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Resumo 
 

O presente relatório surge no âmbito do Estágio Profissionalizante realizado na Unidade 

Curricular Estágio do 5º ano do Mestrado Integrado de Ciências Farmacêuticas. O Estágio 

Profissionalizante decorreu na Farmácia Moderna, no Peso da Régua, entre 17 de janeiro de 2017 e 

16 de maio de 2017, sob orientação da Dra. Ana Clara Abrunhosa. 

No relatório constam, na primeira parte, as atividades desenvolvidas ao longo do estágio e 

nas quais tive oportunidade de ser parte ativa. Na segunda parte são apresentados os temas 

desenvolvidos por mim ao longo do meu estágio na Farmácia Comunitária: um primeiro associado à 

problemática da diabetes, com a realização de um  rastreio e informação dos utentes acerca da 

patologia, e um segundo relativo à tipologia cutânea, com avaliação da mesma e indicação dos 

cuidados de rosto indicados.  
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1 – Introdução 
 

 A farmácia comunitária assume um papel muito importante como entidade de saúde devido 

à sua proximidade à população e à confiança que depositam no farmacêutico. Este tem como 

responsabilidade a saúde e o bem-estar do doente e do cidadão em geral e promover o direito de 

acesso a um tratamento com qualidade, eficácia e segurança. [1] As farmácias são, atualmente,  

verdadeiros agentes de prestação de cuidados de saúde, o que exige do farmacêutico destreza para 

transpor os seus conhecimentos teóricos para a prática profissional, formação contínua dos seus 

conhecimentos e capacidade de acompanhamento do estado de saúde dos utentes com o intuito de 

melhorar o seu bem-estar e aumentar a sua qualidade de vida. Todas estas capacidades, bem como 

toda a atuação do farmacêutico, devem ser sustentadas por um forte sentido de responsabilidade, 

valorizando a dignidade profissional e cumprindo o código deontológico.  

 Ao longo do meu período de estágio fui-me apercebendo da polivalência da atividade 

farnacêutica na farmácia comunitária, pois o farmacêutico necessita não só de deter conhecimentos 

científicos mas também tem de possuir conhecimentos na área legislativa, na área da gestão e tem de 

ser detentor de um bom poder comunicativo. Assim, considero fulcral a realização do estágio 

profissionalizante para a minha formação.  Na tabela 1 encontram-se as principais atividades que tive 

oportunidade de desempenhar ao longo do estágio.  

 

Tabela 1- Cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio curricular 

Atividade Janeiro Fereveiro Março Abril Maio 

Receção de encomendas X X X X X 

Serviços Farmacêuticos X X X X X 

Atendimento ao Público  X X X X 

Formações   X   

Proj. I – Diabetes Mellitus    X  

Proj. II– Tipo de Pele e cuidados de rosto adequados     X 

 

2 - Organização do espaço físico e funcional da Farmácia 

 

2.1 – Localização, Direção Técnica e Horário de Funcionamento 
 

 A Farmácia Moderna (FM) situa-se na Rua dos Camilos, nº 80, Município do Peso da Régua. 

A riqueza desta rua em comércio, consultórios médicos e clínicas, bem como a proximidade a 

unidades de saúde traduz-se num grande fluxo de pessoas e, também, num número considerável de 

utentes para a FM. 
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A propriedade da FM pertence à Dra. Ana Clara Saraiva Abrunhosa Rocha, cumprindo o 

enquadramento legal em vigor - Decreto-Lei (DL) n.º 171/2012 de 1 de agosto.[2] A responsabilidade 

pelos atos farmacêuticos praticados na farmácia, ou seja, o cargo da direção técnica é, também, 

assumido pela Dra. Ana Clara.  

A equipa da FM engloba três farmacêuticos, a Dra. Ana Clara (diretora técnica), o Dr. Carlos 

Granado (farmacêutico adjunto), a Dra. Ana Filipa Mateus (farmacêutica adjunta), cumprindo, assim, 

o DL nº 307/2007, de 31 de agosto, que obriga que as Farmácias comunitárias disponham de, pelo 

menos, 2 farmacêuticos. [3] Também fazem parte desta equipa 3 técnicos de farmácia, Alexandra 

Silva, Paulo Gil e António Pereira. Este último, por motivos de saúde, foi substituído, durante o 

período do meu estágio. Cada um dos colaboradores encontra-se devidamente identificado por um 

cartão com nome e título profissional. 

A FM encontra-se em funcionamento das 8 às 24 horas de segunda a sexta-feira, sem 

interrupção para almoço, ao sábado e domingo encontra-se aberta das 9 às 19 horas. Semanalmente 

cumpre o serviço permanente, estando a farmácia em funcionamento desde a hora de abertura até à 

hora de encerramento do dia seguinte. 

 

 2.2.1 – Espaço físico exterior 
 

 No espaço exterior a FM encontra-se identificada e sinalizada com o símbolo “Cruz Verde”. 

Na porta de entrada estão expostas informações importantes como o nome da diretora técnica, o 

horário de funcionamento e o mapa das farmácias em serviço permanente no Município do Peso da 

Régua, o que vai de encontro ao veiculado no (DL nº 307/2007 de 31 de agosto, alterado pelo DL 

n.º171/2012 de 1 de agosto. [2] 

A farmácia possui duas montras, uma na fachada frontal e outra na fachada lateral, nas quais 

se expõem produtos, publicidade, promoções pontuais ou informações pertinentes. Estas montras são 

remodeladas periodicamente e de acordo com a sazonalidade. É importante salientar a existência de 

um postigo que confere segurança ao atendimento do serviço permanente. Existe, ainda, uma 

máquina de preservativos que se encontra sempre funcional.  

 

2.2.2 - Espaço físico interior 
 

 De acordo com o DL n.º 18/90, de 27 de dezembro as Farmácias devem ter uma área útil 

total mínima de 85m2 , e dispor, obrigatoriamente, de uma área de atendimento ao público, armazém, 

laboratório, escritório e instalações sanitárias [4]. A acrescentar a estas áreas, a FM tem, ainda, uma 

área de apoio ao atendimento, um gabinete de atendimento individualizado (Anexo 1), um gabinete 

da direção técnica, um gabinete para serviços de podologia e fisioterapia (Anexo 2) e um gabinete 

para consultas de nutrição e serviços de audiologia (Anexo3). 
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 A área de atendimento ao público apresenta-se como um espaço harmonioso, calmo, amplo 

e funcional, é composto por uma zona com 3 postos de atendimento. Cada um deles está equipado 

com computador, leitores óticos de códigos de barras, dois deles partilham impressora e todos 

partilham terminais multibanco e a caixa registadora. Os postos de atendimento distam o suficiente 

para permitirem a privacidade do doente. Atrás dos postos de atendimento existem vitrinas que 

permitem a exposição de MNSRM (Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica), alguns dos quais 

vão sendo substituídos de acordo com a sazonalidade, e, também, de produtos de uso veterinário. 

 Importa referir que existe uma zona dedicada à dermo-cosmética, onde os produtos se 

encontram expostos por marca. Esta zona possui um terminal de atendimento, dotado de computador, 

leitor ótico de códigos de barras e impressora.   

Na restante área de atendimento estão expostos artigos de puericultura, higiene oral, 

dietética, suplementos alimentares, perfumes, calçado, entre outros. Importa referir que o espaço 

permite a fácil circulação dos utentes contudo, apresenta cadeiras onde estes podem aguardar pela 

sua vez.  

No armazém encontram-se medicamentos e, também, produtos dietéticos, dispositivos 

médicos, produtos de alimentação infantil e produtos de cosmética, entre outros.  

O laboratório destina-se à preparação de formulações magistrais, contendo todo o material 

necessário bem como diversas referências bibliográficas, como o Formulário Galénico Português, a 

Farmacopeia Portuguesa [4], o Índice Nacional Terapêutico, o Prontuário Terapêutico. Nesta área 

também se procede à receção de encomendas e, quando necessário, às devoluções aos fornecedores. 

Assim, está equipada com um computador, um leitor ótico e um aparelho de impressão de código de 

barras, uma impressora e um fax. 

O gabinete de atendimento individualizado permite não só a determinação de parâmetros 

bioquímicos e a medição da pressão arterial, mas também um diálogo privado e confidencial com o 

doente, estando devidamente equipado.  

 

2.3 – Sistema Informático 
 

 A FM utiliza, como auxiliar na melhoria do serviço e na sua modernização tecnológica, o 

sistema Sifarma2000®, desenvolvido pela Glintt que é também responsável pela sua instalação e 

manutenção. O acesso a este sistema é efetuado individualmente por cada funcionário, a quem é 

atribuído um nº de utilizador e palavra passe, ficando cada ação realizada registada em seu nome.  

 O Sifarma2000® apresenta uma panóplia de funcionalidades e informações. Por exemplo, 

permite aceder a informações, de um determinado produto, como a quantidade existente em stock, 

rotatividade, consumo diário, mensal e anual, histórico de vendas, prazo de validade (PV), data/hora 

e valor da compra, informação científica relevante, entre outras.  
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Considero que nas primeiras utilizações o sistema é pouco intuitivo, tornando-se difícil o seu 

manuseamento. Contudo, o contacto diário com o programa acaba por tornar mais fácil a sua 

utilização e a perceção e utilização das suas funcionalidades.  

 

2.4 - Fontes de Informação 
 

 Durante a prática farmacêutica surgem, por vezes, dúvidas que podem ser resolvidas 

recorrendo a diversas fontes de informação. Destas fazem parte o Resumo das Características do 

Medicamento (disponível online), o Prontuário Terapêutico (disponível online ou em papel) ou 

Índice Nacional Terapêutico. A FM tem disponíveis para consulta regular o Prontuário Terapêutico, 

a Farmacopeia Portuguesa e o Índice Nacional Terapêutico.  

Durante o período de estágio foi-me possível recorrer a estas fontes de informação, em papel 

e online, de forma a esclarecer dúvidas pontuais.  

 

2.5 - Perfil dos Utentes 
 

A maioria dos utentes que se dirigem à FM são idosos com doenças crónicas.Contudo, esta 

não deixa de ser frequentada por pessoas de faixas etárias inferiores, devido à sua localização bastante 

central. Devido ao crescimento turístico da zona, é notório o aumento da afluência de turistas que 

procuram aconselhamento farmacêutico na FM.  

 

 3 - Gestão e Aprovisionamento em Farmácia Comunitária 

 

3.1 - Gestão de Stocks 
 

 A gestão de stocks na farmácia comunitária assume hoje, e devido à conjetura económica, 

um papel crucial na sustentabilidade e estabilidade da mesma.  

 Na gestão de stocks é importante ter em conta as necessidades dos utentes, de modo a evitar 

ruturas, mas também a evitar demasiados excedentes, o que impede a rotatividade dos produtos e o 

retorno financeiro do capital investido. Assim, o controlo dos stocks exige, ao farmacêutico, um 

conhecimento alargado acerca do perfil dos utentes e sobre quais produtos recaem as suas 

preferências, das prescrições habituais dos médicos que têm consultórios nas imediações, da 

sazonalidade dos produtos, entre outros. 

O sistema Sifarma2000® auxilia o farmacêutico na tomada de decisões a nível da gestão, já 

que permite ter conhecimento dos stock disponível, dos medicamentos mais rentáveis, assim como 

ter noção das vendas diárias e respetiva faturação. 
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3.2 – Aquisição de medicamentos e outros produtos de saúde 

 

A aquisição de medicamentos e outros produtos de saúde pode ser feita através de 

distribuidores grossistas ou por encomenda direta aos laboratórios.  A escolha da forma de 

encomenda depende, por exemplo, da quantidade de artigos pretendida, da capacidade de 

investimento, da urgência com que se pretende os produtos. As encomendas efetuadas diretamente 

aos laboratórios são realizadas por intermédio de delegados de informação médica dos laboratórios 

em questão. Nestas encomendas, geralmente, adquirem-se grandes quantidades de produtos, 

obtendo-se bonificações e/ou descontos. As encomendas feitas aos armazenistas aplicam-se quando 

se pretende uma aquisição mais frequente e célere. 

O fornecedor é escolhido de acordo com critérios definidos pela própria farmácia. Apesar 

disso, existem denominadores comuns para a seleção do fornecedor como os preços praticados, 

descontos e bonificações, as facilidades de pagamento, a quantidade de produtos disponíveis, o 

serviço prestado, o número de entregas diárias e o cumprimento das datas de entrega. 

A FM trabalha com mais frequência com os laboratórios  Aurovitas, Generis, Ratiopharm, 

Teva, Lierac®, Avène® e Vichy®. Em relação aos distribuidores grossistas, a FM trabalha, 

principalmente, com a Alliance Healthcare e a OCP Portugal. 

Habitualmente, na FM, são feitas duas encomentas diárias, uma de manhã e outra ao final da 

tarde, correspondentes a produtos cuja necessidade é pontual ou a ruturas de stock. Estas encomendas 

são efetuadas através do Sifarma 2000®.  

Em situações particulares, como quando existem dúvidas em relação à disponibilidade do 

produto ou à data da sua entrega,  as encomendas são realizadas por telefone diretamente ao 

distribuidor grossista.  

Durante o estágio fiquei diversas vezes responsável por realizar encomendas, umas vezes 

através do Sifarma 2000® outras por via telefónica. Também tive autonomia para efetuar 

encomendas de produtos necessários para os meus utentes. 

 

3.3 - Receção e Conferência de Encomendas 
 

Os medicamentos e outros produtos de saúde são entregues na farmácia em contentores 

específicos (que apresentam diferenças de acordo com o distribuidor), identificados com o nome e o 

contacto da farmácia, um código de encomenda e também um código interno do fornecedor. A 

acompanhar a encomenda vem a fatura da mesma e/ou guia de remessa que contém diversas 

informações - identificação do fornecedor e da farmácia, número do documento, identificação dos 

produtos faturados, quantidade pedida e quantidade enviada, Preço de Venda ao Público (PVP), 
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Preço de Venda à Farmácia (PVF), Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), desconto (quando 

aplicável) e valor total da encomenda.  

A receção das encomendas é efetuada através do Sifarma 2000®. As encomendas diárias e 

instantâneas ficam gravadas neste sistema informático, as encomendas feitas diretamente ao 

laboratório ou as que são efetuadas via telefone ao distribuidor grossista, exigem a criação da 

encomenda informaticamente - encomenda manual. 

Inicialmente, procede-se à identificação da fatura e do valor total. De seguida faz-se a leitura 

ótica de todos os produtos. Posteriormente, e se necessário, deve-se atualizar o prazo de validade, o 

PVP e o PVF. Nos produtos sem Preço Inscrito na Cartonagem (PIC) é necessário definir a margem 

de lucro. Se houver alguma inconformidade com algum produto - se estiver danificado, por exemplo 

- deve ser feita a sua devolução. Caso algum produto faturado não tenha sido enviado, deve-se entrar 

em contacto com o distribuidor.  

Depois de verificar se o número de produtos lidos oticamente corresponde ao número de 

produtos faturados e se o valor total está correto, aprova-se a encomenda. A fatura é arquivada numa 

pasta, que difere de acordo com o fornecedor.  

Durante o meu período de estágio efetuei este processo inúmeras vezes, atualizando a data de 

validade, o PVF, o PVP, bem como o preço de artigos sem PIC respeitando a margem de lucro 

estabelecida na farmácia. Procedi, ainda, à reclamação junto de um fornecedor, uma vez que não foi 

enviado um produto que tinha sido faturado. 

 

3.4 – Armazenamento 
 

 Depois da encomenda ser rececionada, os medicamentos e produtos de saúde têm de ser 

armazenados. Neste processo os medicamentos termolábeis são prioritários, sendo armazenados a 

uma temperatura entre 2-8°C. De seguida, devem ser armazenados todos os outros produtos. Na FM, 

os medicamentos de referência bem como pomadas e cremes, sistemas transdérmicos, colírios, gotas 

auriculares, xaropes, ampolas, tiras e lancetas para controlo da Diabetes Mellitus e injetáveis são 

armazenados em gavetas dispensatórias, os genéricos, supositórios, óvulos vaginais, e alguns 

MNSRM são armazenados em estantes. Em ambos os casos, os medicamentos encontram-se 

organizados por ordem alfabética.  

Junto aos balcões de atendimento, existem lineares e armários onde estão armazenados 

produtos de uso veterinário, produtos de higiene dentária, higiene íntima, diversos MNSRM, 

infusões, meias de compressão,  preservativos, entre outros. 

É de salientar que o prazo de validade é um fator importantíssimo na organização dos 

produtos, utilizando-se os princípios First-in/First-out (FIFO) e First-expire/First out (FEFO), ou 

seja a dispensa de produtos mais antigos e com prazo de validade mais curto era prioritária.  
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3.5 – Controlo de prazos de validade 
 

O sistema Sifarma 2000® permite a listagem de produtos cujo prazo de validade está 

próximo de expirar. Esta funcionalidade permite controlar facilmente os prazos de validade dos 

produtos e dispensar aqueles cujo prazo é menor, desde que não prejudique o utente. Assim, 

mensalmente, são avaliados os prazos de validade dos produtos que constam naquelas listas, sendo 

retirados do local de armazenamento aqueles que não se encontram em condições de serem 

dispensados aos utentes.  

Há, ainda, um controlo diário dos PV, aquando da receção de encomendas. Os PV são 

atualizados caso o PV do produto recebido seja mais curto do que aquele que está registado no 

sistema. 

Por diversas vezes procedi à verificação dos prazos de validade dos produtos, retirando da 

zona de armazenamento aqueles que não apresentavam condições de comercialização. Aquando da 

receção de encomendas também tive o máximo cuidado em confirmar o PV dos produtos recebidos, 

confrontando-o com o dos produtos já existentes na FM.  

 

3.6 – Devoluções 
 

 As devoluções ocorrem, geralmente, quando as embalagens dos produtos vêm deterioradas, 

os produtos não foram encomendados ou o seu prazo de validade está muito próximo de expirar, ou 

quando existe uma notificação de produtos retirados do mercado pelo INFARMED.  

O Sifarma2000® possibilita a realização de devoluções uma vez que possui um menu 

reservado à Gestão de Devoluções que permite a emissão de uma nota de devolução, em triplicado, 

que contém a identificação do fornecedor, o nome e código dos produtos, a quantidade a devolver e 

o motivo da devolução. Dois exemplares, assinados e carimbados pelo membro da farmácia, 

acompanham a devolução até ao fornecedor e o terceiro exemplar, datado, assinado e carimbado pelo 

distribuidor grossista, é guardado numa pasta na farmácia.  

Caso os produtos sejam aceites, existe a possibilidade de efetuar uma troca por outros 

produtos ou é emitida uma nota de crédito que é descontada na fatura seguinte. Se os produtos não 

forem aceites, são devolvidos e têm de ser catalogados como quebras de stock. 

Ao longo do meu estágio tive oportunidade de auxiliar várias devoluções de produtos devido, 

sobretudo, ao curto prazo de validade. 

 

4 - Dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde 
 

 A dispensa de medicamentos constitui uma das principais áreas de intervenção do 

farmacêutico comunitário. O contacto direto com o doente, a enorme quantidade de medicamentos 
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disponíveis, o aconselhamento farmacêutico ao utente – acerca das interações terapêuticas, cuidados 

especiais, duração de tratamento, entre outras – exige do farmacêutico um vasto conhecimento 

científico, grande sentido de responsabilidade e rigor. 

 

4.1 – Dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica 
 

De acordo com o DL n.º176/2006, de 30 de agosto alterado pelo DL n.º 20/2013, de 14 de 

fevereiro [5], os medicamentos, em relação à sua dispensa ao público, são classificados em 

Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e MNSRM. 

 

 4.1.1 – Prescrição médica – receita 
 

A dispensa de MSRM exige a apresentação, por parte do utente, de uma receita válida. 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 [6]. Esta portaria aplica-se a todos os medicamentos de uso humano sujeitos a receita 

médica, incluindo medicamentos manipulados e medicamentos contendo estupefacientes ou 

substâncias psicotrópicas, bem como a produtos para autocontrolo da diabetes mellitus e produtos 

dietéticos. A receita médica tem de obedecer aos modelos aprovados pelo Despacho n.o 15700/2012, 

de 30 de novembro, assim, a receita médica materializada apresenta uma validade de apenas trinta 

dias, a receita médica renovável materializada validade de seis meses a contar da data da prescriçaõ. 

A receita médica pré-impressa ou manual é utilizada em situações de falência do sistema informático, 

inadaptação fundamentada do prescritor, prescriçaõ ao domicílio ou quando os profissionais têm um 

volume de prescrição igual ou inferior a 40 receitas por mês. O farmacêutico deve proceder à 

validação de receitas manuais. [7]  

 

4.1.2 – Validação da prescrição médica 
 

De modo a validar a receita médica o farmacêutico deve analisar vários parâmetros  como o 

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

número de beneficiário do utente, regime especial de comparticipaçaõ de medicamentos, quando 

aplicável, representado pelas letras R e O (a letra R aplica-se aos utentes pensionistas abrangidos 

pelo regime especial de comparticipação e a letra O é utilizada em utentes abrangidos por outro 

regime especial de comparticipação, identificado por alusão ao respetivo diploma legal), 

comparticipações especiais, quando aplicáveis, identificaçaõ do medicamento (Denominação 

Comum Internacional ou nome do medicamento de referência), posologia e duração do tratamento, 
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número de embalagens, data da prescrição e assinatura do prescritor [8,9]. A prescrição manual deve 

obedecer a estas regras e nela deve constar a justificação de apresentar aquele tipo de prescrição. 

Ao longo do meu estágio analisei várias prescrições médicas, o que me permitiu detetar 

algumas falhas como ausência da assinatura do médico, ausência de número de beneficiário do 

utente, prazos de validade expirados, entre outros. 

 

4.1.3 - Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 
 

 O farmacêutico deve adotar uma postura ativa na dispensa de MSRM, contribuindo para a 

comunicação entre todos os intervenientes no sistema de saúde. Aquando da receção da receita 

médica, o farmacêutico deve analisar se a prescrição é a mais adequada, se é um tratamento crónico 

ou agudo e deve verificar as posologias e possíveis interações medicamentosas. O utente deve ser 

informado da existência dos medicamentos disponíveis na farmácia com a mesma substância ativa, 

forma farmacêutica e dosagem do medicamento prescrito, e quais os que apresentam o preço mais 

baixo. As farmácias devem ter disponíveis para venda, no mínimo, três medicamentos de cada grupo 

homogéneo, de entre os que correspondem aos cinco preços mais baixos e devem ser dispensados 

os que tenham preço inferior. Com a máxima responsabilidade, os medicamentos devem ser 

recolhidos, tendo em conta o nome do medicamento, a dosagem, o número de unidades por 

embalagem e a quantidade de embalagens que o utente pretenda levar, no caso de ser um número 

inferior às que estão prescritas. Posteriormente, procede-se à venda, propriamente dita. 

 No âmbito dos cuidados farmacêuticos, é importante informar o utente sobre a posologia e 

forma de administração, interações, efeitos secundários mais frequentes e finalidade da terapêutica 

de modo a assegurar a adesão à mesma.  

Na FM tive oportunidade de intervir várias vezes na área dos cuidados farmacêuticos, 

prestando todos os esclarecimentos necessários, de forma a garantir que não existia nenhuma dúvida 

associada à terapêutica.  

 

4.1.4 - Comparticipação de medicamentos 
 

 O DL n.º 48-A/2010, de 13 de maio, que tem como objetivos principais melhorar o acesso 

ao medicamento a quem dele necessita, especialmente as pessoas com menos recursos económicos, 

tornar o sistema de comparticipações do Estado mais racional e eficiente e promover a utilização do 

medicamento genérico, divide em dois o atual regime de comparticipações dos medicamentos, o 

regime geral e o regime especial [10]. 

 O regime geral de comparticipação define quatro escalões de comparticipação do Estado no 

preço dos medicamentos, o escalão A é de 95 %, o escalão B é de 69 %, o escalão C é de 37 %, o 

escalão D é de 15 % [11]. O regime especial de comparticipação é identificado pelas inscrições “R”, 
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“RT” ou “RO” e é aplicável a pensionistas, isentos de taxas moderadoras ou a doentes que sofram 

de patologias crónicas.  

Existem, ainda, vários subsistemas de saúde, independentes do SNS como a  Caixa Geral de 

Depósitos, Medis®, Multicare®, SAMS e SAMS/Quadros, entre outros.  

Durante o estágio contactei com receitas prescritas com os vários subsistemas mencionados 

sendo uma oportunidade para me familiarizar com as diversas entidades. 

 

4.1.5 - Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 
 

 O DL n.º 15/93, de 22 de janeiro define o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de 

estupefacientes e substâncias psicotrópicas, já que estas são substâncias que possuem grande 

potencial para causar dependência física e psíquica [12].  

Estes medicamentos são prescritos em receita própria que deve conter a  inscrição “RE” – 

receita especial. A sua dispensa é, também, peculiar sendo necessário preencher no sistema Sifarma 

2000 uma série de dados acerca do utente, do adquirente, quando aplicável, e do médico prescritor, 

obedecendo à Portaria n.º 193/2011, de 13 de maio [13]. Aquando da finalização da venda são 

impressos os dados referentes à dispensa dos medicamentos e os dados do adquirente na receita, bem 

como um documento de psicotrópico que é anexado à fotocópia da receita e que deve estar arquivado 

na farmácia por um período de três anos. [13] 

A lista dos psicotrópicos vendidos deve ser analisada mensalmente e conferida com as 

receitas e documentos relacionados. Essa lista deve ser enviada, a cada mês, à Autoridade Nacional 

do Medicamento e Produtos de Saúde, IP (INFARMED), bem como uma cópia das receitas manuais. 

Durante o meu período de estágio tive a oportunidade de dispensar, várias vezes, 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, cumprindo todas as regras inerentes à dispensa destes 

medicamentos. 

 

4.1.6 - Conferência de Receituário 
 

 A conferência das receitas médicas é um processo que assume bastante importância, uma 

vez que qualquer erro pode inviabilizar o pagamento das comparticipações pelo Estado. Assim, 

apesar de haver uma validação aquando da dispensa, torna-se necessário proceder a uma nova análise 

para evitar inconformidades.   

 Depois de analisadas, as receitas são colocadas em lotes de 30 receitas em associação com o 

verbete (onde consta a identificação da farmácia, a série, o mês e o ano, o número de receitas, o PVP 

dos medicamentos, o valor pago pelos utentes e valor a pagar pela entidade responsável pela 

comparticipação) de identificação do lote carimbado, datado e assinado [14]. No último dia do mês, 

é efetuado o Resumo Mensal de Lotes e a Fatura Mensal dos Medicamentos. Toda a documentação 
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é enviada para o Centro de Conferência de Faturas, no caso da faturação relativa aos sistemas ou 

subsistemas do Sistema Nacional de Saúde, a documentação que pertence aos restantes organismos 

de comparticipação é enviada para a Associação Nacional de Farmácias [14]. Se for detetada alguma 

não-conformidade, a receita médica é devolvida à farmácia juntamente com a justificação da 

devolução. Neste caso a farmácia poderá corrigir o erro. [15]  

 As receitas desmaterializadas passam por um processo mais facilitado, sem haver 

necessidade de conferência de receituário. Depois da dispensa, o sistema envia os dados para o 

Centro de Conferência de Faturas. [15] Contudo, no caso das complementaridades deste tipo de 

receitas, a farmácia deve enviar, mensalmente, os talões de faturação das dispensas com referência 

ao número da receita e o número de beneficiário às várias entidades.  

 No meu período de estágio tive a possibilidade de conferir e organizar as receitas e de 

acompanhar o processo referente ao receituário. 

 

4.2 - Dispensa de medicamentos não sujeitos a receita médica 
 

 Os MNSRM são os medicamentos que podem ser adquiridos sem a apresentação de uma 

receita médica por não constituirem, direta ou indiretamente, um risco para a saúde. Estes 

medicamentos não são comparticipáveis, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados por 

razões de saúde pública, sendo o seu regime de preços regulado pelo DL n.º 176/2006, de 30 de 

Agosto. [16,17] 

 Os MNSRM podem ser dispensados nas farmácias e nos locais de venda de medicamentos 

não sujeitos a receita médica devidamente autorizados pelo INFARMED. A venda destes 

medicamentos deve ser efetuada por pessoas qualificadas - farmacêutico ou técnico de farmácia - ou 

sob a sua responsabilidade. Os farmacêuticos assumem um papel preponderante na dispensa destes 

medicamentos, já que este ato de automedicação aumenta a suscetibilidade de surgirem riscos, como 

o aparecimento de reações adversas ou de interações medicamentosas.  

A farmácia é, muitas vezes, o primeiro local onde as pessoas se deslocam com o intuito de 

obterem melhorias do seu estado de saúde quando surge alguma anomalia. Assim o farmacêutico 

tem, ainda, a responsabilidade de perceber se o estado de saúde do utente exige acompanhamento 

médico, encaminhando-o sempre que necessário.  

Durante o meu estágio tive a possibilidade de aconselhar MNSRM, iniciando este processo 

com a recolha do máximo de informação clínica pertinente (como sintomatologia, manifestações do 

paciente, medicação tomada, historial de reações adversas, alergias) e assegurando-me que o utente 

saía da farmácia com toda a informação necessária para uma toma mais responsável e consciente.   
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4.2.1 – Medicamentos manipulados e preparações extemporâneas 

 

 Os medicamentos manipulados são medicamentos preparados segundo fórmulas magistrais 

ou oficinais preparados em farmácias ou serviços farmacêuticos hospitalares, sendo da 

responsabilidade do farmacêutico. O INFARMED é responsável pela aprovação das normas e 

requisitos que atestam a qualidade dos medicamentos manipulados. [18] 

 Importa referir que na FM não se preparam medicamentos manipulados, uma vez que o 

volume de prescrições não justifica a sua produção, especialmente devido ao elevado investimento 

que exige. Assim, quando algum utente necessita, procede-se à encomenda à farmácia Lordelo de 

Vila Real, sendo o envio efetuado pela OCP Portugal. 

As preparações extemporâneas correspondem a pós ou granulados que podem ser solúveis 

ou insolúveis em água, originando soluções ou suspensões, respetivamente. Como as substâncias 

apresentam baixa estabilidade na presença de água, a sua reconstituição (com água purificada) é 

efetuada somente no momento da sua venda. Estas preparações devem ser preparadas cumprindo as 

exigências dos medicamentos manipulados. [18] 

Durante o estágio tive oportunidade de efetuar preparações extemporâneas, sobretudo de 

antibióticos para uso pediátrico. Alertei o utente para o curto prazo de validade destas preparações e 

para a necessidade de agitação aquando da sua utilização.  

 

4.3 – Dispensa de outros produtos de saúde 
 

 A FM possui vários produtos  de categorias diversas, como produtos para alimentação 

especial, dietéticos, fitofarmacêuticos, cosméticos e dermofarmacêuticos, medicamentos de uso 

veterinário e dispositivos médicos. Cada uma destas categorias obedece a legislação própria. 

Durante o período do meu estágio tive a oportunidade de dispensar vários destes produtos 

sentindo, contudo, alguma dificuldade em aconselhar Medicamentos de Uso Veterinário devido ao 

grande desconhecimento sobre as características farmacoterapêuticas dos mesmos. 

 

5 – Serviços prestados na farmácia 
 

O conceito de Farmácia Comunitária tem evoluído e, atualmente, estes locais não são apenas 

locais de venda de medicamentos mas sim espaços de saúde com prestação de serviços, o que 

constitui uma mais valia para os utentes.  

A FM possui um espaço devidamente equipado que permite a monitorização de vários 

parâmetros como pressão arterial, glicémia, colesterol total, triglicerídeos, ácido úrico, gama GT, 

bilirrubina, PSA e hemoglobina. Os utentes habituais têm a possibilidade de monitorizar, 



Relatório de Estágio Profissionalizante - Farmácia Moderna  

 

14 
 

gratuitamente, a pressão arterial, a glicémia e o colesterol total mensalmente, o que permite controlar 

situações já identificadas ou detetar desvios.  

Desde cedo, foi-me permitido realizar estes testes o que me permitiu iniciar o contacto com 

os utentes e prestar os primeiros aconselhamentos. 

A FM disponibiliza, também, serviços prestados por outros profissionais, como podologia, 

fisioterapia, consultas de nutrição e manutenção dos aparelhos auditivos. Na FM é possível a 

administração de medicamentos e vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação.  

 

6 – Outros serviços 
 

6.1 – VALORMED 
 

A consciencialização para a especificidade do medicamento enquanto resíduo fez surgir a 

VALORMED®, uma sociedade sem fins lucrativos cuja finalidade consiste na gestão dos resíduos 

de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. [19] 

Muitos utentes entregam medicamentos fora do prazo de validade ou que já não tomam na 

FM, que funciona como ponto de recolha. Estes medicamentos são depositados no contentor da 

VALORMED®. Quando este está cheio, é fechado e pesado procedendo-se depois ao preenchimento 

de uma ficha. Posteriormente, o contentor é recolhido pelos distribuidores de medicamentos  

 

6.2 – Dispensa de medicamentos a Lares e à Santa Casa da Misericórdia 
 

Todos os meses são enviadas para a FM receitas dos utentes da Santa Casa da Misericórdia 

do Peso da Régua e do Lar de Santa Marta de Penaguião. Estas são aviadas e os medicamentos são 

separados, em sacos, por utente. A FM é responsável pela entrega dos medicamentos a estas 

instituições.   

A FM também assegura a medicação do Lar de Lobrigos, em Santa Marta de Penaguião. 

Neste caso, as colaboradoras responsáveis pela medicação dos utentes dirigem-se à FM com as 

receitas médicas e vão levantando a medicação conforme as necessidades. 

Ao longo do meu estágio tive oportunidade de auxiliar na preparação da medicação a enviar 

para a Santa Casa da Misericórdia do Peso da Régua e para o Lar de Santa Marta de Penaguião. Tive, 

também, oportunidade de atender, por diversas vezes, as colaboradoras responsáveis pela medicação 

dos utentes do Lar de Lobrigos.  

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante - Farmácia Moderna  

 

15 
 

7 – Conclusão 
 

 O estágio profissionalizante atua como uma atividade consolidante de todos os 

conhecimentos teóricos apreendidos ao longo do percurso académico. Constitui, também, um 

processo fulcral na aprendizagem da comunicação com o utente, na relação com a equipa de trabalho, 

no desenvolvimento do sentido de responsabilidade, ética, no incremento de autonomia e na perceção 

da dinâmica das Farmácias Comunitárias.  

É notório que o farmacêutico, detentor de grandes conhecimentos técnicos e científicos, é 

um agente fulcral no estímulo do correto e responsável uso do medicamento, na educação dos utentes 

e na promoção da saúde e bem-estar dos mesmos.  

O meu período de estágio, bem como todas as pessoas com quem tive a oportunidade de 

contactar, foram uma mais valia para o meu desenvolvimento profissional e pessoal. Durante este 

período, para além de pôr em prática os meus conhecimentos teóricos, tive a oportunidade de 

compreender alguns princípios básicos da legislação farmacêutica em vigor e ser parte integrante da 

farmácia comunitária como local de prestação de cuidados de saúde.  
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Diabetes Mellitus 

 

1 – Seleção do Tema 
 

 Desde cedo, inicialmente na realização dos testes bioquímicos e posteriormente no 

atendimento ao público, percecionei uma grande quantidade de utentes diabéticos e um certo 

desconhecimento em relação à patologia por parte da população. Assim, procedi à realização de um 

rastreio, num dia em que estava na farmácia a nutricionista, de modo a reencaminhar para a consulta 

de nutrição casos em que fosse vantajosa essa consulta. Procedi à distribuição de um panfleto acerca 

da diabetes com informação apresentada de uma forma simples e apelativa com o intuito de 

sensibilizar e informar a população. 

 

2 – Introdução 
 

 As doenças crónicas continuam a ser uma das principais causas de morbidade e 

mortalidade na Europa. Segundo a OMS, a prevalência da diabetes está a aumentar, em indivíduos 

de todas as idades, na Europa, principalmente devido ao aumento do excesso de peso e obesidade, 

inatividade física e dieta inadequada. Assim, torna-se imperativo desenvolver programas de educação 

da população e de prevenção e controlo da diabetes, o que já constitui uma preocupação da Direção 

Geral de Saúde (DGS) e, também, do Parlamento Europeu.  

 

3 – Definição  
 

 A diabetes é uma doença metabólica crónica caracterizada por elevados níveis de glucose no 

sangue, resultantes da insuficiente ou ausente secreção de insulina que pode, ou não, ser 

acompanhada pelo comprometimento da sua ação. [20,21] A longo prazo, estes níveis conduzem a 

danos sérios como nefropatia, neuropatia, retinopatia, ulcerações nos pés (resultantes de 

complicações microvasculares), problemas cardíacos, entre outros. 

 

3.1 – Pâncreas e produção de insulina 
 

A insulina é uma proteína pequena libertada a partir de células beta pancreáticas a uma 

reduzida taxa basal, verificando-se aumento dessa taxa em resposta a uma alteração da glicémia [20]. 

Para além da glicose, muitas hormonas gastrointestinais estimulam a secreção de insulina, incluindo 

a gastrina, secretina, colecistocinina e as incretinas - peptídio inibitório gástrico (GIP, gastric 
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inhibitory polypeptide) e peptídio semelhante à glucagina (GLP-1, glucagon-like peptide). Estas 

hormonas são libertadas com a ingestão de alimentos. 

Libertação da Insulina  

Os canais de potássio sensíveis ao ATP determinam o potencial de membrana em repouso 

nas células beta. A glicose entra nas células beta através de um transportador de membrana - o Glut-

2. O seu metabolismo subsequente aumenta a concentração intracelular de ATP [20]. 

Consequentemente há bloqueio dos canais, causando despolarização da membrana e abertura dos 

canais de cálcio dependentes da voltagem, com consequente influxo de cálcio, o que induz a secreção 

de insulina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 - Tipos de Diabetes  
 

A Norma da Direção Geral de Saúde 002/2011, define quatro tipos de diabetes[24]: 

• Diabetes tipo 1 

• Diabetes tipo 2 

• Diabetes gestacional 

• Outros tipos específicos 

 A diabetes tipo 1, geralmente conhecida como insulino-dependente, carateriza-se pela 

secreção insuficiente ou inexistente de insulina resultante da destruição das células beta. Assim, 

torna-se indispensável a insulinoterapia para assegurar a sobrevivência e objetivando a prevenção do 

desenvolvimento de cetoacidose, coma e morte. Este tipo de diabetes pode, ainda, ser subdividido 

em causas idiopáticas e imunes, com especial predominância destas últimas. [20, 22] 

Figura 1- Modelo da libertação de insulina de uma célula beta pancreática. Adaptado de [20] 
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Este tipo de diabetes é, geralmente, diagnosticado em crianças e adolescentes, contudo o seu 

diagnóstico pode ser feito em idades mais avançadas. [20,23] 

A diabetes tipo 2, a mais comum, resulta da resistência à insulina combinada com a sua 

produção insuficiente, assim pode-se observar insulinorresistência com deficiência relativa de 

insulina ou predomínio de defeitos na secreção de insulina que pode, ou não, ser acompanhada de 

resistência à insulina. [20] Em alguns casos, não é necessário a administração de insulina.  

A diabetes gestacional carateriza-se por qualquer anomalia do metabolismo da glicose 

detetada, pela primeira vez, durante o período da gravidez. Geralmente, os elevados níveis de glucose 

desaparecem quando a gestação termina. Contudo, as mulheres que desenvolvem este tipo de 

patologia apresentam um risco acrescido de posteriormente desenvolverem outro tipo de diabetes. 

[20,25] 

Os outros tipos específicos de diabetes correspondem a consequências de processos 

etiopatogénicos identificados, como: 

• Defeitos genéticos das células beta; 

• Defeitos genéticos na ação da insulina; 

• Doenças do pâncreas exócrino; 

• Endocrinopatias diversas; 

• Diabetes induzida por fármacos ou químicos.[25]  

 

4 – Fatores de risco  
 

 Os fatores de risco de risco para o desenvolvimento de diabetes tipo 1 incluem predisposição 

genética, que pode estar relacionada com fatores ambientais ainda pouco conhecidos. A presença de 

determinados genes (que fornecem instruções para a formação de proteínas que desempenham um 

papel crítico no sistema imunológico), pertencentes ao complexo Antigénio Leucocitário Humano 

(HLA), aumenta o risco de desenvolvimento de diabetes tipo 1. [26,27] O desenvolvimento de 

infeções virais bem como a raça/etnia parecem ser fatores de risco para o desenvolvimento desta 

patologia. [26] Portadores de determinadas doenças auto-imunes podem apresentar um risco 

acrescido de desenvolver diabetes tipo 1. 

Os principais fatores de risco para o desenvolvimento de diabetes tipo 2 são a obesidade, 

excesso de peso, gordura visceral, inatividade física, hábitos alimentares não saudáveis e idade. [28, 

29, 30] Têm, ainda, sido apontados outros possíveis fatores de risco para o desenvolvimento da 

diabetes tipo 2, como fatores psicossociais [30], stress e depressão [31] e infeções (que podem 

conduzir à resistência à insulina) [32]. Importa referir que a diabetes gestacional prévia constitui um 

fator de risco para o desenvolvimento desta patologia, tal como o consumo de fármacos que possam 

despoletar esta patologia.  
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5 – Sintomas 
 

A diabetes apresenta sintomas característicos, que resultam da hiperglicemia, como [33 e 

34]: 

• Micção frequente – poliúria;  

• Sede anormal – polidipsia; 

• Aumento do apetite – polifagia; 

• Perda de peso súbita; 

• Cansaço/falta de energia;  

• Feridas de cura lenta;  

• Infeções recorrentes, por exemplo, infeção do trato urinário e candidíase vaginal;  

• Visão turva. 

Na diabetes tipo 2 estes sintomas não são marcados ou são inexistentes, por isso, esta 

patologia pode passar despercebida durante vários anos. A sintomatologia aparece quando a glicose 

apresenta valores muito elevados. No aparecimento súbito da diabetes tipo 1 estes sintomas são muito 

nítidos. [34] 

A diabetes gestacional, geralmente, não apresenta sintomas, o que requer monitorização das 

mulheres que possam desenvolver esta patologia. [35] 

Por outro lado, a hipoglicemia que pode resultar de incorreta monitorização dos níveis da 

glicose, toma excessiva ou incorreta da medicação,  jejum prolongado e exercício físico inadequado, 

também pode conduzir ao aparecimento de sintomas característicos, como [33]:  

• Dificuldades em raciocinar;  

• Tremores; 

• Palidez; 

• Palpitações. 

Em casos mais graves a hipoglicemia pode causar formigueiros nos lábios e na língua, 

convulsões, perda de consciência e coma. [33] 

 

6 – Prevalência 
 

 Segundo dados recentes, aproximadamente 150 milhões de pessoas, em todo o mundo, têm 

diabetes e esse número pode duplicar até 2025. Este aumento, em grande parte, ocorrerá em países 

em desenvolvimento e vai ser causado pelo crescimento populacional, envelhecimento, ausência de 

dietas saudáveis, obesidade e sedentarismo. [22] 
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 Em Portugal, de acordo com dados de 2015, a prevalência estimada da diabetes na população 

portuguesa (com idades entre os 20 e os 79 anos) foi de 13.3%, o que equivale a mais de 1 milhão de 

portugueses. [37] Verificou-se na taxa de incidência da diabetes, que fornece informação em relação 

ao número, anual, de novos casos de diabetes na população, um crescimento nos últimos anos, no 

ano de 2015 observaram-se 591,5 número de novos casos por 100 000 indivíduos. [37] 

 

7 – Diagnóstico 
 

De acordo com a norma Norma nº 002/2011 de 14/01/2011 da Direção Geral de Saúde, o 

diagnóstico da diabetes é efetuado com base nos seguintes parâmetros e valores para plasma venoso 

na população em geral [24]: 

• Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl; 

ou 

• Sintomas clássicos + glicemia ocasional ≥ 200 mg/dl; 

ou 

• Glicemia ≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 mmol/l) às 2 horas, na prova de tolerância 

à glicose oral (PTGO) com 75g de glicose; 

ou 

• Hemoglobina glicada A1c (HbA1c) ≥ 6,5%.  

No caso de pessoas assintomáticas o diagnóstico não deve ser efetuado com base num único 

valor anormal de glicemia de jejum ou de HbA1c. Deve-se proceder a uma confirmação, efetuando 

uma segunda análise após uma a duas semanas. [24] 

A existência de hiperglicemia intermédia faz-se com base nos seguintes parâmetros [24]:  

• Anomalia da Glicemia de Jejum (AGJ): glicemia de jejum ≥ 110 e < 126 

mg/dl; 

• Tolerância Diminuída à Glicose (TDG): glicemia às 2 horas na PTGO ≥ 140 

e < 200 mg/dl; 

Em relação à diabetes gestacional, o seu diagnóstico é feito com base nos seguintes valores 

para plasma venoso [16]:  

• Glicemia de jejum, realizada na 1.ª consulta de gravidez, ≥ 92 mg/dl e < 126 

mg/dl;  

• Caso, glicemia de jejum < 92 mg/dl, é realizada PTGO com 75 g de glicose, 

às 24-28 semanas de gestação. Para diagnóstico de diabetes gestacional, é 

necessária a confirmação de um ou mais valores: 

o às 0 horas, glicemia ≥ 92 mg/dl; 

o à 1 hora, glicemia ≥ 180 mg/dl;  
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o às 2 horas, glicemia ≥ 153 mg/dl.  

As mulheres a quem foi diagnosticada diabetes gestacional devem realizar, 6 a 8 semanas 

após o parto, uma PTGO com sobrecarga de 75 g de glicose com uma determinação às 0 e às 2 horas. 

Quando os valores de glicemia em jejum são <110 mg/dl e <140 mg/dl, 2 horas após a sobrecarga 

de glucose, a prova é negativa. [36] 

 

8 – Complicações da diabetes 
 

 Os elevados níveis de glucose têm repercussões ao nível de vários órgãos. Aproximadamente 

40% das pessoas com diabetes vêm a apresentar complicações tardias resultantes desta patologia. A 

fim de evitar estas complicações, deve ser feito um controlo rigoroso da glicose e os órgãos (como o 

olho, rim, coração) mais propensos ao desenvolvimento destas complicações devem ser vigiados 

periodicamente. A diabetes é responsável pelo aparecimento de complicações micro e 

macrovasculares e, por isso, pelo aparecimento de retinopatia (uma das principais causas de perda 

de visão, a nível mundial), nefropatia, doença cardiovascular, neuropatia, doença vascular periférica, 

neuropatia, ulceração e amputação do pé diabético e disfunção sexual. [37 e 38] 

 

9 – Tratamento 
 

 O tratamento farmacológico da diabetes recai sob o uso de insulina, antidiabéticos orais e 

glicagina. A administração de insulina é necessária em todas as pessoas que apresentam diabetes tipo 

1, mas também pode ser utilizada em pacientes com diabetes tipo 2 quando a dieta e outras formas 

de terapia não são efetivas para controlar a hiperglicemia. As preparações de insulina são 

classificadas, de acordo com o seu início de ação, duração de ação e o tempo necessário para atingir 

a concentração máxima, em insulina de ação curta, de ação intermédia e de ação prolongada. [20, 

39] 

 Os antidiabéticos orais são utilizados para o tratamento da diabetes tipo 2. Deste grupo de 

fármacos fazem parte as sulfonilureias, as biguanidas, os inibidores da DPP4 (Dipeptidilpeptidase-

4), as tiazolidinedionas, os derivados da D-fenilalamina e os inibidores da alfa-glicosidase intestinal. 

As sulfonilureias exercem a sua ação hipoglicemiante por estimulação da secreção da insulina 

residual endógena, sendo úteis em doentes com o mínimo de função pancreática. A ação 

hipoglicemiante destes fármacos constitui a consequência mais preocupante da sua utilização. [39] 

As biguanidas, como a metformina, atuam inibindo a absorção gastrointestinal de glicose, a 

neoglicogénese hepática e aumentando a utilização periférica da glicose. Para a utilização destes 

fármacos é necessário que o pâncreas endócrino ainda funcione. [39] Os inibidores da enzima DPP, 

enzima que diminui as incretinas, hormonas que estimulam a síntese e a secreção da insulina, inibem 
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a secreção de glicagina ou glucagom e preservam a função das células beta-pancreáticas. [39] O 

mecanismo de ação das tiazolidinedionas aumenta ou mimetiza parcialmente certos efeitos da 

insulina no metabolismo dos hidratos de carbono e dos lípidos. Esta família de fármacos é utilizada 

quando o controlo glicémico com os fármacos referidos anteriormente não é adequado. [39] Um 

derivado da fenilalanina, a nateglinida, atua como secretagogo da insulina e o seu efeito depende do 

funcionamento das células beta dos ilhéus pancreáticos. [39]. Os inibidores da glicosidase intestinal 

alfa possuem a capacidade de retardar a digestão do amido e da sacarose, reduzindo assim a sua 

absorção e, consequentemente, atrasam e reduzem os níveis de glicemia pós-prandial. [39] 

O controlo glicémico pode não ser atingido com o recurso às sulfunilureias, metformina ou 

gliptinas isoladas nem com os outros fármacos referidos. Quando isto acontece recorre-se a 

associação de fármacos de ação antidiabética. A Direção Geral de Saúde apresenta algoritmos 

clínicos para o tratamento da diabetes tipo 2 (Anexo 4). [40] 

Importa referir que devem ser efetuadas abordagens não farmacológicas como a promoção 

de hábitos alimentares saudáveis e a prática de exercício físico.  

 

10 – Atividade desenvolvida e resultados obtidos 
 

 Nesta atividade, optei por elaborar um panfleto (Anexo 5) no qual expus o que é a diabetes, 

os tipos, os fatores de risco para o desenvolvimento desta patologia, bem como os seus sintomas 

característicos e as complicações inerentes a esta patologia. O panfleto foi disponibilizado às pessoas 

que participaram no rastreio. O objetivo inicial seria encaminhar para consulta de nutrição os utentes 

que pudessem necessitar desse acompanhamento, no entanto só um utente se mostrou disponível para 

fazer a consulta. Nesta, o utente usufruiu de um aconselhamento personalizado, sendo informado 

acerca da alimentação e do tipo de alimentos mais apropriados tendo em conta a sua patologia.   

No rastreio participaram 21 utentes, 12 homens e 9 mulheres. Dos 21 participantes, 9 eram 

diabéticos já diagnosticados e medicados. Os participantes encontravam-se todos em jejum já que 

esta atividade tinha sido publicitada na farmácia. 

 

Tabela 2 - Valores de glicémia (mg/dl) dos participantes do rastreio 

Participante Valor da Glicémia Participante Valor da Glicémia 

Participante 1 83 Participante 12 76 

Participante 2 (diabético) 92 Participante 13 85 

Participante 3 (diabético) 210 
Participante 14 

(diabético) 
102 

Participante 4 100 Participante 15 81 

Participante 5 72 Participante 16 123 

Participante 6 (diabético) 98 
Participante 17 

(diabético) 
96 
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 É importante salientar alguns valores de glicémia determinados, nomeadamente o valor do 

participante 3 que, sendo diabético apresenta um valor da glicemia descontrolado apesar da 

monitorização regular e da correta administração da medicação. Contudo, o utente já tinha uma 

consulta marcada para o médico avaliar esta situação. Os participantes 8 e 16 apresentavam valores 

de glicémia superiores a 110 mg/dL o que, segundo a Direção Geral de Saúde, corresponde a uma 

hiperglicemia intermédia. Estes participantes referiram que os valores elevados já eram habituais.  

 

11 – Conclusão 
 

A diabetes é uma patologia com elevada prevalência e estima-se que o número de casos 

aumente nos próximos anos. Torna-se, assim necessário tomar medidas que visem a educação e o 

alerta da população para esta patologia. 

Na atividade desenvolvida, os participantes diabéticos apresentavam uma glicemia de jejum 

dentro dos valores normais, à exceção do participante 3. Contudo, este desajuste dos valores de 

glicemia já era do conhecimento do utente. 

Com a realização deste rastreio apercebi-me da preocupação e interesse dos utentes em 

relação a este tema, o que é comprovado pela grande adesão de participantes, no geral, e  de 

diabéticos, em particular. Estes últimos mostraram uma motivação extra em participar no rastreio 

com o intuito de monitorizarem os níveis de glicemia. 

A elaboração do panfleto surgiu tendo como objetivo colmatar algumas falhas no 

conhecimento desta doença. Assim, optei por fazer uma breve abordagem à patologia e dar a 

conhecer os tipos de diabetes existentes. De forma a alertar as pessoas, expus os fatores de risco para 

o desenvolvimento da diabetes, os sintomas caraterísticos e as complicações que esta doença acarreta. 

Na última parte do panfleto optei por colocar alguns conselhos dedicados aos diabéticos alertando 

para a importância do controlo da glicémia e para a necessidade de hábitos de vida saudáveis. 

 

Participante 7 (diabético) 104 Participante 18 74 

Participante 8 115 Participante 19 79 

Participante 9 75 
Participante 20 

(diabético) 
99 

Participante 10 (diabético) 94 
Participante 21 

(diabético) 
83 

Participante 11 80  
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Determinação dos Tipos de Pele e Cuidados de Rosto Adequados 
 

1 – Seleção do tema 
 

A FM é uma farmácia que oferece uma variedade considerável de dermacosméticos aos seus 

utentes, o que, aliado ao facto da dermocosmética ser uma área com algum retorno económico para 

a farmácia e ao meu gosto pela área motivou a minha escolha pelo desenvolvimento desta atividade 

ao longo do meu período de estágio.  

 

2 – A pele 
 

 A pele é o maior órgão do corpo humano e desempenha funções fundamentais para a nossa 

sobrevivência.  

A pele é um órgão dinâmico constituído por três camadas principais, a epiderme, a derme e 

a hipoderme e por anexos cutâneos. A epiderme é a camada mais superficial, e é constituída 

principalmente por queratinócitos (80 a 90%) cuja função principal é a produção de queratina. A 

epiderme é sub-dividida em quatro camadas, o estrato basal, o estrato espinhoso, o estrato granuloso 

e o estrato córneo. Este último é o mais externo e, também, o mais importante, sendo um tecido morto 

constituído por células anucleadas e incapazes de realizar mitose, a reposição das células ocorre em 

função da mitose que ocorre nas camadas profunda. No estrato córneo encontra-se o fator de 

hidratação natural que é constituído por aminoácidos e é responsável pelas características 

humectantes do estrato córneo. [41, 42] Na epiderme encontram-se, ainda, glândulas sudoríparas e 

as glândulas sebáceas. A derme é uma camada dotada de maleabilidade, elasticidade e flexibilidade 

devido à sua constituição rica em fibras elásticas e colagénio. A camada mais profunda, a hipoderme, 

é rica em células (principalmente adipócitos), fibras, vasos e nervos e tem funções de manutenção da 

temperatura corporal, proteção contra traumatismos e de reserva de nutrientes. [41, 42]  

 

2.1 – Funções da pele 
 

A pele é um órgão multifuncional cuja estrutura lhe permite realizar todas as variadíssimas 

funções e, ainda, resistir aos agentes externos. Assim, a pele apresenta funções de [43]: 

• Barreira: a pele protege-nos do ambiente externo. Esta função resulta da 

não inércia da pele, o que resulta numa barreira complexa que confere 

proteção física e química. A proteção física está relacionada com a 
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manutenção da hidratação, bem como o impedimento de penetração de 

patogéneos (desde que a pele esteja intacta). A proteção química relaciona-

se com a capacidade que a pele tem de defesa contra a radiação UV por 

produção de melatonina.  

• Reguladora da temperatura: a pele permite a manutenção da temperatura 

ótima corporal, acionando mecanismos que permitem a redução ou aumento 

da mesma, quando necessário. 

• Armazenamento: a camada de gordura que a pele apresenta pode ser 

metabolizada fornecendo energia em situações de grande privação. 

• Controlo de sensações: por possuir terminações nervosas, a pele torna-nos 

sensíveis à pressão, vibração, toque, dor e temperatura. 

• Excretora: a pele é responsável pela excreção de alguns produtos que já não 

necessários ao organismo.  

 

2.2 – Alterações na pele promovidas pelo envelhecimento 
 

 Com o envelhecimento da população importa perceber quais as principais consequências do 

aumento da idade naquele que é o maior órgão do corpo humano. O envelhecimento da pele parece 

estar relacionado com fatores externos e internos como genética, metabolismo celular, hormonas e 

processo metabólico e fatores externos como exposição à luz, poluição, exposição à radiação UV e 

toxinas. [44] Esses fatores em conjunto conduzem a alterações estruturais e fisiológicas cumulativas 

e mudanças progressivas nas camadas constituintes de pele, bem como alterações na aparência da 

pele, especialmente nas áreas expostas ao sol. [44] 

 Como consequência do envelhecimento a pele torna-se mais fina, mais seca, menos elástica 

e rugosa devido à influência do comportamento dos queratinócitos e fibroblastos e dos produtos por 

eles sintetizados [45]. Os queratinócitos são responsáveis pela produção da queratina e lípidos e pelo 

fator de hidratação natural. Os fibroblastos são responsáveis pela secreção de fibras de elastina, 

colagénio e glicosaminoglicanos. É possível verificar, com o envelhecimento, uma diminuição no 

fator de hidratação natural, uma redução na quantidade de colagénio VII, o que conduz a um 

enfraquecimento da ligação entre a derme e a epiderme e que pode resultar no aparecimento de rugas. 

Verifica-se também uma desorganização do colagénio, o que se traduz numa redução do colagénio 

I. Os glicosaminoglicanos parecem não desempenhar a sua função por se ligarem a material elastóide 

anormal. Na epiderme a quantidade de ácido hialurónico diminui marcadamente. [44] 
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3 – Tipos de pele e caraterísticas 
 

 A classificação do tipo de pele pode ser feita em função das características do filme-

hidrolipídico. Caso o filme hidrolipídico seja óleo/água, a pele pode ser eudérmica (normal) ou seca, 

podendo, esta última ser dividida em sub-tipos – constitucional ou adquirida. Se o filme hidrolipídico 

for água/óleo, a pele é oleosa sendo este tipo sub-dividido em seborreica, desidratada e com retenção 

de sebo. Estes tipos de pele apresentam as seguintes características:  

• Pele eudérmica - Tez luminosa, rosada e uniforme com brilho moderado, poros 

impercetíveis a olho nu, pele fina, flexível, elástica e sem anomalias.  

• Pele seca: 

o Pele seca constitucional - Pele áspera e rugosa, verificando-se um 

agravamento com exposição a agentes externos como o frio.  

o Pele seca adquirida - Tez mate, em contacto com agentes externos verifica-

se vermelhidão e descamação. 

• Pele oleosa: 

o Pele oleosa seborreica - Excesso de oleosidade, brilho, poros percetíveis, 

hiperqueratose difusa, ausência de descamação e vermelhidão.  

o Pele oleosa com retenção de sebo - Brilho nas zonas seborreicas mas aspeto 

mate na zona lateral, retenção de sebo que leva ao aparecimento de quistos 

e comedões, propensão à irritação.  

o Pele oleosa desidratada - Excesso de oleosidade, brilho, poros percetíveis, 

descamação e vermelhidão. 

Outro tipo de classificação é a Baumann Skin-type Indicator, desenvolvida por uma 

dermatologista norte-americana. Esta classificação baseia-se na identificação do tipo de pele usando 

quatro parâmetros dicotómicos: seca ou oleosa (D-dry, O-oily), sensível ou resistente (S,R), 

pigmentada ou não-pigmentada (P,N) e com rugas ou sem rugas (W-wrinkled, T-tight) [46]. A 

identificação do tipo de pele é feita através da resposta a um questionário, que é constantemente 

atualizado e podem ser identificados 16 tipos de pele, já que os 4 parâmetros não são mutualmente 

exclusivos. [46, 47] 

A avaliação do tipo de pele pode ser efetuada de forma não instrumental, ou seja, a partir de 

um exame visual (perceção da tez, textura, uniformidade), exame tátil (através do teste da prega é 

possível determinar a textura, espessura, elasticidade e firmeza) e da anamnese (para saber, por 

exemplo, hábitos de higiene, como reage a pele ao frio, calor, vento, quais os tipos de cosméticos 

utilizados) ou pode ser efetuada de forma instrumental recorrendo a técnicas biométricas não 

invasivas. Para determinação da hidratação recorre-se ao Corneometer® [48] enquanto que a 

determinação dos lípidos cutâneos é efetuada com o Sebometer® [49]. 
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4 – Cuidados cosmetológicos indicados ao tipo de pele 
 

 Em todos os tipos de pele os cuidados de higiene devem ser sempre privilegiados, contudo 

este cuidado deve ser adaptado a cada tipo de pele. Assim, nas peles secas e desidratadas os produtos 

utilizados na higiene devem promover a hidratação da camada córnea e devem evitar a perda de água. 

São de evitar produtos que contenham surfactantes, detergentes e sabões. Nas peles oleosas deve-se 

privilegiar a limpeza das zonas gordas, evitando a excessiva remoção de lípidos. As peles secas 

desidratadas necessitam de um hidratante específico, que deve conter ácidos gordos, ceramidas e 

colesterol, e de cremes nutritivos. Nas peles oleosas deve-se evitar a utilização de produtos com 

elevado teor lipófilo, oclusivos e comedogénicos, e devem utilizar-se cremes hidratantes específicos. 

É importante salientar a importância da utilização de proteção solar em todos os tipos de pele.  

 As peles maduras necessitam de cuidados especiais e, por isso, são essenciais quatro 

elementos nos cuidados da pele. O primeiro é uma limpeza suave, seguida de hidratação (com 

produtos que contenham humectantes e emolientes), uso de produtos com função de preenchimento 

(que contenham lípidos, ceramidas e ácidos gordos) e, por último, cuidados de proteção solar [47].  

 

5 – Atividade desenvolvida na farmácia 
 

A atividade desenvolvida foi, inicialmente, discutida com a Dra. Ana Clara que, 

prontamente, apoiou. Aquela foi publicitada na farmácia, através da afixação de um cartaz (cerca de 

cinco dias antes da data do evento). Foi referido que era importante comparecer sem aplicação de 

cosméticos no rosto.   

A atividade decorreu num dos gabinete da FM permitindo um contacto próximo e 

individualizado. Depois de comodamente sentados os participantes dispenderam de, 

aproximadamente, 15 minutos para que fosse realizada uma avaliação da tipologia cutânea e para a 

criação de rotina de cuidados de rosto indicados ao seu tipo de pele. Esta atividade contou com a 

presença de 17 participantes, todos do sexo feminino. 

O questionário para avaliação da tipologia cutânea (Anexo 6) apresentava três secções 

principais - anamnese, análise visual e análise tátil. A secção da anamnese foi construída tendo por 

base questionários disponibilizados por algumas marcas de cosméticos e permitiu obter informações 

acerca da reação da pele a determinados agentes externos e saber quais os cuidados de rosto 

privilegiados pelas participantes. [50,51,52] A determinação do tipo de pele foi efetuada por análise 

visual e tátil e registada nas secções correspondentes do questionário. No final foi entregue uma 

rotina de cuidados (Anexo 7) de acordo com o tipo de pele e com os cuidados privilegiados pelas 

participantes e, ainda, amostras de produtos que satisfizessem estas condições. 
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5.1 – Resultados  
 

A partir da avaliação dos dados foi possível constatar que as participantes tinham, na sua 

maioria, entre 31 e 50 anos. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em relação aos cuidados diários habituais, 6 das 17 participantes afirmaram não ter qualquer 

rotina de cuidados, sendo a aplicação de protetor solar o cuidado de rosto que mais participantes 

efetuam. É de salientar que os cuidados de higiene são apenas privilegiados por 4 participantes.  
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Das 17 participantes, 9 consideram que não há qualquer reação da pele ao frio, 2 sentem que 

a pele descama quando exposta ao frio e 4 sentem a pele a repuxar. De 2 das participantes não foi 

possível obter resposta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação à reação da pele ao calor, 9 participantes dizem ficar com a pele vermelha, 2 

sentem ardor e 6 não verificam qualquer alteração. Com a exposição ao sol 3 participantes sentem a 

pele queimar, 7 ficam com a pele vermelha, 1 sente ardor e 6 das participantes não verifica qualquer 

reação.  
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O tipo de pele prevalente nas participantes é a pele seca adquirida, o que poderá estar  

relacionado com a faixa etária das mesmas, já que com a idade a pele tem tendência a tornar-se mais 

seca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação à análise tátil pode-se inferir que a maior parte das participantes apresenta uma 

textura de pele irregular, sem firmeza e sem elasticidade, o que também pode ser uma consequência 

da idade.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

6 – Conclusão 
 

 Apesar dos cuidados cosmetológicos ainda não se encontrarem enraizados nas rotinas 
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responsabilidade do farmacêutico demonstrar que a farmácia é o local apropriado para a compra 

destes produtos, já que o aconselhamento farmacêutico vai ser essencial na sua satisfação com os 

mesmos. As participantes desta atividade mostraram grande satisfação pela sua participação uma vez 

que tiveram a oportunidade de tirar dúvidas, descobrir qual o tipo de pele e obter uma rotina de 

cuidados de rosto personalizada.  
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Anexo 3 
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Anexo 4 

 

 

Algoritmo clínico - Tratamento em monoterapia.  
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Algoritmo clínico - Tratamento com terapia dupla.  
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Algoritmo clínico - Tratamento com terapia tripla. 
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Anexo 5 
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1- Introdução 
 

 O farmacêutico hospitalar integra uma vasta equipa multidisciplinar de saúde, estando 

diretamente envolvido na aquisição e boa gestão dos medicamentos, na sua preparação e distribuição 

pelas enfermarias, ambulatório e hospital de dia gerando a informação de natureza clínica, científica 

ou financeira que o sistema carece, especialmente na avaliação da inovação terapêutica e 

monitorização dos ensaios clínicos. [1] Com a crescente preocupação em relação à qualidade, 

eficácia e segurança dos medicamentos, bem como a exigência da organização e gestão dos recursos 

humanos e económicos disponibilizados coloca o farmacêutico perante exigentes desafios que 

exigem, para além de conhecimentos técnicos e científicos abrangentes, uma atitude interventiva, 

responsável e diferenciada.  

 Com uma área tão vasta de atuação como a logística e distribuição de medicamentos e 

dispositivos médicos, farmacotecnia, farmácia clínica, ensaios clínicos é imprescindível a formação 

nesta área, o que me levou a optar pelo Estágio Curricular em Farmácia Hospitalar no Centro 

Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. Assim, adquiri importantes conhecimentos acerca do 

papel do Farmacêutico Hospitalar e da importância dos Cuidados Farmacêuticos na melhoria da 

qualidade de vida dos doentes. 

 

2 - Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro 
 

 O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), EPE é constituído por 4 

unidades hospitalares e uma unidade de cuidados continuados:  

 Hospital São Pedro de Vila Real - onde se situa a sede social; 

 Hospital de Chaves; 

 Hospital de Lamego; 

 Hospital Dom Luiz I – Peso da Régua; 

 Unidade de Cuidados Continuados de Convalescença e de Cuidados Paliativos em 

Vila Pouca de Aguiar. 

A Unidade Hospitalar de Vila Real, localizada na Av. Noruega -  

Lordelo, está inserida numa área de 120.000 m² e compreende um edifício hospitalar monobloco de 

9 Pisos com 8 pavilhões de construção antiga. Atualmente, e devido à preocupação constante da 

melhoria dos cuidados de saúde à população, acresce a estas construções o Centro Oncológico e a 

nova Urgência Geral, Urgência Pediátrica, Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes (UCIP) e 

Unidade de Cuidados Intensivos Coronários (UCIC). [2] 

O CHTMAD tem como missão prestar serviços e cuidados de saúde de elevada qualidade e 

profissionalismo para a satisfação dos utentes, promovendo a realização profissional e pessoal dos 



Relatório de Estágio Profissionalizante – Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro  
 

2 
 

colaboradores, valorizando, permanentemente, a importância do seu papel para o sucesso dos 

objetivos da instituição. [3] 

 

3 - Serviços Farmacêuticos  
 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 44 204, de 2 de Fevereiro de 1962, que apresenta o 

Regulamento Geral da Farmácia Hospitalar, esta pode-se definir como “o conjunto de actividades 

farmacêuticas exercidas em organismos hospitalares ou serviços a eles ligados para colaborar nas 

funções de assistência que pertencem a esses organismos e serviços e promover a acção de 

investigação cientifica e de ensino que lhes couber”. [4] 

No CHTMAD, os Serviços Farmacêuticos (SF) constituem uma unidade funcional daquele, 

dotada de autonomia técnica e científica relativamente às atividades diretamente relacionadas com a 

prestação de uma assistência medicamentosa de qualidade aos doentes. O seu principal objetivo é a 

disponibilização do medicamento correto, na qualidade e quantidade certas, para cumprimento da 

prescrição médica proposta, para cada doente do hospital, em regime de internamento e ambulatório. 

Integra, ainda, as equipas de cuidados de saúde e promove ações de investigação científica e de 

ensino. [5] 

Os SF do CHTMAD localizam-se no piso 1 do Edifício Geral, dividindo-se em zonas 

distintas: gabinetes, sala de reuniões, área de ambulatório, área de distribuição, laboratório e zona de 

reembalagem, armazém e zona de receção de encomendas e armazém de injetáveis de grande volume. 

A Unidade Central de Preparação de Citotóxicos (UCPC) situa-se no edifício do Centro Oncológico 

por uma questão de proximidade.  

O horário de funcionamento dos SF é das 9h00 às 19h00 nos dias úteis, ficando um 

farmacêutico no ambulatório até essa hora. Para que o acesso à medicação seja garantida em situações 

urgentes existe um Farmacêutico de prevenção nos dias úteis das 19h00 às 24h00 e aos fins-de-

semana e feriados das 9h00 às 24h00.  

 

3.1 - Organização e Gestão dos Recursos Humanos 
 

Os SF compreendem, no total de todas as unidades, 39 colaboradores: 13 Farmacêuticos, 11 

Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), 6 Assistentes Técnicos (AT) e 9 Assistentes 

Operacionais (AO). A Unidade de Vila Real do CHTMAD é constituída por um corpo profissional 

de 23 colaboradores, 8 Farmacêuticos, 7 TDT, 3 AT e 5 AO. 

A direção dos SF é exercida pela Dr.ª Almerinda Alves, que é orientada pelo Conselho de 

Administração do Hospital. 
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3.2 - Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia 
 

A informatização dos SF do CHTMAD é assegurada pelo Sistema de Gestão Hospitalar de 

Armazém e Farmácia (GHAF), uma aplicação que permite facilitar a prescrição médica e a gestão 

de todos os produtos existentes, interligado com outras aplicações, nomeadamente o Sonho que 

possibilita a gestão dos doentes. Outras das suas funcionalidades incluem a validação da prescrição 

de doentes em regime de internamento e de ambulatório, quantidade de existências em tempo real, 

débito dos medicamentos dispensados, informação sobre o preço do medicamento e o custo que este 

representa para o utente. O acesso ao programa informático é feito através da introdução de um 

código de utilizador e respetiva password, sendo, por isso, restrito. 

Esta aplicação informática permite aumentos significativos na qualidade e segurança dos 

processos relacionados com a dispensa e distribuição de medicamentos e traduz a crescente 

preocupação de monitorização da terapêutica. 

 

3.3 - Sistema de Gestão de Qualidade 
 

A organização e funcionamento dos SF incorpora um sistema de melhoria contínua da 

qualidade, sendo uma ferramenta essencial no aumento da eficiência económica e clínica. Assim, os 

SF do CHTMAD operam sob um Sistema de Gestão e Qualidade (SGQ) em conformidade com o 

Modelo International Standard Organization (ISO) 9001:2008. Devido a cortes orçamentais, o 

CHTMAD deixou de estar acreditado segundo o modelo da Joint Commission International (JCI). 

Contudo, continua a seguir os mesmos procedimentos e requisitos estabelecidos. 

De forma a complementar aquele sistema, existe um Manual de Qualidade no qual constam 

as normas e procedimentos a adotar, seguindo as exigências do Manual de Boas Práticas da Farmácia 

Hospitalar. 

 

3.4 - Comissão de Farmácia e Terapêutica  
 

 A Comissão de Farmácia e Terapêutica é constituída no máximo por seis elementos, sendo 

metade médicos e metade farmacêuticos, e presidida pelo Diretor Clínico do hospital. Esta comissão 

atua como órgão de ligação entre os serviços de ação médica e os SF, elabora as adendas de 

aditamento ou exclusão ao Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos e garante o seu 

cumprimento. É também da sua responsabilidade emitir parecer sobre a a terapêutica prescrita aos 

doentes, quando solicitado, bem como analisar os custos da terapêutica em cada serviço. [6] 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante – Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro  
 

4 
 

3.5 - Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos 
 

O Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) funciona como instrumento 

de apoio à prescrição nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), uma vez que consiste numa 

lista de medicamentos aprovada pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) tendo em conta 

critérios de eficácia, segurança e custo.  

Em regra, apenas devem ser utilizados a nível hospitalar, no âmbito do SNS, os 

medicamentos que constem do FHNM contudo, e devido às particularidades de cada Hospital, o 

Formulário pode sofrer ligeiros ajustes. Quando o medicamento não pertence ao FHNM o prescritor 

deve fazer um pedido extra-formulário, através do preenchimento de um impresso próprio para o 

efeito, para que a utilização desse medicamento seja autorizada pela Direção Clínica.  

 

4 - Ciclo Dos Medicamentos E Produtos Farmacêuticos 
 

4.1- Seleção e aquisição de fármacos 
 

A seleção de medicamentos para o CHTMAD fundamenta-se no FHNM e nas necessidades 

terapêuticas dos doentes. Contudo, podem ser efectuadas, pela CFT, adendas de medicamentos ao 

FHNM, baseadas na melhoria da qualidade de vida dos doentes, nas suas necessidades terapêuticas 

e em critérios fármaco-económicos. [7] Para introdução/exclusão de um novo fármaco o médico deve 

solicitar autorização à CFT, em impresso próprio, incluindo a justificação para tal requerimento e a 

bibliografia que a suporta.  

No CHTMAD a seleção dos medicamentos é efetuada pelos SF em colaboração com o 

Serviço de Aprovisionamento.  

Em relação à aquisição dos medicamentos, esta é efetuada de acordo com as previsões de 

consumo para o subsequente. As conjeturas são elaboradas pelo Diretor de Serviço e pela Diretora 

Técnica (DT) dos SF tendo em conta as necessidades de medicamentos e dispositivos médicos, 

posteriormente são submetidas à aprovação pelo Conselho de Administração do CHTMAD. Após 

aprovação, é elaborado o Caderno de Encargos, documento que contém informação pertinente sobre 

os processos de compra, nomeadamente critérios de seleção e desempate na escolha dos 

fornecedores, pela DT dos SF em colaboração com o Sistema de Aprovisionamento. É aberto um 

concurso público e os laboratórios interessados elaboram uma proposta que engloba diversas 

condições como preços e caraterísticas dos medicamentos. Estas propostas são, posteriormente, 

analisadas pelo Sistema de Aprovisionamento e por um júri de escolha que, para além de incluir a 

DT dos SF, pode também incluir médicos e enfermeiros, dependendo da especificidade dos produtos. 

As propostas de adjudicação final são sujeitas a parecer do Conselho de Administração.  
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Já que os processos de compra de medicamentos são baseados em previsões, por vezes 

surgem algumas necessidades pontuais, como certos medicamentos específicos. Nestas situações 

procede-se ao Ajuste Direto do medicamento, é verificada a presença do produto no catálogo da 

Administração Central do Sistema de Saúde e, caso se verifique a sua presença, é contactado o 

laboratório com melhores condições comerciais e sem avaliação negativa. Se ocorrer rutura de stock 

de um medicamento urgente, este pode ser pedido emprestado a um hospital próximo.  

A aquisição de fármacos do grupo das benzodiazepinas, psicotrópicos e estupefacientes 

obedece a leis próprias. Assim, é necessário elaborar um documento específico presente no Anexo 

VII da Portaria n.º 981/98, de 8 de Junho (Anexo 1). Este é enviado, por correio, ao laboratório 

juntamente com a nota de encomenda original. [8] 

 

4.2 - Receção e Conferência de encomendas 
 

As encomendas são rececionadas pelo AO e TDT que, utilizando a guia de remessa/fatura, 

confere, inicialmente, se o produto recebido corresponde ao encomendado e, de seguida, o número 

de unidades recebidas, o lote e o prazo de validade, bem como as condições especiais de transporte, 

quando aplicáveis (baixas temperaturas, medicamentos tóxicos e inflamáveis). Caso se verifique 

algum desvio na quantidade entregue, o responsável pela receção deverá proceder ao seu registo num 

documento próprio, assinado e datado. Se houver alguma não conformidade, esta deverá ser registada 

no documento que acompanha o produto, sendo reavaliada posteriormente. 

 No caso de encomendas que sejam entregues em embalagem lacrada ou se se tratam de 

medicamentos estupefacientes, psicotrópicos, benzodiazepinas, hemoderivados e medicamentos de 

ensaios clínicos a receção é efetuada pelo farmacêutico. É verificado o nº de unidades, o lote e o 

prazo de validade. Quando aplicável, é verificada a existência de certificados de análises e controlo 

de qualidade (manipulados e matérias-primas) e a existência de certificados de libertação de lote 

(hemoderivados e vacinas). Uma não conformidade deve ser notificada ao fornecedor/serviço e 

registada. 

Posteriormente, o AT procede à introdução do produto no stock informático através do 

programa GHAF, quando aplicável, e são registados dados como o número da fatura ou guia de 

remessa, quantidade, preço, lote, prazo de validade. Por fim, a guia de remessa/fatura e o 

comprovativo de introdução no stock informático devem ser validados pelo DT dos SF, sendo, 

posteriormente, encaminhados para o Serviço de Aprovisionamento para confirmação e arquivo. Para 

além disso, este serviço reencaminha a informação para a contabilidade que procede ao pagamento.  
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4.3 - Armazenamento 
 

Os produtos farmacêuticos são armazenados por ordem alfabética do seu princípio ativo num 

local identificado com o nome e código numérico. Existem áreas distintas para esse efeito - área de 

produtos inflamáveis, área de produtos excedentários, área de produtos para nutrição entérica e 

parentérica, área para material de penso, área de produtos de constante dispensa em unidose 

(Kardex®), área de manipulados, armazém de soros e outros, área de produtos no armazém geral. 

Os estupefacientes, psicotrópicos, benzodiazepinas, hemoderivados e fármacos para ensaios 

clínicos estão armazenados num cofre e armários individualizados com fechadura.  

Os fármacos que requerem refrigeração encontram-se armazenados, por ordem alfabética, 

em diferentes frigoríficos, sendo a temperatura destes regulada por um dispositivo próprio – Sirius 

Stockage® - que assegura a emissão de alerta, para a central telefónica, aquando da ocorrência de 

discrepâncias em relação à temperatura definida (2 a 8ºC) para o armazenamento de produtos 

termolábeis.  

Os gases inflamáveis encontram-se numa área separada do restante armazém, que está 

equipado com um sistema AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar condicionado) e segurança contra 

incêndios. As matérias-primas para uso laboratorial encontram-se armazenadas no laboratório.  

No armazenamento dos produtos farmacêuticos é necessário considerar parâmetros como as 

condições ambientais e o controlo dos prazos de validade. Para controlo das condições ambientais, 

os SF possuem sistemas que monitorizam os valores de humidade e temperatura nos locais de 

conservação dos produtos farmacêuticos. Estes valores são registados várias vezes ao dia, pelo 

aparelho Sirius Stockage® e caso seja detetado algum desvio ao intervalo desejado é acionado um 

alarme, emitindo um sinal sonoro para que se proceda à correção da anomalia. Com o intuito de 

controlar os prazos de validade, o armazenamento dos produtos farmacêuticos é efetuado de acordo 

com a metodologia First-expire/First out (FEFO), o que significa que os artigos de menor prazo de 

validade devem ser os da linha da frente e os primeiros a sair, e First-in/First-out (FIFO). Para 

auxiliar o controlo, é emitida, mensalmente, uma listagem com os produtos cuja validade termina 

nos próximos três meses. Caso a validade dos medicamentos esteja próxima do fim, estes são 

rotulados com uma etiqueta “Atenção à Validade”. 

 

5 - Sistemas de Distribuição de Medicamentos 
 

A distribuição de medicamentos é uma atividade preponderante dos SF, permitindo o 

contacto direto com os serviços clínicos e, por vezes, com o utente. O Farmacêutico desempenha um 

papel fulcral nos sistemas de distribuição, uma vez que é da sua responsabilidade a validação de 

todas as prescrições médicas. Os produtos farmacêuticos podem ser distribuídos por:  

 Distribuição Tradicional/Clássica: 
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o Reposição de stocks por níveis; 

o Distribuição personalizada.  

 Distribuição Individual Diária em Dose Unitária: 

o Distribuição de medicamentos em Regime de Ambulatório. 

 

5.1 -  Distribuição Tradicional/Clássica 
 

A distribuição tradicional/clássica foi o primeiro sistema de distribuição de medicamentos 

implementado no Hospital e funciona, atualmente, como um sistema complementar à distribuição 

unitária. A distribuição tradicional/clássica é destinada a produtos farmacêuticos específicos como 

injetáveis de grande volume, sabões, antisséticos e desinfetantes, produtos de contraste radiológico, 

algumas pomadas, álcoois, alimentação parentérica, entre outros.  

Este tipo de distribuição assegura o fornecimento de tais produtos farmacêuticos a todo o 

CHTMAD, cada serviço envia para os SF a requisição eletrónica - através do GHAF - dos produtos 

farmacêuticos que necessita, com o intuito de serem repostos nos dias pré-estabelecidos. De seguida, 

o Farmacêutico responsável valida as requisições e o TDT procede à análise e aviamento da 

medicação. O AT atualiza o stock informaticamente utilizando o GHAF.  

 

5.1.1 - Reposição de stocks por níveis 
 

O conceito de reposição de stocks por níveis consiste na existência de um stock da farmácia 

num determinado serviço clínico, para que todos os procedimentos inerentes à administração do 

medicamento e à gestão de stocks por parte da farmácia estejam facilitados. 

Ao nível da distribuição de medicamentos, também a tecnologia tem auxiliado na 

implementação de novos conceitos de trabalho que se traduzem na redução de erros de medicação, 

incremento da qualidade e da eficácia do serviço. O sistema Pyxis®  que constitui uma dessas novas 

tecnologias é um sistema de distribuição que permite o armazenamento de fármacos que são pré-

estabelecidos pelos serviços clínicos em conjunto com os farmacêuticos. No CHTMAD foi 

implementado, em 2008, o sistema Pyxis® - consolas automatizadas, controladas eletronicamente e 

em comunicação com as aplicações informáticas existentes, que permitem o armazenamento em 

gavetas compartimentadas. Este sistema possibilita a otimização da gestão do medicamentos (por 

exemplo, evita ruturas de stock, permite o controlo das datas de validade) e uma gestão mais 

controlada de estupefacientes e psicotrópicos e substâncias controladas e oferece uma maior 

segurança no cumprimento da utilização do medicamento. [9].  

Cada sistema Pyxis® apresenta um determinado número de medicamentos em stock, sendo 

esse stock definido com base nos medicamentos consumidos nos respetivos serviços clínicos, pelos 

Serviços Farmacêuticos, Enfermeiro-chefe de Serviço e Diretor de Serviço. Este stock é 
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caracterizado por um valor mínimo e máximo, previamente estabelecidos consoante as necessidades 

e consumos do respetivo serviço. Desta forma, a reposição de stocks por níveis representa a 

restituição do stock de medicamentos, quando estes atingem o nível mínimo ou nulo, nos serviços 

clínicos que incluem as diferentes especialidades médicas. Na Unidade Hospitalar de Vila Real, por 

uma gestão de recursos humanos, a reposição por níveis é da responsabilidade dos Farmacêuticos, 

através da reposição de sistemas Pyxis® existentes nas enfermarias. Os Pyxis® apresentam três 

níveis de segurança diferentes - baixo, intermédio e alto, enquadrando-se neste último os 

estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas. De forma a evitar ruturas, o Farmacêutico analisa 

diariamente o stock de medicamentos existentes no serviço que é da sua responsabilidade, efetuando 

a reposição daqueles que atingiram o stock mínimo ou nulo. Aquando da reposição são verificadas 

as quantidades e prazos de validade dos medicamentos existentes no Pyxis® e são inseridas as 

unidades a repor, respeitando as metodologias FEFO e FIFO. Caso sejam identificadas anomalias, 

estas devem ser descritas no registo de ocorrências do CHTMAD.  

Ao longo do estágio, participei na análise e preparação dos medicamentos para reposição dos 

Pyxis® existentes nas enfermarias e tive oportunidade de repor o stock nos Pyxis® de diversos 

serviços, como medicina interna, psiquiatria, pneumologia, urgência, Unidade de Cuidados 

Intensivos Coronários e bloco operatório.  

 

5.1.2 - Distribuição personalizada 
 

A distribuição personalizada inclui todos os medicamentos e produtos farmacêuticos 

distribuídos de forma individualizada, nomeadamente os citotóxicos, hemoderivados, estimulantes 

da hematopoiese, antibióticos e medicamentos extra-formulário. Mediante o tipo de medicação, é 

utilizado um modelo específico de prescrição/distribuição. 

 

5.2 - Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 
 

 A Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) consiste na dispensa de 

medicamentos na forma e dosagens prontas para serem administradas ao paciente de acordo com o 

perfil farmacoterapêutico para um determinado período de tempo, normalmente de 24 horas. [6] Com 

exceções, à sexta-feira é efetuada a dispensa por um período de 72 horas, e nos feriados é efetuada a 

dispensa por um período de 48 horas, já que os SF estão encerrados. Neste momento, impõe-se como 

o principal modo de distribuição de medicação a doentes em regime de internamento. 

A preparação da medicação da DIDDU é realizada pelos TDT, exceto para os serviços de 

pediatria e neonatologia que são da responsabilidade do farmacêutico. Os SF possuem, para a 

preparação da medicação da DIDDU, uma sala de distribuição, equipada com dois sistemas Kardex 

(Anexo 2) e um stock de apoio em gavetas e estantes, bem como um segundo armazém onde se 
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encontram estantes e dois frigoríficos para a medicação de frio. Existe ainda uma área adjacente à 

sala de distribuição com equipamento específico para a reembalagem de formas farmacêuticas orais 

sólidas.  

Este tipo de distribuição envolve a participação de diversos profissionais de saúde como o 

médico prescritor que insere a prescrição na ficha do doente no GHAF, identificando o seu nome, o 

do doente e a medicação. Deve, ainda, adicionar informações adicionais como o diagnóstico, 

alergias; o farmacêutico que procede à validação da prescrição, verificando a dose, frequência, via 

de administração, interações, duração e adequação do tratamento ao doente, tendo por base a 

informação presente no FHNM, no Resumo das Características do Medicamento (RCM) e no 

Prontuário Terapêutico. No caso de medicamentos administrados por perfusão é necessário calcular 

o n.º de ampolas necessárias a enviar, considerando a velocidade de perfusão, a dose prescrita e o 

volume do soro, assim como a compatibilidade e estabilidade com este último. Para tal, a 

farmacêutica deve utilizar bibliografia adequada como o RCM do medicamento. Deve, ainda, decidir 

quais os medicamentos enviados por unidose e aqueles que devem ser colocados no sistema Pyxis®, 

como o caso de medicação em SOS, estupefacientes e psicotrópicos. Se for detetado algum erro na 

prescrição, este deve ser resolvido por contacto com o médico prescritor e anotado no registo de erros 

de medicação do CHTMAD; o TDT que responsável pela preparação da medicação, como 

mencionado acima; o AO que transporta a medicação até aos serviços; o enfermeiro que é 

responsável pela administração do medicamento ao doente.  

Após a validação da prescrição, pelo Farmacêutico, é elaborado o perfil farmacoterapêutico 

sendo essa informação enviada para o sistema Kardex. A partir do  Kardex a distribuição é processada 

por medicamento. Aquele sistema indica o tabuleiro onde o medicamento se encontra, a quantidade 

que deve ser retirada e a gaveta do doente onde deve ser colocado, devendo esta encontrar-se previa 

e devidamente identificada com o nome, n.º processo e o serviço clínico. Se estiver prescrita 

medicação de frio ou com dimensões maiores do que a gaveta, o Kardex emite um mapa de produtos 

externos que contém uma lista com a identificação do doente e os medicamentos a enviar com aqueles 

já colocados na gaveta respetiva. Contudo, por falta de espaço, a medicação é enviada separadamente, 

sendo etiquetada com a identificação do doente e do serviço clínico, bem como a indicação 

“Conservar no frigorífico 2-8ºC”, para a medicação que assim o exija. Caso exista medicação com 

stock nulo no Kardex, é gerado um mapa de incidências e aquela medicação deve ser preparada 

recorrendo a outros sistemas de apoio e dispensada juntamente com a restante medicação para o 

doente. Os farmacêuticos são responsáveis por verificar regularmente, até à hora de entrega da 

unidose, a existência de alterações da prescrição (altas ou mudanças de cama a validar) proceder às 

correções necessárias e processar a informação, emitindo o mapa das diferenças que devem ser 

tratadas pelo TDT responsável pelo serviço. Quando a DIDDU está preparada, o AO procede ao 

transporte das cassetes para as enfermarias utilizando malas fechadas, identificadas por serviço 

clínico.  
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Com base no perfil farmacoterapêutico do doente, a medicação é conferida com um elemento 

da enfermagem. Contudo, a conferência conjunta diária não é efetuada em todos os serviços clínicos, 

é realizada por amostragem e inserida no registo mensal de conferência conjunta do CHTMAD para 

controlo de qualidade. Caso sejam detetadas anomalias, estas devem ser corrigidas de imediato e 

registadas.  

Quanto à medicação não administrada e devolvida aos SF, é avaliada (prazo de validade e 

estado de conservação) e contabilizada, efetuando-se a revertência por doente ou por serviço. 

 

5.2.1 - Distribuição em Ambulatório 
 

A evolução da tecnologia do medicamento permitiu que um número significativo de doentes 

possa fazer os seus tratamentos em regime de ambulatório, o que envolve, entre outras, as seguintes 

vantagens: 

 redução dos custos relacionados com o internamento hospitalar;  

 redução dos riscos inerentes a um internamento (por exemplo infeções 

nosocomiais); 

 possibilidade do doente continuar o tratamento no seu ambiente familiar.  

A distribuição de medicamentos a doentes em regime ambulatório, pelos Serviços 

Farmacêuticos Hospitalares, surge da necessidade de haver um maior controlo e vigilância em 

determinadas terapêuticas, devido a efeitos secundários graves, necessidade de assegurar a adesão 

dos doentes à terapêutica e também pelo facto da comparticipação de certos medicamentos só ser a 

100% se forem dispensados pelos Serviços Farmacêuticos Hospitalares. [7] Algumas patologias 

apresentam terapêuticas que implicam custos demasiado elevados e podem, a longo prazo, colocar 

em risco a adesão à terapêutica do doente. Assim, a dispensa em regime de ambulatório torna-se 

fulcral para certas patologias crónicas.  

A distribuição em regime de ambulatório na Farmácia do CHTMAD é da responsabilidade 

dos farmacêuticos e é efetuada numa sala de atendimento ao público acessível aos doentes e com 

condições que permitem a dispensa com privacidade e confidencialidade. 

Para que seja possível ao doente levantar a medicação, este tem de se apresentar nos SF com 

a receita assinada e datada pelo médico, onde consta a identificação do doente, do médico e serviço, 

data da próxima consulta, assim como a descrição do medicamento, dose, posologia e forma 

farmacêutica do medicamento prescrito por Denominação Comum Internacional (DCI). Pode, ainda, 

apresentar a duração do tratamento e determinadas observações relativamente ao regime terapêutico. 

A quantidade exata de medicação a dispensar é o farmacêutico que calcula, tendo em conta a data da 

próxima consulta, nunca ultrapassando os 60 dias (excluindo exceções devidamente autorizadas pelo 

Conselho de Administração) e a posologia referidas na receita. Durante a preparação da medicação, 

deve ser registada a quantidade dispensada, a data da dispensa, o lote e prazo de validade no caso de 
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medicamentos biológicos. Por vezes, quando a receita já foi parcialmente aviada, os doentes 

apresentam apenas a guia. Nestas ocasiões o doente só pode levantar a medicação se a receita 

original, que foi guardada aquando do 1º levantamento, constar no arquivo dos SF. O farmacêutico 

tem de consultar os arquivos, confirmar se o doente já levou medicação anteriormente, e fazer os 

cálculos para determinar a quantidade de medicação restante.  

Após a validação da prescrição, se surgir alguma dúvida deverá ser contactado o médico, o 

Farmacêutico faz a leitura do número do processo do doente no GHAF e debita os respetivos 

medicamentos no seu doente. Aquando da dispensa da medicação deve- se fazer a confirmação da 

medicação, informar da via de administração, posologia, horário das tomas, possíveis efeitos 

secundários, interações e eventuais condições especiais de armazenamento (ex: medicação de frio). 

[10] A receita deve ser datada e assinada pelo farmacêutico, assim como pelo doente ou pelo seu 

representante que deve apresentar o seu Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão. Se os 

medicamentos não forem dispensados na sua totalidade, deve ser dado ao doente a guia que permite 

informar acerca da medicação em falta, possibilitando o levantamento da medicação posteriormente, 

antes da data da consulta seguinte.  

Os medicamentos devem ser entregues na embalagem original, caso não seja possível devem 

ser entregues em envelopes devidamente identificados com a DCI do medicamento, o prazo de 

validade, a dose, a quantidade dispensada e a posologia. Os medicamentos termolábeis devem ser 

entregues acompanhados de acumuladores de gelo e devem ser identificados com a designação 

“Conservar no frigorífico 2ºC a 8ºC”. [11] 

Por fim, as receitas são tratadas administrativamente de modo a debitar no stock e enviar a 

informação de faturação e contabilística. Posteriormente, aquela é arquivada em pasta própria, de 

acordo com a patologia e a ordem alfabética do nome do doente. 

Neste tipo de distribuição tive oportunidade de realizar todos os procedimentos que fazem 

parte de uma correta dispensa da medicação, desde a validação da prescrição até ao aconselhamento 

personalizado. Pude, também, proceder ao tratamento administrativo das receitas. 

 

5.3 - Dispensa de Medicamentos sujeitos a legislação específica  
 

5.3.1 - Psicotrópicos, Estupefacientes e Benzodiazepinas  
 

 Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos são todos aqueles que contêm substâncias 

ativas que constam nas tabelas em anexo ao Decreto-Lei n.º 15/93 de 22 de janeiro.[12] Devido ao 

seu potencial indutor de dependência física e psicológica e ao perfil de reações adversas estes 

medicamentos estão sujeitos a um controlo rigoroso previsto por lei. [12] De acordo com a Portaria 

n.º 981/98, de 8 de junho, a utilização deste tipo de fármacos requer o registo de uma ficha do Modelo 

n.º 1509 num Livro de Requisições que só pode ser adquirido através da Imprensa Nacional – Casa 
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da Moeda [13]. O modelo n.º 1509 contém informações sobre o medicamento requisitado, 

destacando-se o DCI, forma farmacêutica, dosagem, quantidade necessária, bem como o nome e o 

número de processo do doente. O modelo é preenchido em duplicado e assinado pelo requisitante e 

pelo Farmacêutico, sendo arquivado em pasta própria. 

Quando são necessários, estes medicamentos podem ser requeridos por prescrição realizada 

pelo médico que é responsável pelo preenchimento do modelo n.º 1509. Este tipo de medicação pode, 

também, ser recolhido no Pyxis® por um enfermeiro. No entanto, é necessária uma autorização do 

INFARMED de forma a possibilitar a existência destes medicamentos no programa Pyxis®, 

deixando de ser obrigatório o preenchimento do modelo. A transferência de estupefacientes e 

psicotrópicos entre as diferentes unidades do CHTMAD requer, também, o preenchimento do 

modelo em questão. 

 

5.3.2 - Hemoderivados 
 

 A utilização de medicamentos hemoderivados é regulada pelo Despacho Conjunto n.º 

1051/2000, de 14 de setembro e implica o preenchimento de um impresso modelo (Anexo 3) - venda 

exclusiva da Imprensa Nacional-Casa da Moeda e segue o modelo n.º 1804 permitindo o registo da 

requisição, distribuição e administração ao doente. Este impresso é constituído por duas vias, a via 

farmácia e a via serviço. [14] Na prescrição, o médico deve preencher o quadro A que contém a 

identificação do médico prescritor e do doente e o quadro B que contém informação relativa à 

requisição: hemoderivado, dose/frequência, duração do tratamento e o diagnóstico/justificação 

clínica sendo, no ato da dispensa do medicamento pelos SF, preenchido o quadro C. A embalagem 

com o hemoderivado deve ser identificado com o autocolante identificativo do doente e com o nome 

do serviço onde o doente se encontra internado. O registo das saídas de medicamentos 

hemoderivados é efetuado em dossier próprio. Os impressos devem ser arquivados nos SF durante 

pelo menos 50 anos. 

A regulamentação dos hemoderivados é importante devido à natureza destes medicamentos 

que, por serem derivados do plasma humano, acarretam risco biológico. Assim, e de modo a atestar 

a sua segurança, aqueles são sempre acompanhados de certificados de análise emitidos pelo 

INFARMED.  

 

5.3.3 - Estimulantes da Hematopoiese 
 

 O despacho n.º 29793/2008 regula a prescrição, distribuição e comparticipação de 

Eritropoietina Humana Recombinante aos doentes renais crónicos quer estejam internados quer 

realizem diálise em centros extra-hospitalares. [15]  
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No CHTMAD, a dispensa de medicamentos estimulantes da hematopoiese ocorre 

diariamente de acordo com a sessão de diálise do doente. O nefrologista é responsável por efetuar 

uma lista para aquele dia com o nome dos doentes que vão ser sujeitos ao tratamento, bem como o 

número de processo, medicamento e dose. A lista é entregue ao farmacêutico responsável pelo 

serviço de Nefrologia que valida e dispensa a medicação, anotando o lote de cada medicamento, para 

cada um dos doentes, estando esta devidamente identificada. Esta é colocada numa mala 

refrigeradora devidamente rotulada com a inscrição “Nefrologia – Hemodiálise”. Posteriormente, é 

debitado o consumo, por doente, no programa GHAF. 

Durante o estágio pude visitar a unidade de hemodiálise, observar como se processam as 

modalidades deste tratamento e assim perceber melhor todo este processo. 

 

5.3.4 - Medicamentos extra-formulário 
 

 Em determinadas situações é preciso recorrer a medicamentos que não se encontram no 

FHNM. Assim, o médico prescritor deverá preencher o formulário de “Justificação Extra-

Formulário”. Estes formulários de justificação são analisados por um farmacêutico e, caso 

necessário, serão encaminhados para o Diretor Clínico para que seja concedida autorização à sua 

utilização.  

 

6 - Farmacotecnia 
 

A farmacotecnia é o setor de preparação de medicamentos necessários ao Hospital e que não 

se encontram comercializadas, sendo o seu intuito a produção de preparações farmacêuticas seguras 

e eficazes. 

Atualmente observa-se uma reduzida quantidade de fármacos produzidos nos SF, ao 

contrário do que era acontecia antes do desenvolvimento da Indústria Farmacêutica. Apesar desta 

redução de preparação de medicamentos nos hospitais, a exigência implicada no processo mantém-

se. Assim devem ser seguidas as boas práticas que constam no anexo à Portaria n.º 594/2004, de 2 

de junho, que são aplicadas essencialmente a preparações estéreis ou citostáticas individualizadas, 

doentes individuais (por exemplo fórmulas pediátricas), reembalagem de doses unitárias sólidas e 

preparações assépticas. [16] 

No CHTMAD, a área de produção de medicamentos está dividida em duas áreas, a área de 

produção de medicamentos estéreis - Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos e a área de 

produção de medicamentos não-estéreis. 

Os SF do CHTMAD recorrem, na grande maioria dos casos, à Farmácia Lordelo, para a 

preparação de manipulados, já que esta se destaca como uma entidade de eleição no que toca à 

preparação de manipulados. 
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6.1 - Preparação de Formas Farmacêuticas Não Estéreis 
 

 6.1.1 - Medicamentos Manipulados 
 

 A preparação de manipulados só é efetuada na presença de uma prescrição médica. Assim, 

antes de iniciar a preparação, é fulcral que o farmacêutico analise cuidadosamente a prescrição de 

forma a garantir a segurança da preparação em relação à dosagem e à inexistência de 

incompatibilidades e interações. De seguida devem ser efetuados os cálculos necessários. É 

importante assegurar que as matérias-primas estejam disponíveis, corretamente rotuladas e com PV 

adequado, os restantes equipamentos devem apresentar-se em bom estado de funcionamento e de 

limpeza. É aconselhável que haja supervisão por parte de um colega durante a preparação do 

manipulado. Durante a preparação do medicamento manipulado, e de acordo com a portaria n.º 

594/2004, de 2 de Junho, deve ser preenchida uma ficha de preparação com informação relativa à 

quantidade preparada, composição qualitativa e quantitativa, data e lote da preparação, lote do 

fornecedor e prazo de validade, assim como assinatura e nome do responsável pela preparação e do 

responsável pela validação. [16] 

Devem ser seguidos os procedimentos adequados para que o produto cumpra os requisitos 

da prescrição médica bem como as exigências da monografia da forma farmacêutica inserida na 

Farmacopeia Portuguesa, podendo, assim, ser dispensado. [16] O manipulado é rotulado 

manualmente com etiquetas autocolantes onde constam informações como local de trabalho – SF do 

CHTMAD, nome do DT, DCI, forma farmacêutica, dosagem, quantidade dispensada, data de 

validade, entre outras informações que se considerem pertinentes. 

Nos SF do CHTMAD o medicamento manipulado mais solicitado é a designada Suspensão 

IPO para o tratamento de mucosites, é constituída por nistatina (antifúngico), lidocaína a 2% 

(anestésico) e bicarbonato de sódio a 1,4% (corretor do pH).  

Durante o período de estágio tive oportunidade de assistir, várias vezes, à preparação da 

Suspensão de IPO e do seu rótulo (Anexo 4). 

 

6.1.2 - Fracionamento e Rotulagem 

 

Por vezes os medicamentos comercializados não apresentam as condições necessárias à sua 

distribuição unitária o que obriga à sua reembalagem, tal como acontece quando a prescrição obriga 

ao fracionamento da forma farmacêutica sólida. Estes procedimentos permitem aos SF dispor do 

medicamento na dose prescrita, de forma individualizada, permitindo uma maior racionalização e 

diminuição do risco de contaminação do medicamento, bem como dos erros de administração. [7] 
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Nos SF do CHTMAD existe uma área específica para o reembalamento, a qual se encontra 

fisicamente separada das restantes áreas. Neste local, um TDT supervisionado por um Farmacêutico 

e utilizando um equipamento semiautomático (Anexo 5) procede ao processo de reembalamento. 

Este equipamento apresenta acoplado um sistema informático que possibilita a programação prévia 

de cada operação.  

Para efetuar este processo, o pessoal envolvido deve utilizar roupa descartável - touca, 

máscara cirúrgica, bata limpa e um par de luvas - e desinfetar a bancada de trabalho e os pratos da 

máquina de reembalar com álcool etílico a 70% (V/V).  

O medicamento deve ser verificado e deve ser garantida a correta introdução dos dados 

relativos a este no programa informático acoplado à máquina de reembalagem (DCI, dose, forma 

farmacêutica, fabricante, número de lote do fabricante, número de lote de reembalagem, prazo de 

validade atribuído pelos SF e nome da instituição onde é realizado o processo). Quanto ao prazo de 

validade do medicamento, se este for somente reembalado, mantém-se o mesmo prazo de validade 

do fabricante. Contudo, se existir manipulação ou fracionamento, o prazo de validade não deverá 

exceder 25% do tempo restante entre a data da reembalagem e o prazo mencionado pelo fabricante, 

este período nunca poderá ser superior a 6 meses. 

Apenas se pode proceder à reembalagem de um medicamento de cada vez, não sendo 

permitida a presença de outros medicamentos na área de trabalho.  

No final do processo, o Farmacêutico responsável por esta área deve verificar a 

conformidade do produto final, para poder libertar o lote de reembalagem. Por fim, após o 

medicamento ser retirado da área de trabalho esta deve ser limpa. 

Ao longo do estágio tive oportunidade de observar a execução da reembalagem de 

medicamentos e a sua posterior validação. 

 

6.2 - Preparação de Formas Farmacêuticas Não Estéreis 
 

6.2.1 - Citotóxicos 
 

 A preparação de citotóxicos é realizada na UCPC, onde está um farmacêutico responsável e 

dois TDT - um operador e outro membro de apoio. Esta Unidade é dotada de normas e procedimentos 

escritos que garantam que os padrões de qualidade, higiene e desinfeção são cumpridos e verificados. 

No UCPC é produzida a medicação necessária para o Hospital de Dia, para o Internamento 

da Unidade de Oncologia dos CHTMAD e para a Unidade Hospitalar de Macedo de Cavaleiros. São, 

também, preparados medicamentos biológicos de administração intravenosa para reumatologia e 

gastroenterologia.  

Inicialmente o doente é submetido a análises hematológicas e a outros exames que o médico 

considere pertinentes para verificar se é viável ou não o paciente efetuar a sessão de quimioterapia. 
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Caso o parecer do médico seja positivo, o protocolo de prescrição médica bem como um colante de 

identificação do doente (que é, juntamente com o registo dos fármacos dispensados, colocado no 

livro de registos) são enviados para a UCPC por um AO. O farmacêutico confirma os dados do doente 

e procede à validação da prescrição, de acordo com o protocolo de quimioterapia instituído. Se for 

detetada alguma não conformidade, esta deve ser registada e esclarecida com o médico prescritor. 

Caso não haja nenhuma inconformidade, o farmacêutico dispensa a pré-medicação, caso esteja 

prescrita e inicia a realização dos cálculos necessários à elaboração dos rótulos de identificação (onde 

constam nome e processo do doente, fármaco, dose, volume, diluente, via de administração, débito 

e observações adicionais) que vão servir de guia para os TDT prepararem o citotóxico. 

Seguidamente, o farmacêutico deve enviar o material necessário – fármaco, reconstituinte, sistema 

de administração, diluente (quando aplicável) e rótulo de identificação - para o interior da câmara, 

registando, previamente, os lotes e as doses dos fármacos utilizados numa folha intitulada “Registo 

de Lotes”. 

No interior da câmara estão sempre dois TDT devidamente protegidos, um que é responsável 

pela preparação dos citostáticos e o outro que presta apoio ao primeiro. [7] Este último está 

incumbido de verificar se o material fornecido está de acordo com o material necessário para a 

preparação do citostático e de confirmar todas as medições efetuadas. De forma a garantir a 

preparação dos fármacos em ambiente asséptico e a segurança do operador dentro da câmara 

encontra-se instalada uma Câmara de Fluxo Laminar Vertical (CFLV) SB de classe II tipo B. 

Quando a preparação está terminada, o TDT de apoio mostra-a ao farmacêutico, através de 

um vidro, para que este confirme se o volume da preparação corresponde ao doente e ao fármaco do 

protocolo prescrito. Se tudo estiver conforme a preparação é rotulada, embalada e transferida para o 

exterior da zona de preparação. O farmacêutico ativa o sinal luminoso e o AO procede ao transporte 

do fármaco dentro de uma mala específica. Na sala de tratamento, o enfermeiro confirma a receção 

da preparação rubricando no livro de registos, efetuando, de seguida, a administração dos fármacos. 

Se ocorrer alguma situação que impeça a administração do citostático terá de ser avaliada a 

possibilidade de reutilização. Caso não seja possível e o fármaco fique inutilizado deve ser 

preenchida a folha de registo reservada a estas situações. [17, 18] 

Devido ao elevado custo dos fármacos, no final do dia o farmacêutico analisa os ciclos de 

quimioterapia do dia seguinte, com o intuito de conservar os fármacos cuja estabilidade possibilite.   

No final do dia, devido à impossibilidade de o fazer antes por escassez de tempo, o 

farmacêutico faz os registos informáticos, através do GHAF, de forma a evitar erros de stock.  

Durante duas semanas do meu estágio estive na UCPC, o que me permitiu conhecer a 

dinâmica de trabalho da UCPC, perceber qual o papel do farmacêutico na preparação dos citotóxicos, 

contactar com outros profissionais de saúde e perceber a importância da correta prescrição de um 

ciclo de quimioterapia e da manipulação de medicamentos citotóxicos.  
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6.2.2 - Misturas para Nutrição Parentérica 
 

 A indústria farmacêutica oferece um variado leque de opções para a nutrição parentérica o 

que aliado ao reduzido número de doentes com necessidade deste tipo de nutrição não justifica a sua 

preparação no CHTMAD. Assim, quando é necessário uma bolsa mais específica, como para 

Neonatologia, que não é comercializada faz-se um pedido ao Hospital de São João, com o qual foi 

estabelecido um protocolo. 

 

7 - Informação de Medicamentos 
 

 O Centro de Informação de Medicamentos (CIM), é responsável pela compilação da 

informação científica sobre os medicamentos e pela sua cedência a outros profissionais de saúde [7], 

que pode ser feita de duas formas, passiva ou ativa. A cedência da informação de forma passiva 

corresponde à resposta a questões pontuais efetuadas por outros profissionais de saúde - por telefone, 

por escrito ou por contato pessoal. A resposta a estas questões é formulada tendo por base uma 

pesquisa bibliográfica em fontes como o Infomed, Prontuário Farmacêutico ou qualquer outra 

considerada pertinente. De forma ativa a cedência de informação é feita através da realização de 

seminários, folhetos informativos ou outros métodos definidos pelo CIM. 

 Foi-me permitido, ao longo do estágio, auxiliar na elaboração de respostas a pedidos de 

informação por parte de profissionais de saúde (Anexo 6). 

 

8 - Ensaios Clínicos 
 

 A Lei n.º 21/2014, de 16 de abril que regula a investigação clínica define ensaio clínico como 

“qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou a verificar os efeitos 

clínicos, farmacológicos ou outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos 

experimentais, ou a identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, 

ou a analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos 

experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia”. O farmacêutico assume um papel 

preponderante nesta área, sendo responsável por garantir o cumprimento dos requisitos relativos ao 

circuito e armazenamento dos medicamentos experimentais e dos dispositivos utilizados para a sua 

administração, bem como dos demais medicamentos já autorizados necessários ou complementares 

à realização de ensaios clínicos. [19] 

 Para se introduzir um ensaio clínico nos SF é necessário que seja aprovado pela Comissão 

de Ética Nacional, seguidamente tem de haver uma reunião com o promotor daquele, sendo 

transferida informação acerca da participação no ensaio clínico. Para este ser iniciado é necessário 
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que seja aprovado pelo Conselho de Administração. Após ser aprovado o promotor desloca-se aos 

SF do CHTMAD para apresentar o ensaio clínico fornecendo o “Dossier da Farmácia”, onde consta 

toda a informação necessária. Posteriormente, o medicamento experimental é enviado para os SF, 

sendo rececionado pelo farmacêutico responsável pelos ensaios clínicos. Este verifica a quantidade, 

n.º de lote, prazo de validade, acondicionamento e número de randomização, quando aplicável. Na 

Ficha de Ensaio Clínico devem ser a data de receção, número de caixas, número do kit, lote, prazo 

de validade e o nome do Farmacêutico que conferiu. A receção e a conformidade do medicamento 

experimental deve ser colocada na plataforma online para que o promotor tenha acesso a essa 

informação. Os medicamentos devem ser armazenados segundo as suas especificidades num armário 

fechado.  

 Os Ensaios Clínicos realizados no CHTMAD são de fase III e, maioritariamente, de fase II. 

O que significa que o medicamento é exclusivamente administrado a pessoas doentes. Os 

participantes são sugeridos pelo médico – investigador - que tem a responsabilidade de explicar ao 

doente todo o processo inclusive os riscos do mesmo. Caso pretenda participar, o doente, tem de 

assinar um consentimento informado, contudo está-lhe reservado o direito de poder desistir do ensaio 

a qualquer momento, sem sofrer quaisquer represálias. [19] 

 A prescrição destes medicamentos é feita em impresso próprio e de forma individualizada. 

Quando o medicamento é dispensado ao paciente, é obrigatório preencher um modelo definido pelo 

promotor. Na seguinte ida do doente à consulta, este deve devolver a embalagem do medicamento 

experimental, com os sem fármaco no interior, o farmacêutico deve registar toda esta informação. 

Quando solicitado pelo monitor é feita a devolução para posterior destruição. Esta é acompanhada 

por uma guia de transporte elaborada pelo monitor e assinada pelo farmacêutico responsável pelos 

ensaios clínicos.  

 Ao longo do estágio pude consultar a documentação referente a ensaios clínicos a decorrer 

no CHTMAD e observar todos os procedimentos inerentes à receção e armazenamento dos fármacos.  

 

9 - Farmacocinética Clínica 
 

 A farmacocinética clínica é um ramo da farmácia hospitalar, cujo objetivo principal é a 

administração correta de fármacos controlada pela medição de níveis séricos desse fármaco, o que 

traduz um controlo terapêutico individualizado. Esta monitorização das concentrações 

farmacológicas séricas permite administrar a dose necessária de um determinado fármaco sem o 

perigo de sobredosagem ou subdosagem, o que, em certas classes de medicamentos - medicamentos 

de índice terapêutico pequeno ou com variabilidade do comportamento cinético - assume grande 

importância. [7] 
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No CHTMAD, as avaliações séricas de fármacos são efetuados no laboratório de análises 

clínicas do hospital por requisição do médico. São realizadas sobretudo para imunossupressores 

(tacrolimus, everolimus), antiepilépticos (fenitoína e ácido valpróico) e antibacterianos (vancomicina 

e gentamicina), assim como para marcadores víricos, hormonas e alergénios. Posteriormente, o 

médico procede à interpretação dos valores laboratoriais obtidos, ajustando a dose ou posologia, se 

necessário. 

Durante o meu estágio foi-me permitido visitar o laboratório de análises clínicas do hospital, 

contactar com os diversos equipamentos existentes e proceder à determinação sérica do tacrolimus. 

 

10 - Farmacovigilância 
 

A Farmacovigilância tem o intuito de melhorar a qualidade e segurança dos medicamentos, 

defendendo o utente e promovendo a Saúde Pública, através da deteção e prevenção de Reações 

Adversas a Medicamentos (RAM). [20] O INFARMED é a entidade responsável pela coordenação 

e aplicação do Sistema Nacional de Farmacovigilância [7]. 

Os farmacêuticos hospitalares, tal como todos os profissionais de saúde, têm a obrigação 

notificar as reações adversas decorrentes do uso de medicamentos. Esta notificação é efetuada online 

no portal RAM.  

 

11 - Conclusão 
 

A realização do estágio nos SF do CHTMAD permitiu-me perceber o papel fulcral da 

atividade farmacêutica num centro hospitalar e a importância da interdisciplinaridade inerente àquela 

atividade.  

Tive oportunidade de colocar em prática conhecimentos técnicos e científicos adquiridos ao 

longo do percurso académico, contactar com diferentes profissionais de saúde, vivenciar diversas 

situações em que o farmacêutico pode intervir. Assim, consido que este estágio foi extremamente 

enriquecedor a nível profissional e pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante – Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro  
 

20 
 

Referências 
 

[1] – Ordem dos Farmacêuticos: Farmácia Hospitalar. Acessível em:  

http://www.ordemfarmaceuticos.pt/pt/areas-profissionais/farmacia-hospitalar/ [acedido em julho de 

2017]. 

[2] – Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro: História CHTMAD. Acessível em: 

http://chtmad.com/historia.html [acedido em julho de 2017]. 

[3] - Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro: Missão CHTMAD. Acessível em 

http://chtmad.com/missao.html [acedido em julho 2017]. 

[4] – Decreto Lei n.º 44 204, de 2 de Fevereiro de 1962 - Regulamento geral da Farmácia hospitalar. 

[5] - Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro: Serviços Farmacêuticos. Acessível em: 

http://chtmad.com/sf.html [acedido em julho 2017]. 

[6] - Despacho n.º 1083/2004, de 1 de Dezembro de 2003 - Regulamenta as comissões de farmácia 

e de terapêutica dos hospitais do sector público administrativo (SPA) integrados na rede de prestação 

de cuidados de saúde. 

[7] - Conselho Executivo do Plano de Reestruturação da Farmácia Hospitalar (2005), Manual da 

Farmácia Hospitalar, 1ª ed., Gráfica Maiadouro. 

[8] - Portaria n.º 981/98, de 8 de Junho. Diária da República, 2.ª Série, n.º 216, de 18 de Setembro de 

1998 - Execução das medidas de controlo de estupefacientes e psicotrópicos. 

[9] – Grifols: Pyxis® Sistemas de fornecimento automatizado. Acessível em: 

https://www.grifols.com/documents/10192/75436/pyxis-soluciones-dispensacion-pt-br/185228dd-

bec3-4476-ac93-89d051b16ee6 [acedido em julho de 2017]. 

[10] – Circular Normativa Conjunta nº 01/CD/2012, 30/11/2012 - Procedimentos de cedência de 

medicamentos no ambulatório hospitalar. 

[11] - Manual da Qualidade dos Serviços Farmacêuticos do CHTMAD: Norma de Procedimento 

“Dispensa em Ambulatório”. 

[12] – Decreto Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro - Revisão da legislação de combate à droga. 

[13] - Portaria n.º 981/98, de 8 de Junho - Execução das medidas de controlo de estupefacientes e 

psicotrópicos. 

[14] - Despacho Conjunto n.º 1051/2000, de 14 de setembro - identificação e registo dos 

medicamentos hemoderivados administrados aos doentes. 

[15] - Despacho n.º 29793/2008 - regime de acesso por parte dos doentes insuficientes renais ao 

medicamento eritropoetina humana recombinante. 

[16] - Portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho - Aprova as boas práticas a observar na preparação de 

medicamentos manipulados em farmácia de oficina e hospitalar. 

[17] – Portaria n.º 42/92, de 23 de Janeiro - Guia para o bom fabrico de medicamentos. 

[18] - Norma de Procedimento “Preparação e Dispensa de Citostáticos”. 

http://www.ordemfarmaceuticos.pt/pt/areas-profissionais/farmacia-hospitalar/
http://chtmad.com/historia.html
http://chtmad.com/missao.html
http://chtmad.com/sf.html
https://www.grifols.com/documents/10192/75436/pyxis-soluciones-dispensacion-pt-br/185228dd-bec3-4476-ac93-89d051b16ee6
https://www.grifols.com/documents/10192/75436/pyxis-soluciones-dispensacion-pt-br/185228dd-bec3-4476-ac93-89d051b16ee6


Relatório de Estágio Profissionalizante – Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro  
 

21 
 

[19] - Lei n.º 21/2014, de 16 de abril - Aprova a lei da investigação clínica. 

[20] - INFARMED: Farmacovigilância. Acessível em: 

http://www.infarmed.pt/web/infarmed/perguntas-frequentes-area 

transversal/medicamentos_uso_humano/muh_farmacovigilancia [acedido em agosto de 2017]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante – Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro  
 

22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante – Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro  
 

23 
 

Anexo 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante – Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro  
 

24 
 

Anexo 2 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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Anexo 5 
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Anexo 6 
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