicados. O software permite também aceder à gestão de cada produto, em 

fichas individualizadas, possibilitando o acesso a históricos de compras e vendas, 

consulta de stocks e preços de venda ao público (PVP). Tem também a capacidade 

de realizar encomendas instantâneas em situações que deteta stocks inferiores aos 

determinados, possibilitando a encomenda do produto em falta dentro 24 horas, nas 

situações em que não há rutura de stock no armazenista. 

É neste programa que o diretor técnico realiza as encomendas aos 

armazenistas tendo em conta os stocks existentes, efectua a consulta de todas as 

vendas realizadas, acede ao histórico do cliente e emite listas dos produtos com 

prazos de validade a caducar.  

 O Sifarma 2000® foi, portanto, uma ferramenta muito importante ao longo de 

todo o meu estágio contribuindo para a minha autonomia e cooperando para um 

maior conhecimento das várias áreas que constituem a farmácia de oficina.  

 

3.2. Gestão de stocks  

Uma boa gestão de stocks deve assegurar que as encomendas se encontrem 

conforme os requisitos de compra dos clientes, dos requisitos de qualidade e dos 

requisitos legais[3].  

Assim, é necessário manter stocks mínimos suficientes para colmatar as 

necessidades dos utentes, mas também certificar a rentabilidade dos produtos 

assegurando a sua rotatividade e não deixando expirar os prazos de validade. Para 

isto, o programa informático propõe diariamente uma encomenda conforme as vendas 

e os stocks mínimos e máximos configurados de cada produto, que podem ser 

ajustados a qualquer momento conforme as variações sazonais na farmácia. 
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A gestão de stocks, na farmácia S. Vicente, realiza-se de forma conjunta entre 

os colaboradores, permitindo um conhecimento geral dos produtos com maior rutura 

ou retenção de stock. Assim, a farmácia disponibiliza aos seus utentes, sempre que 

não há rutura de stock no armazenista, os produtos que necessitam e possibilita um 

funcionamento sustentável e racional. 

 

4. Encomendas e Aprovisionamento 

 

4.1. Fornecedores  

De acordo com as Boas Práticas Farmacêuticas para farmácia comunitária, a 

escolha dos fornecedores dos produtos e distribuidores compete ao diretor técnico ou 

ao farmacêutico responsável pela decisão de compra[3]. Esta escolha tem por base 

critérios como rapidez de entrega, condições comerciais, orçamentos, 

profissionalismo, entre outros. 

As encomendas podem ser feitas por telefone ou através do software Sifarma 

2000®. As encomendas por telefone ocorrem quando um utente solicita um produto 

específico que por norma não existe na farmácia, permitindo ao farmacêutico informá-

lo imediatamente sobre a sua disponibilidade e, se disponível, o momento da sua 

receção. 

Em relação às encomendas efetuadas através do software Sifarma 2000®, 

estas podem ser diárias, mensais ou instantâneas. As encomendas diárias englobam 

os produtos que são dispensados com frequência na farmácia. Com base nos limites 

de stock estipulados o programa gera, diariamente, uma proposta de encomenda a 

qual é ajustada e enviada para diferentes armazenistas conforme as condições de 

cada um.  

No caso das encomendas mensais, os pedidos são realizados pelo Sifarma 

2000® ou diretamente aos delegados de informação médica por se tratarem de 

encomendas de maiores quantidades. Este tipo de encomendas é feito com menor 

frequência e, usualmente, diretamente aos laboratórios pois são exigidas condições 

comerciais específicas, como encomendar grandes quantidades para beneficiar de 

bonificações, possibilitando maiores margens de comercialização. 

Por fim, as encomendas instantâneas que também podem ser chamadas 

manuais acontecem quando o utente solicita produtos e/ou quantidades específicas 

que por necessidade se pedem ao fornecedor.  

A farmácia S. Vicente trabalha com três grandes distribuidores sendo estes a 

OCP Portugal, a Cooprofar e a Alliance Healthcare. É da responsabilidade do diretor 
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técnico a execução das encomendas diárias e das realizadas diretamente aos 

laboratórios. Os restantes colaboradores efetuam encomendas por telefone e 

encomendas instantâneas. Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de realizar 

inúmeras encomendas deste tipo e pude também observar a realização de 

encomendas diárias e mensais. 

 

4.2. Rececionar e conferir encomendas  

As encomendas são rececionadas várias vezes por dia e cada uma tem 

associada uma fatura original e um duplicado. A fatura original é arquivada de modo a 

que no fim de cada mês o responsável pela parte financeira possa verificar todas as 

faturas correspondentes ao mês em questão. O duplicado é utilizado para conferir as 

quantidades de produto recebidas, os prazos de validade, o preço faturado e o PVP, 

fazendo-se sempre confrontar esta informação com a nota de encomenda. No caso 

de existirem condições comerciais especiais na fatura também estas são conferidas.  

 Existem dois tipos de produtos farmacêuticos que são rececionados na 

farmácia: os produtos com preço impresso na embalagem e o qual não pode ser 

alterado, e os produtos que não têm preço impresso na embalagem sendo estes os 

medicamentos não sujeitos a receita médica ou de venda livre nos quais são 

colocadas etiquetas com o PVP após o cálculo dos preços, tendo em conta as 

margens praticadas na farmácia dentro dos limites da lei.  

Ao longo de todo o meu estágio tive a oportunidade de rececionar e conferir 

encomendas, introduzindo-as por vezes no sistema informático. Todo este processo é 

muito minucioso e deve ser realizado de uma forma muito atentiva e com uma rapidez 

moderada, por forma a não falsear os stocks da farmácia e disponibilizando os 

produtos o mais rapidamente possível para a venda. 

 

4.3. Armazenamento e conservação das especialidades farmacêuticas  

Após a receção e conferência dos produtos farmacêuticos, o passo seguinte 

passa pela sua armazenagem. Para isso devem ser garantidas todas as condições 

para uma correta conservação e armazenamento como a exposição à luz, 

temperatura, humidade e outros fatores externos.  

A principal regra de armazenamento é a FEFO (First Expired-First Out) ou 

FIFO (First In-First Out) que tem por base dar prioridade de dispensa às embalagens 

que foram armazenadas com validade mais curta. Desta forma, promove-se a 

rotatividade de produtos sem acumular produtos com validade reduzida. 

Primeiramente e prioritariamente são armazenados os produtos termolábeis, 

sendo as suas quantidades e validades registadas e só depois validadas aquando da 
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entrada no sistema informático. Em relação aos produtos provenientes das 

encomendas diárias para manutenção de stocks, são armazenados nas gavetas 

deslizantes ou em montras do front-office, sempre em última posição de acesso. Já 

no caso das encomendas mensais, os produtos são armazenados nas estantes do 

armazém, servindo como material de reposição aos stocks das gavetas deslizantes.  

No caso do armazenamento dos medicamentos psicotrópicos, este é feito 

separadamente de todos os outros, num armário específico e fechado, para garantir 

maior controlo e segurança. 

O armazenamento de medicamentos e produtos de venda livre permitiu-me 

conhecer a organização da farmácia assim como ajudar-me a identificar os mesmos. 

Em relação à arrumação no armazém, tentei sempre organizar as gamas de produtos 

segundo a lógica da farmácia, diminuindo desta forma o tempo de procura do 

farmacêutico que se encontre a realizar um atendimento.  

 

4.4. Controlo de prazos de validade  

Segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006, caso os produtos se encontrem a dois 

meses de expirar o seu prazo de validade (PV) estes devem ser retirados das 

existências comercializáveis[7]. 

Todos os meses é emitida através do Sifarma uma lista dos produtos cujo PV 

é equivalente ou inferior a três meses. Seguidamente procede-se à verificação dos PV 

reais indicados nas embalagens registando e retificando os erros que possam surgir. 

No caso dos produtos que têm um PV efetivamente igual ou inferior a três meses, 

estes são agregados para devolução.  

Tive, praticamente todos os meses do meu estágio, a oportunidade de 

participar no controlo dos prazos de validades dos produtos da farmácia, uma vez que 

este era um trabalho realizado em conjunto por todos os colaboradores. 

 

4.5. Devolução de medicamentos  

O processo de devolução de medicamentos ao fornecedor pode ter várias 

origens: o controlo dos PV, produtos que não foram pedidos, produtos com a 

embalagem danificada, propriedades organoléticas alteradas, quantidades erradas e 

até mesmo a recolha de produtos declarada pelo INFARMED. 

Nas situações de devolução, cria-se no sistema informático uma nota de 

devolução, em triplicado. Nesta, deve vir referido o motivo da devolução. O 

documento original é assinado pelo transportador do armazenista e arquivado na 

farmácia como comprovativo da entrega do produto. Seguidamente, tanto o duplicado 
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como o triplicado da nota são impressos carimbados, assinados e enviados 

juntamente com o produto ao fornecedor em questão.   

Nestas situações o armazenista pode emitir notas de crédito ou efetuar a 

troca do produto.  

No caso da farmácia S. Vicente, é usual esta optar pelas notas de crédito, 

uma vez que tem uma resolução menos demorada que a troca do produto. Ao longo 

do estágio tive a oportunidade de observar várias devoluções e realizar a devolução 

de uma pulseira anti-mosquitos Para`kito™ que veio com a embalagem danificada sob 

a supervisão de um dos colaboradores. 

 

4.6. Matérias-primas e reagentes  

As matérias-primas e reagentes encontram-se armazenados num armário 

próprio no interior do laboratório, organizados por ordem alfabética. Os seus prazos 

de validade devem ser respeitados e os mesmos devem ter características de 

conservação adequadas de modo a respeitar as exigências específicas.  

Assim, existem diversas condições que devem ser respeitadas tais como: 

características de iluminação, humidade, temperatura e ventilação das zonas de 

armazenamento. 

Todos os boletins de análise que acompanhem as matérias-primas e 

reagentes encontram-se arquivados numa capa na zona de receção de encomendas. 

 
5. Classificação de medicamentos e produtos farmacêuticos 

relativamente ao quadro legal em vigor  

 

5.1. Medicamentos sujeitos a receita médica  

O artigo nº 114 do Decreto-Lei n.º 176/2006 de 30 de Agosto que rege o 

Estatuto do Medicamento define as condições segundo as quais os medicamentos 

estão sujeitos a receita médica[8].  

Ao longo de todo o meu estágio foi com este tipo de medicamentos que mais 

convivi, particularmente com medicamentos sujeitos a receita médica renovável, ou 

seja, medicamentos de utilização contínua para o tratamento de diversos problemas 

de saúde como: diabetes, hipertensão, dislipidemias, entre outros.  

 

5.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica  

Segundo o artigo nº 115 da legislação acima enunciada, os Medicamentos 

não sujeitos a receita médica (MNSRM) são aqueles que não preenchem quaisquer 
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requisitos do artigo imediatamente anterior a este. Neste tipo de medicamentos não 

há comparticipação do estado, salvo em casos previstos da legislação. 

Relativamente a este tipo de medicação, dos mais dispensados na farmácia 

S. Vicente, foram medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios (como Brufen® 

400mg ou Voltaren Emulgelex®) e analgésicos locais e antipruriginosos tópicos para 

as picadas de mosquitos (como Fenistil® gel).   

 

5.3. Medicamentos manipulados   

A Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho enuncia que um medicamento 

manipulado é qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e 

dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico. Segundo esta legislação são 

definidas também as normas que regem o processo de produção destes 

medicamentos como o pessoal interveniente, as instalações, o equipamento, a 

rotulagem e o acondicionamento e armazenamento dos medicamentos e matérias-

primas[9]. 

Na farmácia S. Vicente, estes tipos de medicamentos não eram requisitados 

com bastante frequência, pelo que quando eram solicitados a farmácia recorria à 

compra a outras farmácias, nomeadamente à farmácia Barreiros e à farmácia Serpa 

Pinto, ambas localizadas na cidade do Porto. 

 

5.4. Produtos farmacêuticos e medicamentos homeopáticos  

São considerados produtos homeopáticos aqueles que sejam obtidos a partir 

de produtos ou composições denominadas «matérias-primas homeopáticas», de 

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

nas farmacopeias de qualquer Estado membro da União Europeia, segundo o 

Decreto-Lei n.º 94/95, de 9 de Maio de 1995[10]. Os produtos homeopáticos são 

classificados, quanto às suas características, em medicamentos ou produtos 

farmacêuticos homeopáticos.  

Os medicamentos homeopáticos são qualquer produto homeopático que 

possua propriedades curativas ou preventivas das doenças do homem e dos seus 

sintomas, com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou a restaurar, corrigir ou 

modificar as suas funções orgânicas. Já no caso dos produtos farmacêuticos 

homeopáticos estes devem reunir, cumulativamente, três caraterísticas: uma 

administração por via oral ou tópica, um grau de diluição que garanta a inocuidade do 

produto e a ausência de indicações terapêuticas especiais no rótulo ou em qualquer 

informação relativa ao produto. 
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A dispensa de produtos homeopáticos S. Vicente não era muito regular, pelo 

que esta apenas possuía especialidades farmacêuticas comercializadas, não havendo 

a produção destes produtos na própria farmácia.  

 

5.5. Produtos fitoterapêuticos e suplementos alimentares   

Segundo a Portaria n.º 207-E/2014, a fitoterapia é uma terapêutica que utiliza 

como ingredientes terapêuticos plantas frescas ou secas, medicinais e alimentares, 

substâncias provenientes de plantas, como óleos essenciais e florais, os seus 

extratos e preparados que contêm partes de plantas ou combinações entre elas. A 

fitoterapia inclui também a promoção da saúde, a prevenção da doença, o diagnóstico 

e o tratamento, abrangendo ainda o aconselhamento dietético e a orientação sobre 

estilos de vida[11]. 

Os suplementos alimentares são géneros alimentícios que se destinam a 

complementar e/ou suplementar o regime alimentar normal e que constituem fontes 

concentradas de determinadas substâncias nutrientes. Estes géneros alimentícios são 

comercializados em formas doseadas, tais como cápsulas, pastilhas, comprimidos, 

pílulas e outras formas semelhantes que se destinam a ser tomados em unidades 

medidas de quantidade reduzida, de acordo com o Decreto-Lei n.º 136/2003 de 28 de 

Junho [12]. 

Relativamente aos produtos fitoterapêuticos cada vez mais se verifica um 

aumento do consumo destes, tornando o aconselhamento farmacêutico uma 

ferramenta fundamental. Os produtos mais dispensados na farmácia eram o Agiolax® 

e o Bekunis®. 

Já no caso dos suplementos alimentares, estes eram dispensados 

maioritariamente conforme as necessidades transitórias dos utentes, nomeadamente 

em situações de estudantes para o aumento do rendimento inteletual, falta de apetite 

e em situações de deficiências no recém-nascido. No entanto, certos suplementos 

eram também dispensados de forma contínua como é o caso do Centrum®. 

 

5.6. Produtos dietéticos e para alimentação especial   

Com base no Decreto-Lei nº 227/99 de 22 de Junho, entende-se por géneros 

alimentícios destinados a uma alimentação especial os produtos alimentares que, 

devido à sua composição ou a processos especiais de fabrico, se distinguem 

claramente dos géneros alimentícios de consumo corrente e que são adequados ao 

objectivo nutricional pretendido sendo comercializados com a indicação de que 

correspondem a esse objectivo[13]. 
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Ao longo do estágio tive a oportunidade de dispensar várias vezes produtos 

para alimentação especial nomeadamente leites de transição, como os da marca 

Nutribén® ou Aptamil®. 

 

5.7. Produtos cosméticos e de higiene corporal    

Define-se como produto cosmético e de higiene corporal qualquer substância 

ou mistura destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do 

corpo humano (como a epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos 

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

exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspecto, proteger, 

manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais de acordo com o Decreto-

Lei n.º 189/2008 de 24 de Setembro[14]. 

Existe, atualmente, um notável aumento da preocupação com cuidados 

corporais refletindo-se isso numa grande procura de produtos de cosmética e higiene 

corporal, nomeadamente cremes de rosto e de hidratação corporal, produtos de 

higiene íntima e para o cabelo. É também importante referir que há um aumento 

significativo na procura de produtos com proteção solar, antes de se iniciar e ao longo 

da época balnear. Desta forma, é essencial o farmacêutico garantir um 

aconselhamento fiável e individualizado, conforme as necessidades e perfil dérmico 

de cada utente.  

A farmácia S. Vicente oferece uma vasta gama destes produtos, 

comercializando maioritariamente marcas como a Lierac®, Avene®, Bioderma®, La 

Roche Posay® e Uriage® para os cuidados corporais e de rosto.  

Tentei sempre, ao longo do meu estágio, informar-me sobre as caraterísticas 

das diferentes gamas de produtos cosméticos que existiam na farmácia para poder 

aconselhar o utente da forma mais correta sobre os produtos para os quais 

manifestava interesse, tendo vendido, a título de exemplo, vários protetores solares e 

cremes anti-rugas. 

 

5.8. Dispositivos médicos  

Segundo a Diretiva 93/42/CEE do Conselho de 14 de junho de 1993 o 

dispositivo médico define-se como qualquer instrumento, utilizado isoladamente ou 

em combinação, a ser utilizado em seres humanos para fins de diagnóstico, 

prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença ou deficiência, cujo 

principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios 

farmacológicos, imunológicos ou metabólicos[15]. 
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Os dispositivos médicos mais vendidos na farmácia S. Vicente são material de 

penso, seringas, testes de gravidez, material de controlo de glicemia, material de 

ortopedia, fraldas para incontinência, luvas, termómetros e tampões de ouvidos. 

 

5.9. Medicamentos e produtos de uso veterinário 

O Decreto-Lei n.º 232/99, de 24 de Junho refere que um produto de uso 

veterinário é qualquer substância ou mistura de substâncias destinadas quer aos 

animais, para o tratamento ou prevenção das doenças, maneio zootécnico, promoção 

do bem-estar e estado higieno-sanitário, correção ou modificação das funções 

orgânicas ou para diagnóstico médico, quer às instalações dos animais e ambiente 

que os rodeia ou a actividades relacionadas com estes[16]. 

Os medicamentos de uso veterinário são meios de defesa da saúde e bem-

estar animal, assumindo um papel importante como factores de protecção da saúde 

pública, na medida em que contribuem para prevenir a transmissão de doenças 

facultado pelo constante contato entre os animais e o Homem[17]. 

É usual a procura da farmácia, por parte dos utentes, para aconselhamento 

farmacêutico em questões relacionadas com os seus animais de companhia, 

maioritariamente numa tentativa de adaptação dos medicamentos de uso humano 

para o uso animal. Nestas situações, tentava sempre reencaminhar os utentes para 

um médico veterinário.  

Ao longo do estágio tive a possibilidade de dispensar vários desparasitantes 

internos como o Drontal® mas também externos como o Frontline®.  

 

6. Dispensa de Medicamentos 

 

O ato da dispensa de medicamentos é, de entre as muitas funções do 

farmacêutico, uma das mais importantes. O farmacêutico é responsável pela 

avaliação da prescrição médica (se aplicável), da cedência do medicamento, dos 

conselhos de utilização para que o regime terapêutico se torne eficaz e seguro e da 

transmissão de terapias não farmacológicas complementares ao tratamento que 

possam ser úteis. 

Relativamente à cedência de medicação, esta pode ser feita mediante 

prescrição médica, em regime de automedicação ou indicação farmacêutica. Em 

qualquer uma destas situações é importante clarificar o modo de administração, a 

posologia, a duração do tratamento e possíveis reações adversas para garantir uma 

correta adesão ao tratamento.  
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É no contato com o público que se põe em prática muitos dos conhecimentos 

adquiridos ao longo do curso, desde determinações glicémicas a aconselhamentos 

sobre doenças crónicas. 

Foi precisamente nesta parte do meu estágio que mais senti o peso da 

responsabilidade da profissão farmacêutica. Contudo, graças à equipa que me 

acompanhou, consegui aprender e sentir-me confiante nesse processo. 

 

6.1. A prescrição médica e a validação da mesma  

A Portaria n.º 137-A/2012 de 11 de maio estabelece o regime jurídico a que 

obedecem as regras de prescrição de medicamentos, os modelos de receita médica e 

as condições de dispensa de medicamentos. Existem, atualmente, dois modelos de 

receitas médicas: a prescrição por via eletrónica e a prescrição por via manual. Em 

qualquer uma delas a prescrição de um medicamento inclui obrigatoriamente a 

respetiva denominação comum internacional da substância ativa, a forma 

farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a posologia, entre outros critérios 

descritos na legislação acima enunciada[18]. 

No ano anterior foi introduzido o Despacho n.º 2935-B/2016, de 24 de 

fevereiro, que estabelece disposições com vista a impulsionar a generalização da 

receita eletrónica desmaterializada (receita sem papel) exigindo-se que, 

progressivamente, esta se torne uma realidade para a globalidade dos intervenientes 

no circuito de prescrição[19].  

Para uma correta validação da receita médica, esta deve reunir vários 

requisitos, tais como o número da receita, a identificação do prescritor e do utente, a 

identificação do medicamento, posologia e duração do tratamento, a comparticipação 

especial, o número de embalagens e, por fim, a data da prescrição.  

Em relação ao número de embalagens, numa receita materializada podem ser 

prescritos até quatro medicamentos distintos, não podendo ultrapassar o limite de 

duas embalagens por medicamento, nem um total de quatro embalagens. Nas 

receitas desmaterializadas podem ser prescritos medicamentos distintos até um 

máximo de duas embalagens cada, ou seis, se se tratar de um medicamento 

destinado a tratamento prolongado. No caso dos medicamentos de embalagem 

unitária podem ser prescritas até 4 embalagens do mesmo medicamento por receita, 

tanto no caso das receitas eletrónicas como nas manuais. 

As receitas têm uma validade de prescrição associada. Se se tratar de uma 

receita normal ou linha de receita normal, ela é válida pelo prazo de 30 dias seguidos, 

contados a partir da data da sua emissão. Já no caso das receitas renováveis, cada 

linha ou via tem uma validade de seis meses contado a partir da data de emissão[20]. 
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Todos estes fatores devem ser tidos em consideração aquando da 

apresentação de uma receita médica na farmácia, tornando-se uma prática diária a 

conferência e a validação das mesmas. É de notar que as receitas manuais já não 

são tão comuns como as electrónicas, sendo prescritas, por exemplo, em situações 

de falha electrónica. Neste tipo de receitas, tinha sempre o cuidado de verificar se a 

impressão no verso da receita está de acordo com o medicamento prescrito e 

dispensado. 

 

6.2. Verificação de possíveis interações  

É da responsabilidade do farmacêutico a verificação de possíveis interações 

medicamentosas indesejáveis. A título de exemplo recordo-me de uma situação em 

particular em que havia sido prescrito simultaneamente a um utente Cordarone, um 

medicamento constituído por amiodarona, utilizado para a prevenção de arritmias [21] e 

Atarax, um medicamento constituído por hidroxizina, utilizado como anti-

histamínico[22]. A utilização destes dois medicamentos em simultâneo é contra-

indicada, pelo que questionei o utente se já se tratava de medicação habitual. O 

utente confirmou e referiu que era do conhecimento do seu médico. Foi então cedida 

a medicação, tendo tido o cuidado de fazer algumas advertências ao utente e 

justificado no sistema informático que a medicação foi dispensada segundo a 

prescrição médica. 

 

6.3. Comparticipação de medicamentos e sistemas de preços de 

referência  

Segundo o Decreto-Lei n.º 106-A/2010, de 1 de Outubro a comparticipação do 

Estado no preço dos medicamentos é fixa e baseada na classificação 

farmacoterapêutica. Relativamente ao regime geral de comparticipação, o Estado 

paga 90%, 69%, 37% ou 15% dos medicamentos, dependendo da cronicidade e 

incapacitação da patologia[23]. 

Para além do regime geral de comparticipação, existem ainda os regimes 

excecionais de comparticipação que incluem condições específicas quanto à 

prescrição, como sejam a patologia ou grupo de doentes e a especialidade clínica do 

médico prescritor, sempre com a inclusão de menções à regulamentação do regime 

especial, possibilitando os utentes de beneficiarem de uma comparticipação maior. 

 No decorrer do meu estágio recordo-me dos medicamentos destinados ao 

tratamento de doentes com artrite reumatóide, artrite idiopática juvenil, artrite 

psoriática e espondiloartrites passarem a beneficiar de um regime excecional de 

comparticipação a 100%, resultando num aumento da comparticipação do 
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metotrexato (que estava no escalão B (69%)) e na inclusão da leflonumida como parte 

do tratamento padrão, segundo a Portaria n.º 141/2017 de 18 de abril[24]. 

Em relação aos sistemas de preços de referência, a Portaria n.º 137-A/2012 

de 11 de maio dita que o utente tem direito de opção de entre os medicamentos que 

cumpram a prescrição médica, salvo determinadas exceções, como a inexistência de 

medicamentos genéricos comparticipados. O exercício, ou não, do direito de opção do 

utente é demonstrado através da respetiva assinatura em local próprio da receita 

médica, no momento da dispensa[18]. 

 

6.4. Subsistemas de saúde  

O pagamento da comparticipação dos medicamentos é usualmente da 

responsabilidade do Sistema Nacional de Saúde (SNS). No entanto, existem 

exceções como: subsistemas públicos da responsabilidade do SNS, CNPRP (Centro 

Nacional De Protecção Contra Os Riscos Profissionais), regulamentos comunitários, 

acordos internacionais ou o caso de utentes usuários de um subsistema de saúde que 

assuma a responsabilidade de comparticipação de medicamentos[20].  

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de lidar com vários subsistemas 

de saúde responsáveis pela comparticipação de medicamentos como o SAMS 

Quadro (Bancários do Norte), SAVIDA da EDP, Caixa Geral de Depósitos, Fidelidade, 

entre outros. 

 

6.5. A dispensa de medicamentos psicotrópicos e/ou estupefacientes 

Segundo o Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, os medicamentos 

psicotrópicos estão sujeitos a legislação própria por se apresentarem como 

substâncias com risco de abuso medicamentoso e toxicodependência[25]. 

No ato da dispensa de medicamentos contendo substâncias classificadas 

como estupefacientes ou psicotrópicas, o farmacêutico tem o dever de verificar a 

identidade tanto do adquirente como do utente. Após a dispensa da medicação, e de 

acordo com a Portaria n.º 137-A/2012 de 11 de maio, as farmácias têm a obrigação 

de conservar em arquivo adequado, pelo período de 3 anos, as receitas que incluam 

medicamentos estupefacientes ou psicotrópicos, ordenadas por data de aviamento. 

Por fim é mantido um registo de todas as entradas e saídas deste tipo de medicação, 

que deve ser enviado ao INFARMED segundo os requisitos definidos pela 

portaria[19,25]. 

Aquando da dispensa deste tipo de medicação, tinha muita atenção no 

preenchimento dos dados do adquirente e utente. Tinha também o cuidado de tirar 

fotocópia à receita apresentada e por fim arquivava todos os documentos. 
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6.6. Receituário e faturação  

O processo do receituário e de faturação possibilita o reembolso relativo às 

comparticipações que são abrangidas no âmbito do respetivo organismo e subsistema 

de saúde.  

Ao longo do mês, na farmácia S. Vicente, as receitas são conferidas e 

separadas diariamente de acordo com o organismo que a comparticipa, seguido do 

lote e número de receita. Os lotes são constituídos por 30 receitas, com a possível 

exceção do último. Após a organização do receituário, tanto informaticamente como 

fisicamente, é emitido o “Verbete de Identificação de Lotes” e a “Relação resumo de 

lotes” para cada lote faturado. Por fim, farmácia envia até ao dia 10 do mês seguinte 

toda a documentação necessária para o Centro de Conferência de Faturas ou para a 

Associação Nacional de Farmácias, conforme a entidade responsável ser o SNS ou 

outro organismo[26]. 

Durante o estágio foi-me explicado todo este processo, tendo observado a 

conferência e a separação das receitas por lotes várias vezes. 

 

7. Farmacovigilância 

 

Segundo a Diretiva 2010/84/EU de dezembro de 2010 reação adversa é 

definido como os efeitos nocivos e involuntários resultantes da utilização autorizada 

de um medicamento em doses normais, mas também dos erros terapêuticos e das 

utilizações fora dos termos da autorização de introdução no mercado, incluindo a 

utilização indevida e abusiva do mesmo[27].  

O Decreto-Lei nº 176/2006 de 30 de Agosto define o INFARMED como a 

entidade responsável pelo acompanhamento, coordenação e aplicação do Sistema 

Nacional de Farmacovigilância, devendo ser reportadas a esta autoridade as 

possíveis reações adversas dos utentes[7]. Qualquer utente pode, atualmente, reportar 

diretamente reações adversas associadas a medicamentos de uso humano, através 

do portal RAM no site do INFARMED, sem ter de as relatar primeiro a um profissional 

de saúde. 

No entanto, todos os farmacêuticos têm o dever de contribuir para que o 

Sistema Nacional de Farmacovigilância identifique, quantifique, avalie e colabore na 

prevenção dos riscos associados à medicação de uso humano. 
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8. A automedicação e identificação dos quadros sintomáticos 

que exigem a intervenção médica   

 

De acordo com o Despacho n.º 17690/2007, de 23 de Julho, a automedicação 

é a utilização de medicamentos não sujeitos a receita médica de forma responsável, 

sempre que se destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem 

gravidade, com a assistência ou aconselhamento opcional de um profissional de 

saúde. Segundo a legislação acima enunciada, a lista de situações passíveis de 

automedicação é a que constitui o anexo do presente despacho[28]. 

A automedicação é benéfica para o individuo uma vez que permite a 

resolução de problemas menores de saúde de forma mais rápida, e com menor 

dispêndio de recursos financeiros, evitando o tempo de espera da consulta médica e 

os respectivos encargos. Permite aliviar também a pressão sobre o SNS, libertando 

recursos que podem ser aplicados em situações de carência e contribuindo para o 

aumento da consciência cívica dos cidadãos na gestão da sua própria saúde[29]. 

No entanto, a automedicação também tem aspetos negativos como a toma ou 

o uso incorrecto dos medicamentos por parte dos pacientes. É neste campo que o 

farmacêutico tem um papel preponderante, sendo da sua responsabilidade um 

aconselhamento farmacêutico claro e fiável que deve incluir informações como 

indicações terapêuticas, modo de utilização, posologia, duração do tratamento, 

interações e contra-indicações da medicação não sujeita a receita médica a 

dispensar.  

De acordo com o INFARMED, a automedicação deixa de ser uma resposta 

viável quando os sintomas persistem ou se agravam, no caso de surgirem efeitos ou 

reações adversas graves, se se sofrer de outras patologias ou na utilização 

simultânea de outros medicamentos, devendo neste casos ser consultada a opinião 

médica[29]. 

 
9. Cuidados farmacêuticos  

 

9.1. Promoção do uso racional do medicamento 

O uso racional do medicamento, de acordo com as Boas Práticas 

Farmacêuticas para farmácia comunitária, é a utilização do medicamento selecionado 

e dispensado corretamente, tomado na altura e dose certas, com intervalos e duração 

adequados. Este deve ter ainda eficácia e relação positiva de benefício/risco e de 

benefício/custo[3]. 
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Assim, no exercício da sua profissão, o farmacêutico deve ter sempre 

presente o elevado grau de responsabilidade que nela se encerra, o dever ético de a 

exercer com a maior diligência, zelo e competência e deve colaborar para a 

realização dos objectivos da política de saúde, contribuindo para a salvaguarda da 

saúde pública e todas as acções de educação dirigidas à comunidade no âmbito da 

promoção da saúde[30]. 

Ao longo do meu estágio sempre me preocupei em fornecer toda a 

informação que achava pertinente, certificando-me que o utente, no final, não 

demonstrava quaisquer dúvidas relativas às precauções que advêm da utilização dos 

medicamentos. A título de exemplo, recordo-me de uma situação em particular em 

que foi prescrito por um médico dermatologista o creme Ketrel® a uma jovem. 

Aquando da dispensa deste creme de aplicação tópica certifiquei-me que ficava 

esclarecido o modo de utilização e adverti para a necessidade de utilização de 

protetor solar aquando da exposição à luz do sol ou a outro tipo de radiação UV, visto 

a substância ativa, a tretinoína, ser um fotossensibilizante. A utente demonstrou 

desconhecimento desta particularidade e aceitou o conselho.   

 

9.2. Cuidados de saúde prestados na farmácia  

Na Portaria n.º 1429/2007, de 2 de Novembro são definidos os serviços 

farmacêuticos que podem ser prestados pela farmácia:  

 Apoio domiciliário; 

 Administração de primeiros socorros; 

 Administração de medicamentos; 

 Utilização de meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica; 

 Administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de 

Vacinação; 

 Programas de cuidados farmacêuticos; 

 Campanhas de informação; 

 Colaboração em programas de educação para a saúde[31]. 

Na farmácia S. Vicente são prestados vários destes serviços, sendo os mais 

importantes caraterizados de seguida. 

 

9.2.1. Medição da pressão arterial  

A medição da pressão arterial é o parâmetro dos cuidados farmacêuticos 

mais requisitado na farmácia, seja por controlo frequente e/ou necessidade médica ou 

por situações de má disposição pontual. 
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Por norma, o farmacêutico inicia o processo aconselhando o utente a 

descansar cerca de 5 minutos antes da medicação, evitando erros derivados do 

esforço físico efetuado imediatamente antes, e utiliza este tempo para fazer algumas 

questões. Estas destinam-se a garantir, de preferência, que o utente não fumou ou 

ingeriu café e/ou álcool uma hora antes da medição.  

Procede-se então à medição com o braço à altura do peito ajusta-se a 

braçadeira à medida do utente, certificando que a roupa não faz efeito garrote. Num 

ambiente silencioso e tranquilo efetua-se a medição, garantindo que o utente não fala 

nem faz movimentos bruscos.  

De acordo com a Direção-Geral de Saúde os valores de pressão arterial 

ótimos são inferiores a 120 para a Pressão Arterial Sistólica (PAS) e inferiores a 80 

para a Pressão Arterial Diastólica (PAD)[32].   

Durante o estágio realizei frequentemente medições de pressão arterial, 

maioritariamente com aparelhos digitais próprios para a sua medição mas também 

com o esfigmomanómetro, acompanhadas de algum aconselhamento, consoante os 

valores e hábitos de vida de cada utente. 

 

9.2.2. Determinação dos valores de glicemia  

A determinação dos níveis de glicemia nas farmácias é uma prática muito 

rápida e procurada pelos utentes pois são obtidos resultados imediatos e a menor 

custo que no caso das análises laboratoriais. 

Primeiramente é desinfetado o dedo do utente com algodão embebido em 

álcool a 70º. De seguida, por punção capilar obtém-se uma pequena gota de sangue 

que é colocada na tira de teste e em poucos segundos é indicado o resultado no 

aparelho. 

Idealmente, esta medição deve ser feita em jejum, estando os valores ideais 

de glicemia em jejum entre 70 e 110 mg/dL de glicose no sangue. No caso de 

medições pós-prandiais deve ser, idealmente, obtido um valor inferior a 140mg/dL 

duas horas após a refeição.  

Deve-se reencaminhar o utente para o médico quando os valores de glicemia  

em jejum são superiores ou iguais a 126 mg/dL ou, pós-prandial, superiores a 200 

mg/dL, pois são dados passíveis de um diagnóstico de diabetes[33].  

Nas situações de medição dos valores de glicemia, aquando de valores 

elevados, sempre tive o cuidado de alertar o utente para a necessidade de entrar em 

contato com o seu médico, para além de aconselhar alterações na sua dieta e/ou 

estilo de vida. Efetuava também, regularmente, a medição dos valores de glicemia de 

forma demonstrativa em pessoas recém-diagnosticadas com diabetes.   
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9.2.3. Determinação do colesterol total  

Trata-se de uma determinação menos frequente, mas também por punção 

capilar, que exige uma maior gota de sangue e um jejum de 12 horas. 

Na farmácia S. Vicente apenas é medido o colesterol total devendo este, 

segundo a Direção-Geral de Saúde, ser inferior a 190 mg/dL[34].  

Durante o meu estágio efetuei várias medições dos valores de colesterol total. 

Aquando de valores superiores a 200 mg/dL aconselhava os utentes a vigiar os seus 

valores de colesterol regularmente, e no caso de persistirem altos a entrar em 

contacto com o seu médico, de forma a determinar o colesterol LDL e o HDL para 

avaliar possíveis dislipidemias. Por fim, aconselhava também medidas não 

farmacológicas alertando para o fato de que a acumulação do colesterol nos vasos 

sanguíneos poder levar a doenças cardiovasculares.  

 

10. Programa de recolha de medicamentos fora de uso  

Segundo o Despacho n.º 9592/2015, de 24 de agosto de 2015, a entidade 

Valormed é responsável pela realização da gestão dos resíduos de embalagens de 

medicamentos de uso humano e de uso veterinário, contendo ou não restos de 

medicamentos, e produtos veterinários produzidos pelos consumidores finais e 

recolhidos através de farmácias comunitárias[35]. 

 

11. Cronograma das atividades desenvolvidas  

 

Tabela 1. Cronograma das atividades desenvolvidas durante os 4 meses de estágio (S 

corresponde a semana). 
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Parte II – Temas de trabalho desenvolvidos no âmbito do estágio 

profissionalizante 

 

Trabalho 1. Doenças cardiovasculares – um estudo populacional  

 

1. A realidade mundial e a etiologia das doenças 

cardiovasculares  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde as Doenças 

Cardiovasculares (DCV) são a principal causa de morte a nível mundial. Representam 

31% das mortes mundiais, tendo sido registado, em 2015, o óbito de 17,7 milhões de 

pessoas[36]. 

Estas patologias são caraterizadas por afetarem o sistema circulatório, ou 

seja, o coração e os vasos sanguíneos (artérias, veias e vasos capilares) e podem ser 

qualificadas segundo a localização do distúrbio[37]. As doenças cardiovasculares que 

têm vindo a demonstrar uma maior preocupação são:  

 Doença da artéria coronária: que afeta os vasos sanguíneos do 

músculo cardíaco; 

 Doença cerebrovascular: que afeta os vasos sanguíneos do cérebro; 

 Doença arterial periférica: que afeta os vasos sanguíneos dos braços 

e das pernas[36]; 

A maior parte dos casos de doenças cardiovasculares tem como etiologia a 

aterosclerose que se carateriza por ser uma doença de lenta progressão, 

degenerativa crónica, com períodos de atividade e quiescência.  

A aterosclerose instala-se silenciosamente, ao longo do tempo, através do 

depósito na parede arterial de colesterol que conduz a uma resposta inflamatória e 

fibro-proliferativa excessiva que leva à formação da placa aterosclerótica. À medida 

que as placas aumentam de tamanho e se projectam para o lúmen arterial tornam o 

vaso sanguíneo mais estreito e menos flexível, dificultando, desta forma, a circulação 

sanguínea aos vários órgãos. Existe, ainda, a possibilidade da rutura da placa 

aterosclerótica, podendo provocar um coágulo. Se este for estacionário e bloquear 

totalmente o fluxo sanguíneo pode provocar uma trombose.  

Quando o coágulo impede o fluxo nas artérias coronárias pode provocar um 

enfarte do miocárdio. Por outro lado, se impedir o fluxo nas artérias do cérebro, pode 

originar um Acidente Vascular Cerebral (AVC)[36-40]. 

Para além das doenças cardiovasculares já referidas, existem ainda aquelas 

que não têm como origem processos de aterosclerose. São exemplos deste tipo de 
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patologias a doença cardíaca congénita que advém de malformações congénitas da 

estrutura cardíaca, as doenças reumáticas que surgem devido a danos causados por 

bactérias nas válvulas e no músculo cardíaco, as cardiomiopatias que são alterações 

do músculo cardíaco e as arritmias cardíacas, que são alterações elétricas no coração 

responsáveis por provocar um ritmo cardíaco irregular[36].   

A melhor forma de prevenir as doenças cardiovasculares é controlar os seus 

fatores de risco. Estes podem ser classificados em dois grandes grupos: fatores de 

risco modificáveis e fatores de risco não modificáveis[37]. 

A tabela seguinte esquematiza estas duas categorias:  

 

Tabela 2. Fatores de risco modificáveis e fatores de risco não modicáveis para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Adaptado de [37]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durante o meu estágio tive a oportunidade de interagir com a população no 

âmbito das determinações de parâmetros bioquímicos. Com o consentimento dos 

utentes, fui registando determinadas variáveis que constituem fatores de risco 

modificáveis e não modificáveis das doenças cardiovasculares que vão ser discutidos 

pormenorizadamente mais à frente. 

2. A realidade portuguesa das doenças cardiovasculares  

Segundo a Direção-Geral de Saúde, apesar de se manterem como a principal 

causa de morte na população portuguesa, as doenças do aparelho circulatório 

evidenciam uma redução progressiva do seu peso relativo[41]. 

 Em 2003, de acordo com o Despacho nº 23 910/2003, de 21 de outubro, foi 

instalado em Portugal, pela primeira vez, o Programa Nacional para as Doenças 

Cérebro-Cardiovasculares[42]. Ao longo de 10 anos, a taxa de mortalidade das 

doenças do aparelho circulatório foi diminuindo gradualmente mas só em 2013 foi 
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finalmente alcançado o objetivo do programa tendo a taxa se situado, por fim, abaixo 

dos 30%[41]. O progresso verificado na evolução dos diferentes indicadores resulta da 

conjugação de dois fatores: a eficácia das medidas de prevenção associada a um 

avanço significativo na terapêutica das formas de apresentação mais graves. 

 

Figura 1. Peso das causas de morte na mortalidade total (%), Portugal (1988-2013). 

Adaptado de [41]. 

Em 2016, foi lançado um novo Programa Nacional, segundo o Despacho nº 

6401/2016, de 16 de maio[43], que tem como missão reduzir o risco cardiovascular 

através do controlo dos fatores de risco modificáveis, com particular enfoque na 

hipertensão arterial e dislipidemia, garantir a terapêutica adequada nos eventos 

críticos de enfarte agudo do miocárdio (EAM) e AVC e melhorar o desempenho do 

sistema de emergência pré-hospitalar (INEM) diminuindo o risco de óbito antes da 

admissão hospitalar[44]. Trata-se de um programa de saúde prioritário e segundo o 

Sistema Nacional de Saúde as metas deste programa devem ser alcançadas em 

2020[45]. 

O nosso país apresenta uma taxa de mortalidade por doenças 

cerebrovasculares (como AVC) continuadamente superior à taxa de mortalidade das 

doenças isquémicas do coração (incluindo o EAM). Esta proporção é inversa da 

verificada na maioria dos demais Estados Membros da União Europeia, por razões 

ainda não esclarecidas (Anexo VIII)[41].  
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3. Fatores de risco cardiovasculares modificáveis  

Uma grande parte da estratégia de prevenção das DCV passa pela correção 

dos denominados fatores de risco modificáveis, já que os fatores de risco não 

modificáveis não são passíveis de intervenção.   

Segundo os resultados obtidos, em 2015, pela Direção-Geral de Saúde os 

fatores de risco que mais contribuem para o total de anos de vida saudável perdidos 

(DALY) pela população portuguesa são hábitos alimentares inadequados, hipertensão 

arterial, tabagismo (ativo e passivo), índice de massa corporal elevado e a 

hiperglicemia[46].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fatores de risco ordenados por peso na carga de Doença (DALY em valor 

absoluto e percentagem) segundo as doenças associadas, ambos os sexos, Portugal, 

2015. Adaptado de [46]. 

É de realçar que estes fatores interagem e potenciam-se entre si, tendo a sua 

associação um efeito sinérgico, aumentando de forma apreciável a possibilidade de 

surgimento de DCV.  

No sentido de contrariar estes hábitos da população portuguesa devem ser 

adotadas medidas preventivas que passam pela alteração dos estilos de vida.  
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3.1. Hipertensão arterial  

Quando um indivíduo está com hipertensão arterial (HTA), o seu sangue flui 

com uma pressão elevada no interior das artérias, podendo levar ao aparecimento de 

lesões na parede arterial, por estiramento da mesma. O nosso corpo encarrega-se de 

reparar essas lesões mas o tecido reparado acaba por atrair glóbulos brancos, 

colesterol e outras substâncias, que levam ao espessamento e perda de elasticidade 

da parede das artérias.  

Devido ao aumento da pressão sanguínea nas artérias, o coração tem 

também de fazer um esforço aumentado para bombear o sangue. Isto provoca uma 

hipertrofia do músculo cardíaco, que poderá levar, em última instância e em conjunto 

com a formação de coágulos nas artérias, a episódios de EAM e AVC[37,47]. 

O diagnóstico de HTA define-se, em avaliação de consultório, como a 

elevação persistente, em várias medições e em diferentes ocasiões, da pressão 

arterial sistólica igual ou superior a 140 mmHg e/ou da pressão arterial diastólica igual 

ou superior a 90 mmHg[32]. Existem ainda, segundo a sociedade portuguesa de 

hipertensão, 3 níveis de classificação para a hipertensão que podem ser consultados 

no Anexo IX[48].  

Esta sociedade dita também que existem várias estratégias de tratamento 

para HTA dependendo de diferentes fatores tais como os próprios valores da PA, a 

presença de lesões assintomáticas dos órgãos, de doenças associadas e de outros 

fatores de risco (modificáveis ou não) (Anexo X)[48]. A norma da Direção-Geral de 

Saúde tem uma abordagem semelhante pelo que a adoção da estratégia ideal para o 

tratamento consiste na estratificação do risco absoluto em várias categorias, como 

demonstrado no anexo anterior[48,49]. 

Por fim, a escolha do anti-hipertensor depende do historial clínico do doente e 

das possíveis contraindicações farmacêuticas. O Anexo XI ilustra as potenciais 

contraindicações farmacêuticas, absolutas ou relativas[48,49]. 

 

3.1.1. Avaliação populacional das pressões arteriais  

Das 65 medições de pressão arterial que realizei na farmácia, mais de 50% 

correspondem a valores elevados, sendo que 40% são casos de hipertensão já 

instalada.  

É uma situação preocupante que vai de acordo com a bibliografia, pois 

segundo a Direção-Geral de Saúde a prevalência de HTA em Portugal é de 36%[46]. 

Justifica-se um valor mais elevado, de 40%, por se tratar de uma amostra 
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populacional mais pequena mas representativa da população que a farmácia S. 

Vicente serve. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribuição percentual das pressões arteriais de uma amostra de 65 

pessoas. 

3.2. Tabagismo  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, morrem por ano, 

mundialmente, cerca de 5,4 milhões de pessoas fumadoras e ex-fumadoras[50].  

O tabagismo é, atualmente, a principal causa evitável de doença e de morte. 

Por isso, e devido aos pesados custos de saúde a ele associados, foi criado o 

Programa Nacional para a Prevenção e o Controlo do Tabagismo, conforme 

Despacho n.º 404/2012, de 3 de janeiro[51,52]. 

O hábito de fumar é um marcante fator de risco cardiovascular. Este hábito 

contribui para o endurecimento e menor elasticidade da parede arterial, promovendo a 

aterosclerose[37].   

  

3.2.1. Avaliação populacional relativamente ao hábito tabágico   

De entre os 65 indivíduos que constituem a amostra apenas dois, ambos na 

faixa dos 40 anos, referiram ser fumadores, representando 3% da população. São 

dados positivos uma vez que em Portugal a prevalência de fumadores é de 20,9%[53]. 

No entanto, pode ser justificada pois o rastreio foi feito maioritariamente a pessoas de 

faixas etárias mais altas, podendo-se tratar de ex-fumadores.   

 

3.3. Excesso de peso e obesidade  

A prevalência de excesso de peso e obesidade tem vindo a crescer em 

Portugal, especialmente no grupo etário dos 18 aos 24 anos, sendo já superior a 50% 

(Anexo XII)[46,54-55]. 

 Existe uma nítida relação entre aumento do IMC e a prevalência de HTA, 

diabetes mellitus e hipertrigliceridemia, principais fatores de risco para doença 
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cardiovascular aterosclerótica[56]. Assim, é necessário educar a população portuguesa 

no sentido de alterar os seus hábitos alimentares e na introdução de maior atividade 

física, visto que apenas cerca de 1 em cada 5 adultos portugueses atinge os valores 

recomendados de atividade física moderada ou vigorosa[46,57].  

 

3.3.1. Avaliação populacional relativamente à obesidade e prática 

de exercício físico  

Da população avaliada, 69% apresentam excesso de peso, o que é uma 

situação preocupante que vai de encontro com as estatísticas nacionais.  

 Relativamente à prática de exercício físico apenas onze indivíduos referiram 

praticar exercício físico de forma regular, o que corresponde a 17% da população. 

Também estes valores vão de encontro com as estatísticas nacionais, pelo que é 

imperativo instituir mudanças na alimentação e no estilo de vida sedentário dos 

portugueses. 

 

3.4. Diabetes  

Segundo a Organização Mundial de Saúde existem, atualmente, 422 milhões 

de adultos com diabetes. Esta doença provoca diretamente a morte de 1,6 milhões de 

pessoas por ano[60].  

 A diabetes é uma doença crónica que ocorre quando o organismo não 

consegue usar ou produzir a insulina. A insulina é uma hormona produzida pelo 

pâncreas que tem a capacidade de transportar a glicose da corrente sanguínea para 

as células do corpo onde é usada como energia. A falta ou a ineficácia da insulina 

leva a níveis elevados de glicose no sangue (hiperglicemia) que, ao longo do tempo, 

provocam danos graves no coração, vasos sanguíneos, olhos, rins e nervos[58-60].  

 A diabetes é normalmente dividida em 2 subtipos: a Diabetes Mellitus (DM) 

tipo 1 e a Diabetes Mellitus tipo 2. No entanto, existem ainda as categorias de 

Anomalia da Glicémia em jejum e de Tolerância diminuída à glicose que são 

condições intermediárias entre níveis normais de glicose no sangue e o diagnóstico 

de pré-diabetes, contudo a transição para a doença não é inevitável. Por fim, existe 

também a diabetes gestacional que se trata de uma condição temporária que ocorre 

na gravidez[58-61]. 

 A DM tipo 1 é caraterizada por uma produção deficiente ou inexistente de 

insulina pelo organismo. Como resultado, as pessoas com este tipo de diabetes 

requerem administrações diárias de insulina para regular a quantidade de glicose no 

sangue, e sem esta não podem sobreviver. A causa da DM tipo 1 não é conhecida, 
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mas tem provavelmente origem genética. Os sintomas incluem urina e sede 

excessivas, fome constante, perda de peso, alterações na visão e fadiga. 

 A DM tipo 2 é o subtipo de diabetes mais comum. Ocorre geralmente em 

adultos e está associada a maus hábitos alimentares e de estilo de vida. Os sintomas 

podem ser semelhantes aos da diabetes tipo 1, mas são frequentemente menos 

marcados ou ausentes. Neste tipo de doença, o corpo é capaz de produzir insulina, 

mas torna-se resistente à mesma, tornando-a, ao longo do tempo, insuficiente perante 

as necessidades do organismo. Tanto a resistência à insulina como a deficiência da 

mesma levam a altos níveis de glicose no sangue (hiperglicemia)[58-60]. 

 Relativamente ao tratamento, este é diferente consoante o subtipo de 

diabetes em questão. No caso da DM tipo 1, como referido anteriormente, o 

tratamento é sempre à base da insulinoterapia. Esta é administrada subcutaneamente 

e existem vários tipos de insulina que devem ser adaptados aos picos de glicemia do 

utente[62,63]. 

 Já no caso da DM tipo 2 o seu tratamento passa, primeiramente, por 

alterações no estilo de vida do paciente, nomeadamente dos hábitos alimentares e na 

introdução de exercício físico regular. O paciente deve também efetuar a 

autovigilância e o autocontrolo da diabetes através da medição da glucose. Caso 

estas medidas não sejam suficientes passa-se para intervenções farmacológicas com 

antidiabéticos orais e/ou insulinoterapia. As estratégias terapêuticas adotadas para a 

DM tipo 2 encontram-se esquematizadas no anexo XIII[63-65]. 

 A doença cardiovascular é a causa mais comum de morte entre as pessoas 

com diabetes. Pressão arterial elevada, colesterol alto, glicemia elevada e outros 

fatores de risco contribuem para o aumento do risco de complicações 

cardiovasculares como a angina, EAM, AVC, doença arterial periférica e insuficiência 

cardíaca congestiva[58].  

 

3.4.1. Avaliação populacional relativamente à presença de 

diabetes   

De entre as 65 pessoas questionadas, 12 delas tinham sido diagnosticadas 

com diabetes, constituindo 18% da população-amostra. As 12 pessoas possuíam o 

subtipo 2 da Diabetes Mellitus e todas pertenciam a uma faixa etária entre os 70-85 

anos de idade.   
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4. Avaliação do risco cardiovascular 

Risco cardiovascular é definido como a probabilidade de um utente 

desenvolver um evento cardiovascular aterosclerótico num determinado período de 

tempo. A avaliação engloba os diversos fatores de risco individuais, com o intuito final 

de permitir identificar os utentes com um risco total de desenvolvimento de DCV 

elevado, antecipando uma intervenção terapêutica para o controlo dos fatores de 

risco[66]. 

 Na Europa, a avaliação do risco cardiovascular é realizada através da tabela 

SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation). Este sistema foi desenvolvido tendo 

por base estudos europeus de coorte e permite estimar o risco de eventos 

cardiovasculares fatais a 10 anos, para indivíduos entre os 40 e os 65 anos. No caso 

dos utentes adultos com idade inferior a 40 anos, a avaliação de risco cardiovascular 

(RC) é realizado a cada 5 anos, tendo por base a tabela apresentada no Anexo XIV. 

 A avaliação através do sistema SCORE só pode ser realizada a pessoas 

assintomáticas não portadoras de doença cardiovascular aterosclerótica 

documentada, permitindo, desta forma, uma prevenção primária. No caso de um 

utente ter mais de 65 anos e/ou existir um episódio anterior de DCV os fatores de 

risco devem ser igualmente avaliados, mas segundo critérios clínicos[48,66-69]. 

 As variáveis que regem o sistema SCORE são fatores de risco modificáveis e 

não modificáveis, nomeadamente o sexo, idade, tabagismo, pressão arterial sistólica 

e colesterol total. A partir destes fatores é possível calcular o risco absoluto a 10 anos 

de eventos cardiovasculares fatais[67]. No Anexo XV é possível consultar um exemplo 

de tabela SCORE[66]. 

Quando o risco total calculado está acima de dos 10% é considerado um RC 

muito elevado, entre 5% e 10% considera-se elevado, risco moderado é entre 1% e 

5% e abaixo de 1% trata-se de um risco baixo. Existem indivíduos com RC muito 

elevado não sujeitos à tabela, devido a: episódios prévios de DCV (como EAM), DM 

tipo 1 e tipo 2 com um ou mais fatores de risco e/ou dano nos órgãos alvo, fatores de 

risco vascular isolados, muito elevados e doença renal crónica severa, como 

apresentado no Anexo XVI[66-69]. 

5. Resultados da avaliação do risco cardiovascular da amostra 

populacional 

No âmbito do estágio curricular a minha primeira intenção para o tema de 

trabalho 1 era a realização de um rastreio cardiovascular com apoio da farmácia S. 

Vicente num local a determinar na cidade de Viana do Castelo. No entanto, após a 

sugestão ter sido apresentada à farmácia, o diretor técnico sugeriu que eu fizesse 
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apenas as avaliações de pressões arteriais dos utentes da farmácia e àqueles que se 

apresentassem dentro das faixas etárias para a avaliação do risco cardiovascular (e 

/ou tivessem critérios de RC) era proposta a avaliação dos seus níveis de colesterol.  

 Assim sendo, foi obtida uma amostra populacional total de 65 pessoas para a 

avaliação de vários fatores de risco, como referido anteriormente. Porém, para a 

avaliação do risco cardiovascular, após a seleção das faixas etárias passiveis de 

avaliação e dos fatores de risco que determinam imediatamente um RC elevado 

(como os utentes com diabetes) restou uma população-amostra de 41 pessoas. Não 

foram avaliadas, relativamente ao RC, 24 pessoas. Isso corresponde a 37% da 

população-amostra total por, essencialmente, terem uma idade superior a 65 anos.  

 Encontram-se em Anexo todos os resultados obtidos, em tabela sumária, para 

o cálculo do RC total dos utentes submetidos a rastreio (Anexo XVII).  

 Relativamente aos resultados, foram realizados um total de 41 rastreios aos 

utentes da farmácia, dos quais 24 são do sexo feminino e 17 do masculino. Seguindo 

a tabela SCORE e o algoritmo de RC da Direção-Geral de Saúde há 10 mulheres e 5 

homens com RC 0% (37% do total), 8 mulheres e 2 homens com RC 1% (25%do 

total), 3 homens com RC 2% (7% do total), 6 mulheres e 4 homens com RC entre 5-

9% (24%do total) e 3 homens com RC entre 10-14% (7% do total);  

6 Mulheres e 6 homens são diabéticos o que corresponde imediatamente a 

um RC elevado. Destas 12 pessoas, dois homens têm, para além de diabetes, uma 

hipertensão de grau 3, o que vai aumentar o RC para o grau de muito elevado. 

Na figura 3 é possível visualizar a distribuição percentual do risco 

cardiovascular total. Relativamente à distribuição por valor absoluto entre os sexos, 

encontra-se representado graficamente no Anexo XVIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Distribuição percentual do risco cardiovascular total calculado. 
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Por fim, relativamente à medicação efetuada pelos utentes, foi apenas 

avaliada a terapêutica anti-hipertensora dado que alguns utentes mostraram 

dificuldades em determinar com precisão todas as outras estratégias terapêuticas.  

 Dos 65 indivíduos que constituem a amostra, 34 fazem terapia com anti-

hipertensores, o que constitui 52% da amostra. Destes 34, 18 são do sexo feminino e 

16 do masculino.  

 Relativamente à eficácia da terapêutica, apenas 12 indivíduos medicados 

(35%) tem uma tensão arterial ótima (<120 e <80), destes 7 são mulheres e 5 são 

homens. De entre os indivíduos medicados existe 1 com hipertensão de grau 3, 3 com 

hipertensão de grau 2 e 9 com hipertensão de grau 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Avaliação da eficácia da terapêutica anti-hipertensora. 

 

6. Discussão e conclusão do trabalho 1  

A doença aterosclerótica é de natureza multifatorial, como resultado da 

multiplicidade dos vários fatores intervenientes (genéticos, ambientais, dietéticos, 

metabólicos, hemodinâmicos e inflamatórios)[66]. Assim, o cálculo do risco CV total 

permite não só identificar os utentes com um risco elevado assim como delinear a 

intensidade de intervenção terapêutica no controlo efetivo dos fatores de risco. 

Permite também motivar os utentes numa estratégia de intervenção realçando os 

seus potenciais ganhos e riscos e valorizando devidamente a necessidade e a 

efetividade de alguns tratamentos.  

É vantajoso a utilização da tabela SCORE para o cálculo do RC total pois é 

de fácil utilização e intuitiva, apresentando resultados imediatos. Apesar das DCV 

serem de natureza multifatorial, são abrangidos todos os parâmetros de avaliação, 

estabelecendo-se como uma base comum de avaliação para os profissionais de 

saúde.  
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Apesar do RC total não ter sido calculado nas melhores condições, pois não 

foi cumprido o jejum nas determinações bioquímicas, foram obtidos resultados 

interessantes. Apesar da margem de erro e analisando os cálculos obtidos, é possível 

verificar que os homens têm, em valor absoluto, RC totais mais elevados 

relativamente à população feminina.  

Estes fatos são apoiados pela farmacoterapia anti-hipertensora (utilizada para 

o controlo do RC), pois dentro da população de utentes medicados, os homens 

constituem 54% dos utentes com hipertensão instalada de grau 1, 2 ou 3, com valores 

absolutos mais altos em relação às mulheres. Relativamente aos utentes medicados e 

com a tensão arterial ótima, os homens estão em desvantagem. 

O fato da tensão não estar controlada, apesar da farmacoterapia instituída, 

revela que a terapia está desadequada e/ ou a monitorização clínica é insuficiente. É 

muito importante, no entanto, referir que as medições de tensões arteriais não foram 

feitas segundo as normas da Direção-Geral de Saúde que dita que no mínimo, devem 

ser realizadas duas medições, com um intervalo de 2 minutos entre si[32]. O mesmo se 

aplica às medições bioquímicas, como referido anteriormente. Também as minhas 

conclusões têm por base uma amostra populacional muito pequena de utentes da 

farmácia que não é representativa da população geral. Por fim, não foram tidas em 

conta as condições individuais de cada utente (como a farmacoterapia total individual 

e episódios prévios de DCV), mas sim um quadro geral.  

Em modo de conclusão, a educação para a prevenção das DCV é 

fundamental e imperativa e passa, maioritariamente, pela alteração dos estilos de vida 

dos portugueses. Para isso, já foi instituído em Portugal, pelo SNS, um Programa 

Nacional Prioritário para as Doenças Cérebro-Cardiovasculares[44] que deve ser 

respeitado de forma a poder reduzir ainda mais as estatísticas e prevenir milhares de 

mortes anualmente.  
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Trabalho 2. Proteção solar   

 

1. A pele  

A pele é o maior órgão do corpo humano. Uma estrutura dinâmica constituída 

por três camadas principais: a epiderme, a derme e a camada subcutânea.  

A camada mais externa da pele é a 

epiderme. Esta é constituída por 5 camadas de 

células queratinócitas, produzidas na camada 

basal mais interior, que migram em direcção à 

superfície da pele. À medida que o vão fazendo, 

amadurecem e passam por várias mudanças. É 

também na camada basal que se encontram os 

melanócitos, produtores de melanina, 

responsáveis pela cor da pele.  

A camada mais superficial da epiderme é 

o estrato córneo que funciona como uma barreira 

de proteção contra corpos externos estranhos 

relativamente impermeável. A camada córnea 

possui também glândulas sudoríparas e as aberturas das glândulas sebáceas. 

A derme é a grossa camada intermédia da pele composta por colagénio e 

elastina. Esta é elástica, mas firme e é composta por 2 camadas: o estrato reticular, 

que é uma área profunda e grossa que forma uma passagem líquida com a camada 

subcutânea, e o estrato papilar que forma uma passagem definida e ondulada com a 

epiderme.  

Por fim, a camada subcutânea ou a hipoderme, camada mais interior da 

nossa pele, tem a capacidade de armazenar energia enquanto acolchoa e isola o 

corpo. Esta é composta por adipócitos, tecido septo e vasos sanguíneos[70,72].  

A pele saudável atua, assim, como uma barreira entre o mundo exterior e o 

interior do corpo e é a nossa primeira e melhor defesa contra frio, calor, perda de 

água, radiação, pressão, choques, abrasão, substâncias químicas, bactérias e vírus. 

Para além de nos proteger de agressões externas ela tem vários papéis essenciais 

para a manutenção do bem-estar como a regulação da temperatura corporal, 

regeneração e/ou cicatrização, controlo de sensações e fonte de nutrientes a partir 

dos adipócitos[70-72]. 

A classificação de Fitzpatrick faz a categorização de 6 tipos de pele, tendo por 

base a cor e a sensibilidade da mesma aos raios solares. Trata-se de uma ferramenta 

Figura 6. Representação gráfica 

da constituição da pele. 

Adaptado de [72]. 
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muito importante na medida em que permite conhecer as necessidades de proteção 

para cada tipo de pele. Esta classificação encontra-se esquematizada no Anexo XIX.  

  

2. A luz solar 

A luz solar é constituída por um espectro de raios de comprimento de onda 

variável. Para além dos raios que comportam a luz visível, com comprimentos de 

onda entre 400-700nm, existe a luz invisível de comprimento de onda mais curto (100-

400 nm). Esta é a luz UV que é dividida em três bandas, ultravioleta A (UVA), 

ultravioleta B (UVB) e ultravioleta C (UVC).  

 À medida que a luz solar atravessa a atmosfera, todos os raios UVC e a 

maioria dos UVB são absorvidos pela camada de ozono. A radiação UVA não sofre 

absorção na atmosfera, pelo que a radiação UV total que atinge a superfície da Terra 

é amplamente composta por raios UVA e uma pequena quantidade UVB[75,76]. 

 Relativamente aos raios que atingem a superfície terreste, os raios UVB são 

os mais perigosos pois têm um comprimento de onda mais curto, entre os 290 e 320 

nm. A intensidade destes raios oscila ao longo do dia e é mais forte ao meio-dia. 

Estimulam a produção de nova melanina, dando origem a bronzeados de longa 

duração, e estimulam as células a produzir uma epiderme mais grossa. No entanto, 

podem queimar e danificar a pele pois, apesar de penetrarem menos profundamente, 

originam radicais livres em todos os níveis da epiderme. São os principais raios UV 

causadores de cancro de pele por provocarem alterações químicas diretas no ADN 

humano. 

 Os raios UVA têm um comprimento de onda entre 320 e 400 nm e uma 

intensidade constante ao longo do dia. Estes penetram profundamente na camada 

inferior da pele (derme) e são responsáveis por ativar o pigmento da melanina já 

presente nas células superiores, originando um bronzeado de curta duração. 

Contrariamente aos danos agudos provocados pelos raios UVB, os raios UVA têm um 

papel importante nos danos a longo prazo como o envelhecimento prematuro da pele 

e indução de mutações por dano indireto no ADN[75-77]. 

 À medida que a camada de ozono se torna mais fina, o filtro de proteção 

fornecido pela atmosfera é progressivamente reduzido. Consequentemente, a nossa 

pele está exposta a maiores níveis de radiação UV, e especialmente níveis mais altos 

de UVB que têm maior impacto na saúde humana[75]. 
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3. Proteção solar  

Os protetores solares têm como objetivo filtrar a radiação UV que atinge a 

pele. Devem ser de largo espectro de forma a atuar tanto contra os raios UVA como 

os UVB. Existem duas classes de filtros solares usados nos protetores: os filtros 

orgânicos e os inorgânicos, que são classificados, rotineiramente e respetivamente, 

como filtros químicos e filtros físicos.  

Os filtros orgânicos são formados por moléculas orgânicas com a capacidade 

de absorver a radiação UV e transformá-la em radiações com energias menores e 

inofensivas ao ser humano (transformação da energia eletromagnética em energia 

química). Estas moléculas são, essencialmente, compostos aromáticos com grupos 

carboxílicos como o ácido p-aminobenzóico (PABA). 

 Os filtros solares inorgânicos são a forma mais segura e eficaz de proteger a 

pele uma vez que apresentam um baixo potencial de irritação e uma duração de ação 

mais longa, por são sofrerem decomposição solar. São largamente utilizados em 

formulações para crianças e pessoas com pele sensível.  

 Os filtros físicos são constituídos essencialmente por óxido de zinco e dióxido 

de titânio, materiais semi-condutores, que têm a capacidade de refletir e dispersar a 

radiação UV, impedindo a penetração dos raios. No entanto, este tipo de filtros tem a 

tendência de deixar uma película branca sobre a pele, que pode ser esteticamente 

desagradável[78-81]. 

 O fator de proteção solar (FPS) permite medir a eficácia de um protetor solar, 

pois indica quantas vezes o tempo de exposição ao sol, sem risco de eritema, pode 

aumentar com o uso do protetor. FPS é definido em função da radiação UVB 

causadora de eritemas e pode ser calculado da seguinte forma: 

FPS = DEM (pele protegida) / DEM (pele não protegida) 

onde DME=Dose Mínima Eritematosa, ou seja a dose mínima de radiação UV 

necessária para ocorrer o eritema.  

Assim, se uma pessoa fica com eritema numa exposição solar desprotegida 

de 10 minutos, então com a utilização de um protetor com FPS 30 ficará protegido 

dos raios solares durante 300 minutos de exposição[80,82]. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde devem ser sempre usados 

protetores solares de largo espetro com um FPS mínimo de 15[84].  
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4. O aconselhamento farmacêutico na proteção solar 

O farmacêutico tem um papel fundamental no aconselhamento ao utente, 

tanto na escolha do produto solar ideal como nas medidas de prevenção de risco 

solar. 

A prevenção primária consiste principalmente em limitar a quantidade de 

exposição UV, inibindo o desenvolvimento de patologias da pele. Isto torna-se uma 

problemática, uma vez que estamos sempre expostos ao sol, seja em situações 

acidentais, devido a atividades de rotina diária, em situações recreativas ou em 

situações ocupacionais, nas quais a profissão obriga à exposição solar. Apenas nas 

situações de exposição solar intencional é que se verifica uma preocupação na 

proteção solar. Assim sendo, é muito importante alertar os utentes para a proteção 

diária como medida de prevenção primária eficaz[84]. 

A exposição solar deve ser cuidadosa, evitando as horas de maior 

intensidade (das 11h às 16h). É importante recomendar o uso de roupa protetora, 

assim como de chapéu (que proteja a cara e pescoço) e óculos de sol com filtro UV. 

Deve também ser aconselhada a consulta regular dos índices UV dos locais onde vai 

acontecer a exposição solar, adequando as medidas preventivas.  

O protetor solar deve ser aplicado uniformemente a todas as partes do corpo 

(prestando particular atenção às partes mais expostas como o nariz, a testa, as 

orelhas e o pescoço) 30 minutos antes da exposição solar com uma camada grossa, 

pois o padrão quantitativo de protetor solar por unidade de pele necessário para 

garantir uma proteção efetiva em humanos é 2 mg/cm2. Deve ser reaplicado a cada 

duas horas ou após atividades desportivas e banhos. Devem também ser protegidos 

os lábios com um bálsamo com filtro UV[84-87]. 

Relativamente à forma farmacêutica, as formulações em creme estão 

indicadas para a pele seca e para o rosto por serem mais espessos. Já as loções são 

recomendadas para áreas mais extensas de aplicação por serem mais fluídas. Os 

géis são utilizados em zonas pilosas e os sprays para uma fácil aplicação em 

crianças[81].  

  

5. Consequências de uma exposição solar excessiva e rastreio 

do cancro da pele  

A exposição excessiva à radiação UV pode conduzir a problemas agudos e 

crónicos para a saúde, com graves repercussões na saúde, nomeadamente ao nível 

da pele, olhos e sistema imunitário[88]. 
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  Quanto maior exposição ao sol maior o risco de desenvolvimento de 

crescimentos pré-cancerosos e de cancro da pele. Os raios UV têm a capacidade de 

danificar o ADN das células da pele e, consequentemente provocarem mutações 

genéticas, sendo, por isso, considerados carcinogénicos humanos[89]. 

 Existem 3 tipos principais de cancro da pele: Carcinoma Basocelular, 

Carcinoma Espinocelular e o Melanoma. O carcinoma basocelular é a forma mais 

comum e menos perigosa de cancro da pele, pois é normalmente curável e não 

alastra para outras partes do corpo. O carcinoma espinocelular trata-se da segunda 

forma mais comum de cancro da pele, surgindo tipicamente em áreas da pele sujeitas 

a grande exposição solar, como a cara e o couro cabeludo. Por fim, o melanoma é o 

tipo de tumor menos frequente mas o mais perigoso, dada a sua grande capacidade 

de metastização. Surge como uma lesão muito pigmentada que escurece e 

desenvolve extremidades irregulares[90-93].  

 É fundamental o diagnóstico precoce para o tratamento eficaz do cancro de 

pele. Assim, a realização de auto-exames frequentes é considerada uma medida 

muito importante para a deteção atempada.  

 A regra ABCDE é utilizada na autovigilância para a deteção precoce do 

melanoma. Devem ser procurados os seguintes sinais: assimetria, bordas irregulares, 

variação na cor, diâmetro grande (maior que 6 mm) e finalmente deve-se prestar 

atenção à evolução e/ou crescimento da mancha. Caso seja detetada alguma destas 

caraterísticas numa mancha da pele deve ser consultado um médico 

dermatologista[94-97]. No anexo XX encontra-se uma representação gráfica da regra 

ABCDE para a autovigilância. 

 

6. Discussão e conclusão do trabalho 2 

Uma vez que o meu estágio ocorreu na época pré-balnear decidi elaborar 

marcadores informativos, pois a leitura na praia é uma prática habitual dos 

portugueses. Estes marcadores incluem informação pertinente sobre proteção solar, 

sendo oferecidos normalmente aos utentes no ato de compra de protetores solares 

e/ou cremes pós-solares. Apesar disto, encontravam-se à disposição na farmácia a 

qualquer pessoa que se mostrasse interessada. Estes encontram-se representados 

no Anexo XXI.   

 A necessidade de proteção solar diária é essencial para a prevenção de 

patologias da pele, no entanto esta não é praticada devido, essencialmente, aos 

hábitos da população. Torna-se portanto imperativo a consciencialização e 

instauração de ações formativas de forma a alterar a realidade atual.   
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 Cabe ao farmacêutico como profissional de saúde fazer um aconselhamento 

individualizado na escolha do protetor solar ideal (de entre todas as formulações 

disponíveis no mercado). Este tem também a responsabilidade de sensibilizar os 

utentes para a prevenção do cancro de pele, alertando para as diferentes formas de 

proteger a pele da radiação UV excessiva. Por fim, este deve divulgar a importância 

dos rastreios e autovigilância promovendo a deteção atempada de patologias da pele.  

 Com a realização deste trabalho aprofundei e atualizei os meus 

conhecimentos relativamente à temática em questão, possibilitando um 

aconselhamento mais prático e completo aos utentes.  

 

Trabalho 3. Ansiolíticos e a Higiene do sono    

 

1. Ansiolíticos e hipnóticos e o paradigma atual 

Os fármacos inseridos no grupo ansiolítico têm, do ponto de vista 

farmacológico, um conjunto de propriedades em comum como: uma ação 

tranquilizante, sedativa-hipnótica, mio-relaxante e anticonvulsivante[98,99]. 

Este grupo inclui as benzodiazepinas (BZ) e fármacos análogos (como o 

zolpidem) que são usados no tratamento da ansiedade e da insónia quando os 

sintomas assumem carácter patológico[100,101].  

 O mecanismo de ação passa pela atuação nos receptores GABAérgicos no 

tronco cerebral, hipotálamo e tálamo. Ao ligarem-se aos receptores, os fármacos 

abrem o canal de cloro, fazendo com que o neurónio fique hiperpolarizado, inibindo o 

impulso neuronal e promovendo a atividade ansiolítica[98].   

As BZ e os fármacos análogos podem provocar habituação e dependência 

física pelo que a suspensão, após uma terapia farmacológica prolongada, está 

associada a sintomas de privação como um quadro confusional e convulsões. A 

retirada destes fármacos não deverá ser feita de forma súbita, mas sim 

gradualmente[99,100].  

 Segundo dados da Direção-Geral de Saúde e do Infarmed tem existido em 

Portugal, nos últimos anos, um acréscimo prescritivo de vários psicofármacos com 

ênfase para os ansiolíticos e hipnóticos.  

 A Dose Diária Definida de um fármaco (DDD) corresponde à dose média 

diária de manutenção do fármaco para uma determinada indicação terapêutica. Já 

DHD diz respeito dose diária definida por 1000 habitantes por dia e indica, para 

medicamentos administrados cronicamente, a proporção da população que 
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diariamente recebe tratamento com determinado medicamento numa determinada 

dose média. 

 Com base na figura seguinte é possível verificar que Portugal apresenta um 

consumo claramente superior de ansiolíticos, sedativos e hipnóticos relativamente a 

outros países membros da UE (como a Itália, Noruega e Dinamarca). 

 Trata-se de uma situação bastante preocupante que mantem este grupo 

farmacológico em níveis de risco para a saúde pública[102,103]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Comparação internacional dos níveis de utilização de Psicofármacos (DHD), 

por Sub-Grupo Terapêutico, em 2012. Adaptado de [102].  

2. Higiene do sono 

Está comprovado, com base na literatura científica mundial relativa à duração 

do sono para a saúde, que esta varia conforme a faixa etária. Assim sendo, à medida 

que se envelhece são necessárias menos horas de sono para o bom funcionamento 

do organismo[104].  

Para um adulto com mais de 65 anos são recomendadas 7-8 horas de sono. 

Estas alterações podem ser encaradas como um problema levando os utentes a 

procurar soluções farmacológicas que sem uma apreciação profissional podem piorar 

doenças crónicas, sendo profundamente desaconselhada a automedicação[105].  

A solução passa por aceitar estas alterações fisiológicas naturais e/ou adotar 

medidas que melhorem a qualidade do sono.  

As medidas são vulgarmente conhecidas como mandamentos da higiene do 

sono para adultos e incluem dicas como: 

 Estabelecer um horário para deitar e levantar; 

 Evitar tabaco, álcool e bebidas com cafeína  (como o 

café, chá preto, coca-cola, entre outros) a partir do final da tarde; 
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 Praticar exercício físico regular, preferencialmente nos períodos da 

manhã ou tarde. Evitar a prática 4h antes do horário estipulado para 

deitar; 

 Evitar refeições pesadas à noite, entre outros apresentados no  anexo 

XXII. 

Caso todas estas medidas não surtam efeito deve ser procurada a ajuda 

profissional, pois a falta de um sono de qualidade reduz os níveis de concentração, 

diminui a produtividade e pode provocar acidentes rodoviários, para além de puder 

levar ao desenvolvimento de problemas de saúde[106-109]. 

 

3. Discussão e conclusão do trabalho 3  

 A pesquisa feita para este trabalho aliada com a minha experiência na 

farmácia permitiu-me concluir que Portugal é dos países com maior taxa de consumo 

de ansiolíticos na Europa. Trata-se de uma situação preocupante uma vez que este 

tipo de psicofármacos tem fenómenos associados de habituação e tolerância muito 

marcados.   

 A título de exemplo, recordo-me de uma situação em que uma utente recorreu 

à farmácia num estado muito alterado pois já não tinha tomado a sua medicação 

ansiolítica há alguns dias. A mesma não possuía receita médica mas requeria que lhe 

fosse vendida a medicação. Sem conhecimento da situação da utente e sem receita 

médica o farmacêutico responsável pelo atendimento não dispensou a medicação, 

encaminhando a utente para o seu médico de forma a poder obter receita médica 

após avaliação clinica. É muito importante tentar evitar situações de suspeita de 

automedicação.  

 Em muitas situações o consumo deste tipo de fármacos pode ser evitado 

recorrendo a recomendações muito simples para a higiene do sono. Assim sendo, no 

âmbito do meu estágio curricular elaborei panfletos sobre esta temática que distribui 

pela farmácia. Estes panfletos encontram-se representados no Anexo XXI.  

 Houve por parte dos utentes uma resposta muito positiva, pois todos os 

panfletos distribuídos pela farmácia foram recolhidos pelos mesmos num espaço de 

dois dias. Isto significa que a higiene do sono é uma temática muito importante para 

os portugueses, pelo que devem ser tomadas medidas por parte dos profissionais de 

saúde para consciencializar a população em geral.   
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Conclusão  

O estágio profissionalizante tem uma importância enorme na preparação de 

um estudante de Ciências Farmacêuticas para o mundo do trabalho, pois trata-se do 

primeiro passo do caminho que será a nossa carreira. 

Os quatro meses de estágio em farmácia comunitária permitiram-me 

conhecer a realidade do trabalho efetuado pelos profissionais de farmácia. Desde os 

procedimentos de gestão e funcionamento da farmácia até à complexidade e 

responsabilidades inerentes ao papel do farmacêutico. Fui adquirindo, com o apoio de 

toda a equipa, um enorme leque de competências e capacidades nomeadamente ao 

nível de autonomia, responsabilidade e organização no trabalho. É também muito 

importante salientar que ao longo de todo este percurso fui pondo em prática os 

conhecimentos adquiridos nos 5 anos da minha formação académica. 

Foi, sem dúvida, uma experiência muito desafiante pela aprendizagem 

constante, seja do sistema informático, regras de receituário, aconselhamento de 

medidas não farmacológicas, medicamentos disponíveis, burocracias e na medida em 

que foi pela primeira vez estabelecido o contato com o público. Neste ponto é 

importante enfatizar a importância de todas as regras de comunicação, pois permitem 

que haja um atendimento agradável e promove o retorno do utente.  

Em relação aos trabalhos desenvolvidos penso que contribuíram de forma 

significativa para o meu processo de aprendizagem, melhorando o atendimento ao 

público e impulsionando o meu sentido de pro-atividade. O trabalho 1 permitiu um 

maior conhecimento e a consciencialização sobre a principal causa de morte em 

Portugal. Relativamente ao trabalho 2 surgiu como forma de puder prestar um melhor 

serviço farmacêutico, tanto na escolha do melhor produto solar como a nível do 

aconselhamento farmacêutico relativamente a medidas de proteção e prevenção 

solares. Por fim, decidi também realizar um trabalho sobre ansiolíticos pois apercebi-

me, pela primeira vez, da quantidade que a população portuguesa consome destes 

fármacos. Tive também a oportunidade de fazer várias vezes a dinamização da 

página Facebook da farmácia.  

É importante salientar que o conhecimento é um processo dinâmico, devendo 

o farmacêutico, como profissional de saúde, estar sempre à procura de novas 

informações e descobertas consolidando continuamente os seus conhecimentos de 

forma a puder prestar o seu melhor serviço em prol da saúde pública.  
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Anexos   

Anexo I. Fachada frontal da farmácia S. Vicente (vista diurna). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II. Zona de atendimento da farmácia S. Vicente.  
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Anexo III. Gabinete de atendimento personalizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV. Área das gavetas deslizantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária   

   

 

Ana Montes                                          Farmácia S. Vicente  51 

 

Anexo V. Imagem do interior da farmácia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VI. Frigorífico para produtos farmacêuticos termolábeis. 
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Anexo VII. Área de armazenamento de stock de produtos farmacêuticos.  
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Anexo VIII. Taxa de mortalidade padronizada por doença cerebrovascular, 

comparação entre grupos etários e estados membros da UE (2013). 
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Anexo IX. Definições e classificações dos níveis de pressão arterial no consultório. 

Adaptado de [48]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo X. Estratégias de tratamento da HTA de acordo com diversos fatores: pressão 

arterial, lesão assintomática de órgãos, doença ou outros fatores de risco. Adaptado 

de [48]. 
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Anexo XI. Contra-indicações obrigatórias e possíveis para o uso de medicamentos 

anti-hipertensivos. Adaptado de [48]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XII. Proporção (em percentagem) da população residente com 18 ou mais 

anos com excesso de peso, por grupo etário, Portugal, 2005/2006 e 2014. Adaptado 

de [46]. 
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Anexo XIII. Terapêutica Antidiabética na Diabetes Tipo 2: Recomendações Gerais. 

Adaptado de [65]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XIV. Risco cardiovascular para adultos com idade inferior a 40 anos, igual para 

sexo feminino e masculino. Adaptado de [66]. 
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Anexo XV. Risco cardiovascular para adultos com idade igual ou superior a 40 anos e 

igual ou inferior a 65 anos. Adaptado de [66]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XVI. Algoritmo clínico para o cálculo do risco cardiovascular. Adaptado de [66]. 
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Anexo XVII. Tabela resumo dos resultados passíveis de cálculo de RC dos rastreios 

efetuados na farmácia ao longo do estágio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXO IDADE PAS PAD FUMADOR DIABÉTICO COLESTEROL MEDICAÇÃO ANTI-HIPERTENSORA

FEMININO 51 115 78 NÃO NÃO 198 NÃO

FEMININO 63 111 78 NÃO NÃO 190 SIM

FEMININO 63 135 73 NÃO NÃO 265 NÃO

FEMININO 63 119 77 NÃO NÃO 186 SIM

FEMININO 56 103 58 NÃO NÃO 176 NÃO

FEMININO 56 124 69 NÃO NÃO 201 SIM

FEMININO 52 136 79 NÃO NÃO 251 SIM

FEMININO 45 109 81 SIM NÃO 180 NÃO

FEMININO 40 106 73 NÃO NÃO 196 NÃO

FEMININO 44 116 77 NÃO NÃO 203 SIM

FEMININO 62 129 59 NÃO NÃO 178 NÃO

FEMININO 53 135 83 NÃO NÃO 199 NÃO

FEMININO 57 157 86 NÃO NÃO 204 NÃO

FEMININO 64 119 66 NÃO NÃO 247 NÃO

FEMININO 57 169 102 NÃO NÃO 296 NÃO

MASCULINO 41 151 102 NÃO NÃO 202 SIM

MASCULINO 48 124 87 NÃO NÃO 190 NÃO

MASCULINO 48 108 82 NÃO NÃO 199 SIM

MASCULINO 51 133 77 NÃO NÃO 218 NÃO

MASCULINO 57 169 102 NÃO NÃO 219 NÃO

MASCULINO 50 158 98 SIM NÃO 212 SIM

MASCULINO 41 100 66 NÃO NÃO 175 NÃO

MASCULINO 53 123 68 NÃO NÃO 200 SIM

MASCULINO 56 190 108 NÃO NÃO 246 NÃO

MASCULINO 52 161 105 NÃO NÃO 230 SIM

MASCULINO 77 183 98 NÃO SIM 238 NÃO

MASCULINO 83 181 77 NÃO SIM 254 SIM

MASCULINO 79 106 76 NÃO SIM 185 SIM

MASCULINO 79 119 75 NÃO SIM 176 NÃO

FEMININO 77 156 85 NÃO SIM 200 SIM

MASCULINO 79 114 81 NÃO SIM 181 SIM

FEMININO 80 120 60 NÃO SIM 193 SIM

MASCULINO 80 116 75 NÃO SIM 192 SIM

FEMININO 77 127 64 NÃO SIM 201 SIM

FEMININO 72 133 76 NÃO SIM 206 NÃO

FEMININO 69 166 89 NÃO SIM 237 SIM

FEMININO 78 115 77 NÃO SIM 173 SIM

FEMININO 33 103 62 NÃO NÃO 180 NÃO

FEMININO 33 125 87 NÃO NÃO 178 NÃO

FEMININO 20 124 91 NÃO NÃO 171 NÃO

MASCULINO 37 126 86 NÃO NÃO 183 NÃO
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Anexo XVIII. Distribuição por valor absoluto entre os sexos do Risco Cardiovascular 

Total calculado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela representativa do número de utentes com risco cardiovascular. Por exemplo: 

15 indivíduos têm risco cardiovascular inferior a 1%, 10 deles são do sexo masculino e 

5 do sexo feminino. 

 

Anexo XIX. Classificação de Fitzpatrick dos diferentes tipos de pele. Adaptado de 

[74]. 
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Anexo XX. Regra ABCDE para monitorização de sinais na pele. Adaptado de [94]. 
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Raios UV-A:  

Raios UV-C:  

Raios UV-B:  

Existem 3 tipos de raios 
UV:  

Mais prejudiciais 
mas bloqueados 
pela camada de 
ozono. 

Atingem a superfície 
da pele e provocam o 
bronzeado, 
queimaduras solares e 
até mesmo cancro de 
pele. 

                          Penetram até ao interior da 
pele (derme) e provocam envelhecimento da 
pele, rugas e até cancro de pele. 

Como proteger a pele? 

Uso de protetor solar com FPS 
(Fator de Protetor Solar) de pelo 
menos 30. 

O protetor solar deverá ser de 
largo espetro (com proteção para 
os raios UV-A e UV-B) e deve ser 
resistente à agua. 

Evitar a exposição solar nas 
horas de maior intensidade da 
radiação solar (11h-16h).  
Alternar a exposição solar com 
períodos de sombra. 

Usar chapéu e óculos com 
proteção aos raios UV. 

Aplicar protetor 30 
min antes da 
exposição. 

Reaplicar o protetor, pelo 
menos, a cada 2 horas ou 
sempre que fizer banhos. 

Missão salvar         
a pele! 

Anexo XXI. Marcadores informativos de proteção solar elaborados no âmbito do 

estágio curricular (parte da frente e de trás). 
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Anexo XXII. Panfletos informativos da higiene do sono elaborados no âmbito do 

estágio curricular (parte exterior e interior). 
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Resumo 

O presente estágio foi realizado nos Serviços Farmacêuticos (SF) do Hospital 

de Santa Luzia (HSL) nos meses de março e abril de 2017 sob a orientação da Dr.ª 

Almerinda Cambão. 

A Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE é uma entidade pública 

empresarial integrada no Serviço Nacional de Saúde, que tem como objetivo o acesso 

à prestação de cuidados de saúde de qualidade, com eficiência e eficácia 

asseguráveis a toda a população.  

A ULSAM, EPE agrega duas unidades hospitalares (Hospital de Santa Luzia 

em Viana do Castelo e Hospital Conde de Bertiandos em Ponte de Lima), um Centro 

de Saúde por cada um dos Concelhos, à exceção do Concelho de Viana do Castelo 

que possui 3 Centros de Saúde e 2 Unidades de Convalescença. 

 Este relatório pretende, sumariamente, relatar as atividades desenvolvidas no 

decorrer do estágio, descrever o funcionamento do SF transmitindo todos os 

conhecimentos adquiridos.  

 Relativamente à estrutura, o presente relatório encontra-se organizado em 8 

partes principais: Organização e Gestão do Serviço Farmacêutico; Seleção, Aquisição 

e Armazenamento de Produtos Farmacêuticos; Sistemas de Distribuição de 

Medicamentos; Medicamentos sujeitos a controlo especial; Produção de 

Medicamentos; Informação sobre medicamentos e outras atividades de farmácia 

clínica; Acreditação e Certificação de Sistemas de Gestão de Qualidade e Atividades 

desenvolvidas no decorrer do estágio. 

 Dentro de cada tema, é exposto o trabalho desenvolvido em cada área do SF 

e qual o papel do Farmacêutico em cada um destes processos permitindo uma visão 

geral e alargada dos diferentes sectores.  
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1. Organização e gestão do serviço farmacêutico  

O Serviço Farmacêutico (SF) Hospitalar consiste num conjunto de actividades 

farmacêuticas exercidas em organismos hospitalares, ou serviços de saúde a eles 

relacionados, com autonomia técnica e científica que estão “sujeitos à orientação 

geral dos órgãos da administração, perante os quais respondem pelos resultados do 

seu exercício” [1].  

A direcção do SF Hospitalar do Hospital de Santa Luzia (HSL) é assegurada 

pela Dr.ª Almerinda Cambão, cargo obrigatoriamente ocupado por farmacêutico com a 

categoria de Director de Serviço. 

1.1. Funções do serviço farmacêutico 

O SF tem como principais funções a selecção e aquisição de medicamentos, 

produtos farmacêuticos e dispositivos médicos, assegurando uma rentabilização dos 

recursos, reduzindo custos e evitando desperdícios.  

É também da responsabilidade do SF o aprovisionamento, armazenamento e 

distribuição dos medicamentos experimentais e os dispositivos utilizados para a sua 

administração, bem como os demais medicamentos já autorizados, eventualmente 

necessários ou complementares à realização dos ensaios clínicos; A produção de 

medicamentos, tendo por base todas as medidas de segurança necessárias; A 

distribuição de medicamentos e outros produtos de saúde promovendo o uso racional 

do medicamento; A participação nos Ensaios Clínicos e a colaboração na prescrição 

de Nutrição Parentérica e sua preparação, entre outros [2]. 

1.2. Organização do Serviço Farmacêutico 

O SF está localizado no terceiro piso do HSL, ULSAM, EPE. O espaço físico 

está dividido nas seguintes áreas funcionais: 

 Zona de receção de encomendas – área de entrada; 

 Sala de reuniões; 

 Zona de armazenagem (armazém geral, zona de frigoríficos, produtos 

inflamáveis e gases medicinais); 

 Farmácia de Ambulatório; 

 Zona de reembalagem; 

 Sala de preparação da dose unitária: 

 Gabinete da directora de serviço; 

 Unidade de preparação de citostáticos (UPC); 

 Unidade de preparação de misturas nutritivas (UPMN); 

 Laboratório de preparação de manipulados não estéreis; 
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 Sala de lavagem de variados; 

 Sala de convívio; 

 Gabinete dos farmacêuticos; 

 Vestiários e sanitários. 

No SF é utilizada uma aplicação informática da Glintt de cariz interno, intranet, 

designada por Sistema de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento (SGICM) 

que permite fazer a gestão integrada da produção, compras, armazenamento, 

controlo e distribuição de medicamentos e produtos associados, validação de 

prescrições e dietética e registos terapêuticos [3]. Esta aplicação possibilita também 

estabelecer ligações entre as instituições de saúde que utilizam o mesmo programa 

conduzindo a uma partilha de informação clínica e administrativa. 

1.3. Horário de funcionamento 

O SF da ULSAM (HSL) tem um horário de funcionamento das 8:30 às 20:00 

de segunda a sexta-feira e aos sábados está operacional das 9:00 às 17:00. Fora 

deste período encontra-se encerrado.  

Relativamente ao serviço de atendimento em ambulatório, no HSL, este 

realiza-se das 9:00 às 19:30 de segunda a sexta-feira, sendo das 17:30 às 19:30h 

apenas para consultas de prioridade. Analogamente no Hospital Conde de Bertiandos 

(HCB) este serviço funciona das 9:00 às 15:00 apenas às segundas e quintas-feiras. 

1.4.  Gestão de Recursos Humanos 

A equipa do SF integra dois grandes grupos de profissionais: o pessoal 

técnico, que inclui os Técnicos Superiores de Saúde (TSS) que são os Farmacêuticos 

e os Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), os Técnicos de Farmácia. Integra 

também o pessoal auxiliar designado por Assistentes Operacionais (AO). 

O SF da ULSAM, EPE (HSL e HCB) emprega nove TSS incluindo a Directora 

do Serviço Farmacêutico (DSF). Também fazem parte da equipa dez TDT, cinco AO e 

por fim dois Assistentes Técnicos (AT).  

Para um bom funcionamento do serviço é extremamente importante uma boa 

coordenação entre todos os membros da equipa, por conseguinte existem membros 

coordenadores tanto dos TSS como dos TDT que estabelecem as tarefas e as 

funções de cada elemento das equipas (Figura 1). Desta forma, é assegurado que 

todos os elementos dominem as diferentes áreas do SF, adequando o trabalho 

consoante as necessidades do serviço. 

A atividade diária dos Farmacêuticos inclui tarefas como: Validação de 

prescrições médicas; Dispensa de medicamentos para ambulatório, Investigação 
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clínica, Preparação de estupefacientes e hemoderivados; Participação em Comissões 

Técnicas; Produção de medicamentos, designadamente medicamentos citostáticos, 

fórmulas oficinais e bolsas de nutrição parentérica (BNP) [3]. 

1.5. Gestão de Recursos Económicos  

Os Produtos Farmacêuticos (PF) representam uma grande fatia dos gastos da 

ULSAM, EPE e desta forma torna-se necessária uma gestão racional destes recursos, 

sem pôr em causa a qualidade do serviço prestado, e evitando desperdícios 

desnecessários. Para este efeito há a implementação de uma série de medidas tais 

como: 

 Gestão de stocks tendo em conta os custos de aquisição, armazenamento e 

rutura; 

 Controlo rigoroso dos Prazos de Validade (PV); 

 Medicação devolvida em bom estado de conservação que é reaproveitada; 

 Utilização da mesma especialidade farmacêutica, de acordo com as 

prescrições, (Ex: ampola de metotrexato) para várias preparações citostáticas 

na UPC. 

2. Seleção, Aquisição e Armazenamento de Produtos 

Farmacêuticos 

2.1.  Gestão de Existências 

O conceito de gestão de stocks ou existências é um conjunto de 

procedimentos que visam a manutenção de um nível adequado de medicamentos, ou 

seja, o número mais baixo possível satisfazendo as necessidades do hospital e 

evitando a acumulação de medicamentos, correndo o risco de ser ultrapassado o PV. 

Para a realização desta gestão a aplicação SGICM é uma ferramenta 

essencial pois permite a definição de stocks mínimos, máximos e de segurança, uma 

vez que regista todos os consumos e pedidos de PF efectuados ao serviço. Também 

é realizado, manualmente e mensalmente, um registo das existências e consumos 

dos PF de forma a actualizar os pontos de encomenda. 

Quando é atingido o ponto de encomenda, ou seja, o stock necessário para 

cobrir as necessidades do hospital durante quinze dias, a DSF encarrega-se de 

efectuar o pedido de compra. O pedido de compra, antes de ser enviado ao 

fornecedor, tem de passar pelo Serviço de Aprovisionamento (SA) o qual é 

responsável pela emissão da Nota de Encomenda (NE) que será enviada à 

contabilidade, de forma a controlar os gastos e garantir as verbas para as 
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encomendas (cabimenta a requisição). Uma vez obtido o aval da contabilidade é que 

a encomenda é verdadeiramente efectuada, ou seja, enviada ao fornecedor [3].  

 

2.2. Sistemas e Critérios de Aquisição 

Uma vez que a ULSAM, EPE é uma instituição pública, financiada por fundos 

públicos, é da responsabilidade do farmacêutico hospitalar garantir aos doentes a 

disponibilidade dos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos de 

melhor qualidade e aos mais baixos custos [2]. 

A seleção e aquisição de medicamentos e PF são efectuadas de acordo com 

o Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM), conforme a legislação ou 

no caso de alguma necessidade particular de algum doente na ULSAM, necessitando 

nestes casos da aprovação do Conselho de Administração [3].  

No caso de determinados medicamentos não constarem no FHNM, estes 

poderão fazer parte da Adenda de Medicamentos do Hospital (AMH). A AMH consiste 

numa lista de medicamentos que não são abrangidos no FHNM mas cuja utilização é 

benéfica para o tratamento e/ou qualidade de vida do doente. Para incluir 

medicamentos na AMH é necessária uma requisição do médico em impresso próprio 

(Anexo 1) que posteriormente é aprovada pela Comissão de Farmácia e Terapêutica 

(CFT). 

Por fim, e para além do FHNM e na AMH existem ainda os medicamentos e 

PF extra formulário, que requerem uma justificação médica para a administração ao 

doente e carecem de uma aprovação pela CFT. 

No que diz respeito às diferentes formas de aquisição de medicamentos e PF, 

elas são realizadas através: 

 Catálogo de Aprovisionamento Público da Saúde (CAPS) dos Serviços 

Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS); 

 Aquisição direta; 

 Abertura de concursos pelo Hospital; 

 Aquisição direta a farmácias de oficina. 

Em relação ao CAPS, este contém todos os PF indispensáveis ao bom 

funcionamento do hospital. O processo inicia-se quando o SPMS abre concurso na 

sua plataforma online, para onde os fornecedores interessados se podem candidatar, 

sendo posteriormente avaliadas as propostas e seleccionadas as melhores. Cada 

hospital acede ao CAPS e selecciona o fornecedor ao qual irá fazer a encomenda de 

determinado PF, tendo sempre em conta os critérios de gestão económica e caso não 

seja seleccionado o PF mais económico o Hospital terá de justificar a sua escolha.  
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No segundo sistema de aquisição há um contacto direto com o fornecedor 

resultando num processo mais rápido. É utilizado para medicamentos exclusivos de 

um laboratório ou em casos de urgência no pedido e está sujeito a autorização. 

A abertura de concursos pelo Hospital só acontece quando os PF estão fora 

do CAPS. Os concursos podem ocorrer a nível internacional ou nacional. No caso dos 

concursos internacionais (Concurso Público Internacional) são publicados em Diário 

da República (DR) e no Jornal da Comunidade Europeia. A nível nacional (Concurso 

Público Nacional) é publicado mais uma vez em DR e em dois jornais de elevada 

tiragem.  

Por último, a aquisição direta a farmácias de oficina ocorre quando há casos 

de rutura de stock, em casos de emergência ou quando o volume de encomenda é 

muito baixo e não justifica a aquisição ao fornecedor. 

Nos casos particulares dos medicamentos de importação, medicamentos que 

estão autorizados em Portugal mas que não são comercializados, estes requerem 

uma Autorização de Utilização Especial (AUE). A AUE também se aplica a 

medicamentos sem Autorização de Introdução no Mercado (AIM) ou que não constem 

no FHNM, tendo nestas situações de ser acompanhados por justificação clínica. Para 

o pedido de AUE é necessária uma justificação clínica (se não constarem no FHNM 

nem houver AIM em Portugal), uma declaração de notificação de reacções adversas e 

uma declaração de capacidade financeira. O pedido carece da aprovação da 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde IP (INFARMED) que 

emite a AUE original. 

2.3. Receção e Conferência dos Produtos Adquiridos 

A receção e conferência de PF ocorrem desde a chegada da encomenda ao 

SF até estar disponível a ser distribuída a todo o Hospital, e engloba os seguintes 

processos: 

 Conferência qualitativa e quantitativa dos medicamentos e PF recepcionados; 

 Conferência da guia de remessa com a NE; 

 Assinatura da nota de entrega, cedência do duplicado ao fornecedor e arquivo 

do original no SF; 

 Registo de entrada no sistema informático (registo do produto em questão, 

data de entrada, quantidades, lotes, PV, entre outros); 

 Armazenagem [2]. 

Caso a entrega não esteja concordante com a NE deverá ser elaborado um 

documento de não conformidade que será enviado ao fornecedor. 



 Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  

   

 

Ana Montes                                            HSL – ULSAM, EPE 6 

 

Os PF destinados a ensaios clínicos, CTX, hemoderivados e psicotrópicos 

são conferidos por um TSS que procede à sua armazenagem [3]. No caso de 

medicamentos que necessitem de refrigeração (entre 2°C a 8°C) são colocados no 

frigorífico até conferência técnica. 

 

2.4. Armazenamento de Produtos 

O armazenamento é uma etapa essencial no circuito dos medicamentos, 

devendo ser respeitadas as condições de luz, temperatura, espaço, humidade e 

segurança descritas no Resumo das Características do Medicamento (RCM), ou 

embalagem, de cada especialidade farmacêutica [2]. 

No SF do HSL o controlo de humidade e temperatura é realizado recorrendo 

ao programa Calmetric IT2 Wireless. Este programa fornece informações do armazém 

geral e de todos os frigoríficos do serviço, alertando, através de um sinal sonoro e 

informático, quando ocorrem oscilações de temperatura e permitindo, desta forma, 

localizar a anomalia, a sua causa e proceder à sua correcção. 

A zona de armazenagem do SF está dividida nas seguintes áreas: 

 Armazém geral (Figura 2); 

 Área dos Gases Medicinais; 

 Injectáveis de grande volume (Figura 3); 

 Zona das dietas lácteas e nutrição entérica; 

  Inflamáveis (espaço físico exterior) [4]; 

 Frigoríficos e congeladores (Figura 4); 

 Hemoderivados; 

 Estupefacientes (cofre de acesso restrito aos TSS) (Figura 5) [2]; 

 Citotóxicos (Na UPC e frigoríficos) (Figura 6) [2]; 

No armazém geral todos os medicamentos estão ordenados em grupos, 

conforme o FHNM, sendo que dentro do mesmo grupo se encontram por ordem 

alfabética [2]. Os injectáveis de grande volume encontram-se armazenados em paletes 

sendo a identificação feita através de uma folha ou placa colocada em frente ou em 

cima da própria palete com a designação e o código do produto.  

Por fim, e relativamente aos CTX, estes devem ser armazenados em 

separado dos restantes medicamentos, o que no caso do SF do HSL ocorre na UPC e 

estão organizados por ordem alfabética conforme a Designação Comum Internacional 

(DCI) [2]. 

É de salientar que os PV dos PF são revistos manualmente através de uma 

contagem física com uma frequência mensal e de forma constante através do SGICM. 
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São armazenados segundo a regra First-Expired, First-Out minimizando, desta forma, 

a possibilidade de ser ultrapassado o PV. 

 

3. Sistemas de Distribuição de Medicamentos  

Após os processos de selecção, aquisição e armazenamento, segue-se a 

distribuição. É esta actividade do SF que mais visibilidade e que mais contacto 

mantém com os restantes serviços da ULSAM, EPE [2]. 

O processo de distribuição inicia-se com a prescrição electrónica do médico 

que deverá conter, para além da própria identificação do médico prescritor, a 

identificação do doente, a data de prescrição, a designação do medicamento por DCI, 

a indicação de dose, forma farmacêutica e via de administração. A receção e 

validação, após a devida análise e interpretação do perfil farmacoterapêutico da 

prescrição, é efetuada por um TSS [2]. Uma vez validadas as prescrições iniciam-se os 

processos de distribuição propriamente ditos, que podem ser os seguintes: 

 Distribuição Clássica ou Tradicional (DCT) e Armazéns Avançados; 

 Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU); 

 Distribuição Personalizada; 

 Pyxis®; 

 Distribuição em Regime de Ambulatório [3]; 

 

3.1. Distribuição Clássica ou Tradicional e Armazéns Avançados 

Neste sistema de distribuição dá-se uma reposição de stocks nivelados de 

medicamentos a um determinado serviço, para um período de tempo [2]. 

Na ULSAM, EPE este sistema de distribuição tem vindo a ser cada vez 

menos utilizado por apresentar diversas desvantagens (como perda do controlo dos 

stocks), sendo progressivamente substituído pelo sistema de armazéns avançados. 

Actualmente é utilizado apenas para PF como injectáveis de grande volume, pensos, 

álcool, desinfectantes, entre outros. O enfermeiro chefe de cada serviço, 

semanalmente, faz o levantamento do stock existente e envia uma requisição ao SF 

com os PF abaixo do nível estipulado, sendo seguidamente feita a validação por um 

TSS e por fim a dispensa. 

Os sistemas de armazéns avançados estão localizados na Unidade de 

Cuidados Intensivos (UCI), Gastroenterologia, Bloco Central, Bloco Ambulatório e 

Centros de Saúde e consistem em armários equipados com leitores magnéticos que 

após a leitura do código de barras dos PF actualizam automaticamente o stock no 

sistema informático, permitindo uma reposição dos PF mais rápida e eficaz. 
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3.2. Distribuição Individual em Dose Unitária 

O sistema de DIDDU consiste na distribuição diária de medicamentos em 

unidose para um período de vinte e quatro horas e é descrito como um sistema 

seguro, eficaz e racional. Este sistema foi implementado pelo Ministério da Saúde em 

1991[2]. Na ULSAM, EPE a DIDDU é realizada para as 24 horas descritas, exceto ao 

sábado, sendo neste caso feita uma distribuição para um período de 48 horas.  

Tudo se inicia com a prescrição electrónica por parte do clínico que 

posteriormente é validada pelo TSS, tendo este um papel fundamental, uma vez que 

tem a responsabilidade de verificar o perfil farmacoterapêutico do doente. Isto 

proporciona um maior controlo dos medicamentos dispensados, uma melhor 

avaliação farmacoterapêutica, e uma dispensa mais individualizada [2]. 

Após a validação das prescrições, o TDT é responsável pela preparação dos 

carros para os diferentes serviços. Isto é realizado através do sistema semiautomático 

Kardex® (Figura 7) ou pelo método manual chamado de picking [4]. 

Este sistema semiautomático consiste num armário composto por diversas 

gavetas rotativas ligadas a um computador, nas quais se encontram armazenados os 

PF dispensados em dose unitária. O Kardex® está ligado ao sistema informático e, 

logo após a validação das prescrições, ele emite duas listas. Uma das quais é uma 

lista de incidências, ou seja, PF em falta no Kardex®, e outra de PF em armazéns 

externos e nos carros de apoio, que são recolhidos por picking. O picking é também 

utilizado para preparar toda a medicação de prescrições alteradas. 

O Kardex® após a emissão das listas, faz a dispensa por 

medicamento/gaveta do Kardex® indicando sempre todos os doentes que fazem um 

determinado medicamento, as quantidades e a cama do serviço, permitindo assim 

uma dispensa rápida e eficaz da medicação. Uma vez terminada a preparação dos 

carros estes são enviados para os serviços pelos AO. 

O sistema DIDDU tem diversas vantagens como a preparação das doses 

exatas, uma maior rentabilidade e uma diminuição dos erros de dispensa de 

medicação que passam muito pelo uso do Kardex®. No entanto este sistema 

apresenta também desvantagens como a necessidade de um investimento económico 

muito elevado, o facto de a dispensa ser feita por medicamento e não por doente, 

perdendo-se desta forma a noção do perfil farmacoterapêutico, e a necessidade de 

existir uma unidade de reembalagem. 

3.3. Distribuição Personalizada 

Neste tipo de distribuição o pedido de PF dá-se de forma individualizada. Esta 

é a via utlizada para os medicamentos sujeitos a controlo especial como os 
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citotóxicos, psicotrópicos e hemoderivados, estando a validação, análise preparação e 

distribuição a cargo de um farmacêutico [1]. Mais à frente irei abordar cada caso 

pormenorizadamente. 

 

3.4. Pyxis® 

Os sistemas Pyxis® (Figura 8) são outro tipo de armazéns avançados que 

englobam toda a medicação necessária ao serviço e encontram-se instalados na 

Unidade de decisão clínica da Urgência, na OBS-Urgência, na triagem da Urgência, 

UCI, Unidade de Cuidados Intermédios (UCINT) e Bloco Central. São compostos por 

um computador e várias gavetas com diferentes níveis de segurança: máxima, média 

e mínima. Nas gavetas de segurança máxima, reservadas aos estupefacientes e 

psicotrópicos, o acesso é restrito ao medicamento e ao número preciso de unidades 

prescritas. Nas de segurança média não há controlo da quantidade, mas há um 

acesso restrito a determinado medicamento prescrito. Nas gavetas de segurança 

mínima não há controlo quanto ao acesso nem à quantidade. Aquando da dispensa 

há sempre um registo biométrico e do número mecanográfico por parte do enfermeiro 

ou médico, garantindo a rastreabilidade dos movimentos. 

Na sala de unidose encontra-se a consola do Pyxis®, responsável por 

coordenar as actividades das estações instaladas nos diversos serviços. Esta emite 

uma listagem dos PF que estão abaixo do stock mínimo estabelecido, sendo o TDT 

responsável pela reposição até ao stock máximo. No momento da reposição, o 

próprio equipamento vai abrindo as gavetas ou portas frigoríficas que necessitam de 

ser repostas. O TDT tem de contar as quantidades existentes nas gavetas 

confirmando-as com quantidades indicadas pelo Pyxis®, registar e colocar o número 

de PF nas gavetas até completar o stock máximo.  

Este sistema é vantajoso na medida em que permite um controlo rigoroso das 

movimentações, maior rigor nos stocks e um menor tempo gasto na dispensa, no 

entanto está associado a um grande investimento económico e a erros de contagem 

tanto por parte do TDT como do enfermeiro ou médico [10]. 

3.5. Distribuição em Regime de Ambulatório 

É permitido às farmácias hospitalares dispensarem medicação e/ou PF 

gratuitamente em regime de ambulatório, mas apenas em situações especiais 

devidamente regulamentadas, como é o caso das doenças oncológicas, VIH, Hepatite 

C, Esclerose Múltipla, doença de Crhon, Psoríase, Artrite Reumatóide e nos casos de 

cirurgia de ambulatório. Este sistema de distribuição permite aumentar a 
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acessibilidade aos medicamentos, particularmente os de custo elevado, e aumentar a 

segurança uma vez que há um maior controlo da farmacoterapia [5].  

A dispensa dos PF em regime de ambulatório só pode ser realizada a partir 

de uma prescrição electrónica passada por parte do clínico [6]. Uma vez obtida a 

prescrição, o utente dirige-se à farmácia hospitalar onde o atendimento é 

personalizado (Figura 9). 

Através do número do processo ou nome do doente é possível aceder à 

prescrição electrónica onde estão disponíveis os dados pessoais do utente, o médico 

prescritor, a patologia, o medicamento por DCI, a dose, posologia, a FF e a 

quantidade (até à data da próxima consulta). O farmacêutico vai avaliar o perfil 

farmacoterapêutico e validar a prescrição antes da dispensa dos PF. Por fim, são 

dispensados os PF tendo o utente de assinar um documento comprovativo da 

dispensa. No caso de doenças crónicas só pode ser feita a dispensa de medicação 

para um mês (salvo algumas exceções) e no caso de cirurgias de ambulatório para 

um período máximo de 7 dias de tratamento [7]. 

No caso de a medicação ser prescrita pela primeira vez, devem ser dadas ao 

doente/prestador de cuidados todas as informações relevantes a ter com o fármaco, 

tendo sempre em atenção o nível de literacia do utente. Estas informações devem 

incluir a via e forma de administração dos medicamentos, as condições de 

armazenamento, informações técnicas pertinentes, quantidade de unidades 

fornecidas, custo global da terapêutica e a data do próximo ato de dispensa [8]. No fim 

é assinado um termo de responsabilidade por parte do utente ou prestador de 

cuidados.  

No caso de os utentes ficarem com medicação excedentária, por alteração da 

prescrição ou outra situação, devem devolvê-la ao SF. A devolução é registada no 

sistema informático e avaliada a integridade dos medicamentos, podendo estes entrar 

novamente no circuito [3]. 

 

4. Medicamentos Sujeitos a Controlo Especial 

4.1. Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os estupefacientes e psicotrópicos são fármacos sujeitos a um controlo 

especial porque podem originar não só cenários de dependência física ou psíquica 

como também fenómenos de tolerância. Estes medicamentos estão dotados de uma 

legislação especial que obriga a um controlo rigoroso de todo o circuito de distribuição 

[2,9]. 
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Estes medicamentos encontram-se armazenados num cofre cuja chave só 

está acessível a TSS, no sistema Pyxis® encontram-se em gavetas de máxima 

segurança, e para além disto, todas as entradas e saídas são registadas numa folha 

de controlo de cada fármaco. Semanalmente é feita uma contagem física do valor real 

comparando com o valor registado na folha de controlo e a existência a nível 

informático, de forma a evitar discordâncias de stock [11]. 

Nos serviços que não têm Pyxis®, o Enfermeiro Chefe envia uma requisição 

ao SF, através do Modelo nº 1509 da Imprensa Nacional da Casa da Moeda (Anexo 

2), para reposição de stocks, anexamente às ampolas ou blisters vazios. O TSS 

completa o preenchimento da requisição e procede ao débito informático com anexo 

do médico prescritor e do fármaco prescrito. No final, a requisição é enviada 

juntamente com os estupefacientes a repor, sendo o original posteriormente devolvido 

e arquivado no SF. Para além de debitados no sistema informático os estupefacientes 

e psicotrópicos são também discriminados na folha de controlo de estupefacientes 

(Anexo 3) [3]. 

De 3 em 3 meses é enviado para o INFARMED o registo de entradas e saídas 

de estupefacientes. 

4.2. Hemoderivados 

Os hemoderivados, medicamentos que derivam do plasma humano, são um 

grupo diferenciado que requer um controlo rigoroso dado o perigo de contágio de 

doenças infeciosas [2]. 

Os hemoderivados estão armazenados num armário próprio cuja chave 

apenas está acessível aos TSS. A requisição, distribuição e administração é feita num 

impresso que segue o Modelo nº 1804 da Imprensa Nacional da Casa da Moeda 

(Anexo 4) e tem duas vias, a via Farmácia e a via Serviço. A via Farmácia é 

preenchida pelo médico e pelo TSS, e uma vez chegado ao SF, deverá já estar 

parcialmente preenchido pelo clínico (Quadros A e B) indicando os dados do doente, 

o médico prescritor, o hemoderivado prescrito e a respectiva dose. O TSS após 

validação da prescrição procede à dispensa, preenchendo o Quadro C da requisição 

(denominação do hemoderivado, quantidade, dose, número do registo sequencial, 

lote, laboratório de origem e número do certificado do INFARMED).  

Os números do certificado do INFARMED acompanham os lotes que são 

recepcionados e encontram-se arquivados e disponíveis para consultas futuras no SF.  

Cada embalagem de hemoderivados é devidamente selada com uma etiqueta 

que deve assinalar a identificação do doente, o serviço requisitante, as condições de 
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preservação e o número do registo sequencial. No fim, após a dispensa, assinala-se a 

saída do hemoderivado em impresso próprio [12]. 

Aquando da receção no serviço, o Enfermeiro fica encarregue de preencher a 

via Serviço com data de receção e a sua assinatura. Esta via permanece no serviço e 

é arquivada no processo clinico do doente juntamente com os respetivos registos de 

administração [3,11]. Se, por algum motivo, o medicamento hemoderivado não for 

administrado este tem de ser devolvido ao SF [3].  

 

5. Produção de Medicamentos 

Atualmente, e em comparação com uma década atrás, são poucos os 

medicamentos preparados a nível hospitalar. No entanto, apesar da preparação de 

medicamentos se ter alterado, mantêm-se a exigência de produzir preparações 

farmacêuticas seguras e eficazes [2]. 

Presentemente na ULSAM, EPE produzem-se: Misturas para Nutrição 

Parentérica (MNP); Fármacos citotóxicos; Reembalagem de Formas Farmacêuticas 

Sólidas Orais (FFSO); Preparação de Formas Farmacêuticas Não Estéreis (FFNE); 

Esta produção de medicamentos justifica-se para uma terapêutica 

individualizada, em casos de doentes que têm necessidades específicas [2]. 

5.1. Misturas para Nutrição Parentérica  

As BNP são preparações injetáveis administradas diretamente na corrente 

sanguínea pelo que não sofrem digestão nem efeito de primeira passagem. Os 

macronutrientes são veiculados através de soluções concentradas de glucose, 

aminoácidos essenciais e não essenciais e emulsões lipídicas [13]. 

No HSL, em detrimento da preparação de BNP de raiz, são utilizadas quase 

exclusivamente bolsas industriais uma vez que são mais fáceis de manipular e têm 

uma menor probabilidade para contaminações. As BNP existentes são: 

 De administração na veia periférica: 

o Com um aporte calórico de 1300 Kcal e com electrólitos (Na+, Cl-, K+, 
Mg2+, Ca2+, PO4

3- e CH3COO-). 

 De administração na veia central: 

o Com um aporte calórico de 1600 Kcal e com electrólitos; 

o Com um aporte calórico de 1600 Kcal e sem electrólitos; 

o Com um aporte calórico de 2200 Kcal e com electrólitos. 

As BNP periféricas são utilizadas em situações de carências nutritivas como 

um reforço, enquanto as bolsas centrais são usadas como substituto de alimentação. 

Relativamente às bolsas centrais, as bolsas de 1600 Kcal e sem electrólitos são 
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maioritariamente utilizadas nas UCI, sendo a descompensação de electrólitos 

compensada por soros, para um melhor controlo do doente. Já as bolsas de 2200 

Kcal são principalmente destinadas a casos de desnutrição grave ou preparação para 

cirurgia.  

Por possuírem uma menor osmolaridade relativamente às BNP centrais, as 

de administração na veia periférica podem ser administradas na veia central, contudo, 

o contrário não pode acontecer devido à maior fragilidade das veias periféricas. 

Existe uma coordenação entre o farmacêutico, médico e nutricionista para a 

preparação das BNP podendo estas ser aditivadas de vitaminas hidro e lipossolúveis, 

oligoelementos e por vezes de glutamina de forma a chegar à melhor solução para 

cada doente. Continua a ser possível, caso seja necessário, a preparação de BNP de 

raiz para adultos (Ex: situações de insuficiência hepática) ou para neonatologia.  

O processo inicia-se com a requisição para MNP que é feita por um médico 

ou nutricionista via electrónica e enviada ao SF. Seguidamente, o TSS procede à 

verificação das análises clinicas, feitas no próprio dia, de cada doente. Verifica os 

valores de glucose, sódio, potássio e fósforo avaliando a concentração final da BNP, 

incompatibilidades, a estabilidade, a posologia, o volume prescrito, a osmolaridade e 

o débito em comparação com os dados que possui de cada caso. Deve prestar 

atenção às prescrições em que existem soros com aditivos, evitando sobrecarga com 

a administração da BNP, pelo que no primeiro dia em que o paciente realiza NPT, o 

débito deve ser mais baixo de forma a evitar a síndrome de sobrealimentação. 

Seguidamente o farmacêutico valida a prescrição, nos casos de discordância contacta 

ou médico prescritor ou nutricionista. 

Por fim, inicia-se a preparação das BNP. Conforme o tipo de bolsa em 

questão é preenchida uma ficha com a formulação que comporta os dados do doente, 

suplementações (se aplicável), cálculos de aporte calórico, azoto, volume total e 

débito (Anexo 5). No verso desta, é colocada a data de preparação e o lote.  

São impressas etiquetas a colar directamente na BNP e também no saco 

exterior com os dados referentes à bolsa, como a composição, a osmolaridade, o 

volume total, o débito, o lote, a data de preparação e a validade conjuntamente com 

os dados do doente (identificação, serviço e cama) (Anexo 6). Todo este processo é 

submetido a uma dupla verificação por outro TSS, sendo que só após a validação de 

ambos é feito o débito do material no sistema informático. 

É levantado todo o material para as preparações das BNP desse dia e 

registados os respectivos lotes. Posteriormente o material é esterilizado com uma 

solução de cloro-hexidina por um AO e colocado na adufa. 
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A preparação das BNP é feita numa câmara de fluxo laminar horizontal 

(CFLh), numa sala com pressão positiva evitando a entrada do ar e, por conseguinte, 

a contaminação do produto. Previamente à preparação das bolsas é feita a limpeza 

parcial da sala com uma solução concentrada de hipoclorito de sódio e a CFLh 

adicionalmente desinfetada com álcool a 70%. Faz-se uma limpeza total da sala 

semanalmente. É ainda ligada a luz UV 30 min antes da entrada do TSS e do TDT.  

As bolsas utilizadas são tricompartimentadas, devendo ser reconstituídas 

segundo as instruções do fabricante. Assim sendo, mistura-se primeiro o 

compartimento da glucose com o compartimento dos aminoácidos e só depois se 

mistura com o dos lípidos. Este trabalho é realizado pelo AO antes da desinfecção do 

material. O PV das BNP, depois de reconstituídas, é de um dia para temperatura 

ambiente e de 8 dias numa temperatura de 2 a 8ºC.  

Antes de se iniciarem os trabalhos na CFLh, o TDT faz uma desinfecção 

adicional do material com álcool a 70%. Aqui são efetuadas as aditivações por uma 

ordem fixa: electrólitos, oligoelementos e, por fim, vitaminas, sendo estes 

componentes colocados sequencialmente, num trabalho conjunto entre o TSS e o 

TDT. A mistura, entre cada aditivação, é sempre feita por uma técnica de dupla 

inversão seguida de um controlo visual. Às sextas-feiras são também preparadas as 

bolsas para o fim-de-semana. 

O controlo microbiológico da sala e da CFLh é feito uma vez por mês com 

meios de cultura de gelose de chocolate e Sabouraud colocados na CFLh e na sala. 

O controlo microbiológico das BNP é feito duas vezes por semana (geralmente terças 

e sextas-feiras) a partir de amostras aleatórias das bolsas preparadas com meios de 

cultura não seletivos. No caso de preparação de bolsas para neonatologia o controlo 

é diário[3]. 

5.2. Fármacos Citotóxicos 

Os fármacos CTX têm um mecanismo de ação que comporta a morte ou 

inibição da proliferação celular normalmente por interação com os ácidos nucleicos 

[14].  

A produção destes fármacos ocorre na UPC, numa Câmara de Fluxo Laminar 

vertical (CFLv) com pressão negativa, adjacente a uma sala de apoio onde se 

encontra o farmacêutico. Nesta mesma sala de apoio estão armazenados num 

armário por ordem alfabética os CTX que não necessitam de refrigeração.  

A preparação dos CTX começa, normalmente, com mais do que um dia de 

antecedência: reúnem-se as prescrições previstas para o dia em questão (se 

disponíveis) com todas as informações relativas ao doente como identificação, 
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numero do processo, área corporal, peso, altura, tipo de neoplasia, tipo de tratamento, 

CTX por DCI, número do ciclo e de ciclos previstos, intervalo entre os ciclos, dose 

calculada para o doente em questão, dose padrão, FF, tipo de solução de diluição e 

por fim a via e tempo de administração. De acordo com as prescrições são anexadas 

as etiquetas e os envelopes análogos (Anexo 7) e é reunida e enviada para o Hospital 

de Dia (HDI) a pré-medicação necessária (medicação que o doente necessita de 

tomar antes da quimioterapia). Nas etiquetas é colocada a identificação do doente, a 

composição do fármaco a administrar, o modo de conservação, estabilidade, modo e 

tempo de administração e os respectivos cálculos.  

O plano diário do HDI engloba os nomes dos doentes e o tratamento a 

efectuar e está organizado por hora de acordo com os cadeirões ou camas 

disponíveis para realizar o tratamento. Este plano serve de fio condutor para a 

preparação dos CTX. 

Relativamente à preparação esta inicia-se tendo em conta os dados 

referentes às condições de armazenamento e estabilidade de cada fármaco que estão 

disponíveis na tabela “Condições de Estabilidade e Conservação de Medicamentos 

Intravenoso Utilizados na UPC”. Esta tabela é actualizada anualmente ou sempre que 

seja necessário e disponibiliza o nome do princípio ativo, o laboratório, a 

apresentação, o volume e fórmula de reconstituição, a concentração final, estabilidade 

final, necessidade de protecção da luz, sistemas de administração opacos e 

observações. 

De seguida procede-se aos cálculos que decorrem da seguinte forma: 

Prescrição: 265 mg de Paclitaxel, em 500 ml de soro fisiológico, perfusão IV de 3h 

[Paclitaxel] = 6 mg/ml (valor obtido na tabela “Condições de Estabilidade e 

Conservação de Medicamentos Intravenoso Utilizados na Unidade de Preparação de 

Citotóxicos”) 

Volume de PA = 265/6 = 44,2 ml 

Volume total = 544 ml  

Débito = 544/3 = 182 ml/h 

Os cálculos são efetuados por um farmacêutico no dia anterior à preparação. 

No dia da preparação o farmacêutico executa a dupla verificação e verifica a 

concordância dos valores da prescrição com os da etiqueta. Depois da dupla 

verificação o farmacêutico, na sala de apoio, preenche as prescrições e recolhe o 

material necessário para cada preparação colocando-o na adufa onde são 

vaporizados com etanol a 70% antes do TDT os recolher na UPC. 
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É obrigatório o uso de luvas por parte do farmacêutico na sala de apoio, pois 

apesar de não contactar directamente com os fármacos corre riscos de haverem 

resíduos ou quebra de ampolas. O TDT, aquando da preparação de CTX na CFLv, 

terá de estar equipado com bata, touca, óculos, protector de sapatos, luvas de 

borracha e látex e por fim máscara que pode diferenciar entre os filtros P2 e P3 

dependendo do fármaco a preparar. 

Os fármacos CTX recentemente preparados pelo TDT são colocados e 

vaporizados com álcool a 70% na adufa. O farmacêutico, na sala de apoio, confere e 

coloca a etiqueta na preparação. Se se tratar de um fármaco que necessita protecção 

da luz a preparação é colocada dentro de um saco preto com uma etiqueta 

identificativa. As preparações são transportadas em contentores próprios com 

simbologia biohazard por um AO do SF. 

Para a preparação da BCG (Bacillus Calmette-Guérin), que é utilizada para o 

tratamento do cancro superficial da bexiga, a CFLv é desligada para haver uma maior 

protecção do material e, após a preparação, a câmara é novamente ligada e deixada 

em repouso durante 30 minutos para a renovação do ar. 

Alguns ciclos de tratamento incluem CTX orais, para dar continuidade ao 

tratamento em casa, como a capecitabina. Nestas situações, o cálculo é feito tendo 

em conta a dose diária, dose de cada comprimido, número de tomas e número de 

dias de tratamento. Por exemplo: 

Prescrição: 2600 mg/dia de capecitabina em duas tomas (PA e JA) durante 14 dias. 

Quantidade por toma: 2600 mg/2=1300 mg/ toma=2 comp 500 mg + 2 comp 150 mg 

 Comp 500 mg: (2+2) x 14 = 56 comp 

 Comp 150 mg: (2+2) x 14 = 56 comp 

Quando o paciente está a iniciar o seu primeiro ciclo do tratamento, o 

farmacêutico é responsável por transmitir toda a informação relevante relativamente 

aos cuidados a ter com a medicação, mas também, cuidados próprios e os possíveis 

efeitos secundários de forma clara, tranquila e acessível. Isto inclui cuidados na 

alimentação, a importância do consumo de água, protecção solar, cuidados de pele e 

por fim os cuidados a ter com a higiene oral. É fornecido ao paciente esta informação 

por escrito. 

No final do dia, depois de enviadas todas as preparações para o HDI, é feito o 

débito informático de todos os fármacos CTX, soluções de diluição e pré-medicação 

cedidos. É preenchido o Registo Individual de Exposição e, por último, o registo das 

condições de pressão e temperatura na UPC.  
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O controlo microbiológico da UPC é feito quinzenalmente (primeira e terceira 

semana de cada mês), sendo colocados meios de cultura na sala e na CFLv.  

Todas as semanas é feita uma contagem física de todos os fármacos CTX de 

forma a controlar os stocks e verificar a coincidência entre o stock real e o informático. 

O SF do HSL, para além de preparar CTX para o HDI do próprio hospital, 

prepara também para os CS do distrito e para o HDI do HCB. Estas preparações são 

enviadas, por motoristas, em dias estipulados da semana. 

 
5.3. Preparação de Formas Farmacêuticas Não Estéreis 

A preparação de FFNE é realizada no laboratório do SF (Figura 10). Aqui são 

preparadas soluções de álcool a 50º, soluções orais de sacarose, soluções de cloreto 

de potássio, suspensões orais de fenobarbital, suspensões orais de omeprazol, 

suspensões orais de trimetropim, suspensões orais de indametacina e xarope 

comum.  

A preparação das FFNE cabe ao TDT, porém todos os passos, sejam 

pesagem e/ou cálculos, são controlados por um TSS.  

Todas as matérias-primas utilizadas na preparação das FFNE têm associado 

ao laboratório uma Ficha de Segurança, de onde constam as informações da 

substância (como estabilidade, propriedades físico-químicas e reatividade), 

manuseamento e armazenagem, perigos, procedimentos em caso de derrame ou 

incêndio, protecção individual, eliminação e informação ecológica. As matérias-primas 

têm também associado ao lote um Boletim de análise que contem dados referentes 

aos ensaios efectuados a esse mesmo lote de modo a comprovar a sua qualidade. 

O TDT deve limpar a banca com álcool a 70° antes de iniciar a produção e 

estar equipado com luvas, bata descartável, touca e máscara. Aquando da 

manipulação de cada FFNE deve ser impressa e preenchida uma ficha de 

preparação. Depois de preparada a FFNE deve-se preencher a etiqueta 

correspondente e fazer o acondicionamento. 

Os PV dependem do tipo de preparação produzida, no caso de FFNE líquidas 

não aquosas ou sólidas o PV corresponde a 25% do tempo do produto industrializado. 

No caso de preparações líquidas aquosas o PV não deve ser superior a 14 dias e 

deve ser conservado a temperatura de frigorífico (exceto indicação contrária). 

Normalmente, as preparações têm um PV correspondente à duração do tratamento, 

no caso de tratamentos com duração superior a 30 dias adota-se um prazo máximo 

de utilização de 30 dias [3].  
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Algumas FFNE, por acarretarem custos elevados ao SF ou por serem 

necessárias apenas esporadicamente, são encomendadas a farmácias comunitárias, 

nomeadamente a Farmácia da Abelheira ou a Farmácia Simões, localizadas em 

Viana do Castelo. 

5.4. Reembalagem de Formas Farmacêuticas Sólidas Orais 

A reembalagem de FFSO é extremamente vantajosa pois permite ao SF 

dispor de formas medicamentosas individualizadas ajustando a terapêutica conforme 

as necessidades do doente e reduzindo, desta forma, o tempo de preparação da 

medicação, riscos de contaminação e erros de administração. As FFSO reembaladas 

devem assegurar a qualidade e a estabilidade do medicamento, protegendo-o dos 

agentes ambientais agressores [2]. 

No SF são utilizados dois equipamentos para realizar a reembalagem: a 

máquina de corte e reembalagem de medicamentos, o Blispack® (Figura 11), e a 

máquina de reembalagem de medicamentos, a Medical Packaging® (Figura 12).  

O Blispack® é utilizado para FFSO individuais que permanecem no interior do 

blister, sendo este cortado automaticamente. Relativamente ao Medical Packaging® 

este é utilizado em situações onde se faz um fraccionamento manual das FFSO e 

também no caso em que os blisters não permitem um plano de corte adequado pelo 

Blispack®.  

Quando não há um plano de corte adequado também é usual fazer o corte 

manual e uma nova etiquetagem no verso do blister, onde deve constar a DCI (e 

opcionalmente o nome comercial), a dosagem, o lote, fabricante e PV. Nas situações 

de fraccionamento manual como a especialidade farmacêutica foi retirada da sua 

embalagem de origem considera-se um novo PV que corresponde a 25% do tempo 

que resta para expirar o medicamento original. No entanto, se este novo PV for 

superior a 6 meses, considera-se um prazo de utilização máximo de 6 meses [2].  

O invólucro de reembalagem é constituído por papel plastificado de um lado e 

celofane amarelo do outro de forma a permitir a visualização do conteúdo (Figura 13). 

No lado de papel plastificado é impressa a DCI e o nome comercial, o código de 

barras, a dosagem, o fabricante, lote do fabricante e hospitalar, dia da reembalagem e 

prazo de validade.  

No final do processo é feita, por um TDT, uma verificação da integridade do 

reembalamento de todas as FFSO. É também mantido um registo, em impresso 

próprio, de todos os reembalamentos efetuados (Anexo 8). 
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6. Informações Sobre Medicamentos e Outras Atividades da 

Farmácia Clínica 

6.1. Comissão de Farmácia e Terapêutica  

A CFT da ULSAM, EPE é constituída por três médicos e três TSS. As 

principais funções são monitorizar os consumos de medicamentos, velar pelo 

cumprimento do FHNM, quando solicitado pronunciar-se sobre a correcção da 

prescrição aos doentes, emissão de relatórios ao INFARMED acerca de 

medicamentos a incluir ou excluir do FHNM, autorização de inclusão ou exclusão de 

medicamentos à AMH, autorização do uso de medicamentos fora das indicações do 

RCM e propor medidas convenientes para o hospital dentro das competências da 

comissão [15]. 

A presença de farmacêuticos na CFT é imprescindível uma vez que esta atua 

como orgão de ligação entre a ação médica e o SF devendo os seus integrantes ter 

um vasto conhecimento sobre o medicamento [15]. 

6.2. Participação do Serviço Farmacêutico em Ensaios Clínicos  

A ULSAM, EPE participa em ensaios clínicos e o farmacêutico tem um papel 

muito importante neste campo. Este tem a responsabilidade de assegurar uma 

correcta preparação e distribuição da medicação, fazer o controlo das amostras, o seu 

acondicionamento (nas condições de temperatura e humidade requeridas), 

acompanhamento do ensaio e cálculos de adesão ao mesmo. 

Existem dois grandes tipos de estudos efectuados: observacionais e ensaios 

clínicos. Os estudos observacionais passam pela observação do paciente sem que 

haja qualquer tipo de intervenção do investigador [16]. De momento não estão a ser 

desenvolvidos estudos observacionais, mas são usualmente aplicados na área de 

neurologia. 

No caso dos ensaios clínicos, e ao contrário dos estudos observacionais, há a 

intervenção do investigador e os mais comuns são os de fase III que pretendem 

avaliar a eficácia de uma determinada medicação em estudo. Estes realizam-se 

actualmente nas áreas de Medicina Interna, Reumatologia, Gastroenterologia, 

Otorrinologia, Cirurgia e UCI. 

Na ULSAM, EPE as empresas enviam as propostas de ensaios clínicos à 

coordenadora clínica (farmacêutica da blueclinical). Esta é responsável por avaliar as 

condições do centro de ensaio e contactar os médicos de forma a estimar a 

possibilidade de implementação do mesmo. Se obtiver uma resposta positiva a estas 

avaliações, os monitores das empresas são contactados e é realizada uma formação 
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no hospital aos TSS de forma a garantir as competências necessárias ao sucesso do 

ensaio clínico. 

Os pacientes seleccionados para os ensaios preenchem os requisitos 

necessários pela entidade promotora e após o seu consentimento assinam um 

documento onde constam os objectivos e todas as reacções adversas do ensaio 

numa linguagem clara e adequada ao paciente. Caso este seja analfabeto deverá 

acompanhar-se por um representante legal. 

A documentação de cada ensaio é manuseada apenas por TSS e arquivada 

numa capa própria. Fazem parte desta documentação as autorizações das entidades 

necessárias para a validação do ensaio, como o INFARMED e a CEIC (Comissão de 

Ética para a Investigação Clínica).  

A receção da medicação é feita por um TSS que é responsável por verificar a 

identificação, integridade das embalagens, lotes e PV. A medicação é armazenada 

num armário fechado à chave de acesso restrito aos TSS ou num frigorífico específico 

para o ensaio. É mantido um controlo rigoroso da temperatura de armazenamento e 

se se verificar um desvio relativamente à temperatura requerida deverá ser registado 

e posteriormente comunicado ao promotor.  

A dispensa da medicação é feita na farmácia de ambulatório e é atribuída a 

medicação conforme o número do paciente, devendo ser tudo registado na capa do 

ensaio. Este processo é submetido a dupla verificação por TSS.  

No caso de devolução de medicação, esta também deve ser registada na 

capa do ensaio, contabilizando o número de blisters devolvidos. É preenchido um 

impresso próprio onde consta a data de devolução e o número de comprimidos que 

não tomou de forma a fazer um cálculo correto da adesão [17].  

 

7. Acreditação e Certificação de Sistemas de Gestão de 

Qualidade   

Para avaliação de Sistemas de Gestão de Qualidade (SGQ) são efectuadas 

auditorias internas e externas. Estas auditorias permitem estimar o grau de 

cumprimento das normas implementadas. A certificação de um SGQ consiste numa 

garantia, dada por um organismo de certificação, com durabilidade de 3 anos, da 

conformidade dos requisitos especificados nas normas.  

O HSL está certificado pela Associação Portuguesa de Certificação (APCER) 

uma vez que cumpre os requisitos da norma NP EN ISO 9001:2015[18]. A norma ISO 

fornece orientações e/ou requisitos sobre quais características devem ser 

consideradas no sistema de gestão de uma organização. 
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Em relação à acreditação, a ULSAM, EPE segue as normas do CHKS. O 

CHKS é um manual com normas de boas práticas internacionais que segue as 

diretrizes da OMS. Este sistema permite o reconhecimento de boas práticas 

existentes e oportunidades para implementação de novas normas. 

Por fim, a avaliação é feita através no método SINAS que avalia, segundo 

indicadores validados, o desempenho dos processos de trabalho. Esta avaliação 

promove o acesso a informação útil e inteligível sobre a qualidade dos serviços de 

saúde e, por conseguinte, a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde prestados. 

8. Atividades Desenvolvidas no Decorrer do Estágio 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de desenvolver diversas atividades 

em áreas distintas, entre as quais: 

 Criação de documento único, em formato de cartão-de-visita, com 

informações essenciais para utentes da farmácia de ambulatório residentes 

em zonas distantes do HSL que requerem a medicação via telefónica (Anexo 

9); 

 Associação de toda a medicação dispensada em farmácia de ambulatório 

num documento único segundo os grupos das patologias especiais e a 

legislação em vigor (Anexo 10); 

 Criação de nova sinalética para a farmácia de ambulatório (Anexo 11); 

 Elaboração de uma lista de doentes que levantaram medicação em farmácia 

de ambulatório para a esclerose múltipla no primeiro trimestre do presente 

ano; 

 Tradução e interpretação das normas 39, 41, 43 e 47 do Programa de 

Acreditação Internacional para Organizações Prestadoras de Cuidados de 

Saúde da CHKS, versão de dezembro de 2016; 

 Controlo de existências reais e correlação com existências informáticas de 

medicamentos da farmácia de ambulatório e medicamentos citostáticos. 
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Conclusão 

Estes dois meses de estágio permitiram-me ter uma perspectiva acerca da 

farmácia hospitalar que me era desconhecida até então. Trata-se de uma área pouco 

abordada na nossa formação, mas uma das saídas profissionais mais importantes no 

campo das ciências farmacêuticas.  

Tive a oportunidade de acompanhar o trabalho realizado em todo o SF, as 

exigências, particularidades e as competências impostas aos profissionais dos 

diferentes sectores. Tive também a oportunidade de assistir a formações para ensaios 

clínicos que se iriam realizar na ULSAM, EPE, podendo desta forma conhecer mais 

uma realidade do trabalho prestado no SF.  

É de realçar a capacidade de resolução de desafios impostos a estes 

profissionais, principalmente numa altura em que cada vez mais se verificam cortes a 

nível da área da prestação de cuidados de saúde. É, por isso, importante assinalar o 

esforço colectivo que se verifica em toda a equipa que constitui o SF do HSL que 

continua a prestar um serviço de qualidade e a tornar possível um correcto uso do 

medicamento. 
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Anexos   

Anexo 1. Impresso para pedido de introdução de um medicamento à AMH. 

  

 Anexo 2. Modelo nº 1509 da INCM para requisição de estupacientes. 
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Anexo 3. Documento de controlo das saídas de estupefacientes. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Modelo nº 1804 da INCM para requisição de hemoderivados. 
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Anexo 5. Impresso da formulação de misturas de nutrição parentérica. 

 

Anexo 6. Etiquetas internas e externas das bolsas de nutrição parentérica. 
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Anexo 7. Prescrição e etiquetagem anexa de fármacos citotóxicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  

   

 

Ana Montes                                            HSL – ULSAM, EPE 29 

 

Anexo 8. Registo de reembalagem de FFSO. 

Anexo 9. Cartões de farmácia de ambulatório. 
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Anexo 10. Documento único segundo os grupos das patologias especiais e a 

legislação em vigor. 
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Anexo 9. Nova sinalética da farmácia de ambulatório. 
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Figuras 

Figura 1. Modelo 202 – Organograma do SF do HSL. 

 

 

Figura 2. Armazém geral. 
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Figura 3. Injétaveis de grande volume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Frigoríficos e congeladores. 
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Figura 5. Cofre de estupefacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Armazém de citotóxicos.  
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Figura 7. Kardex®. 

 

Figura 8. Sistemas de distribuição avançada Pyxis. 
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Figura 9. Farmácia de Ambulatório. 

 

Figura 10. Laboratório de preparação de FFNE. 
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Figura 11. Blispack®. 

 

 

Figura 12. Medical Packaging®. 
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Figura 13. Reembalagem de FFSO. 
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