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Resumo 

 O presente relatório apresenta como objetivo demonstrar e explorar os trabalhos e atividades 

realizadas durante o meu período de estágio curricular de final do curso Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas na farmácia comunitária. O estágio decorreu na Farmácia Carreço em Viana do Castelo, de 4 

de março a 17 de julho, sob a orientação do Diretor Técnico Dr.º Francisco António Sampaio Vieira Fins. 

 Durante o estágio observei e desempenhei múltiplas tarefas essenciais e decorrentes do bom 

funcionamento da farmácia comunitária, nomeadamente: a conferência, receção e armazenamento de 

encomendas, conferência de receituário e prazos de validade, prestação de serviços farmacêuticos como a 

determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos, dispensa de medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos, aconselhamento farmacêutico, entre outras atividades. Além da prática dos exercícios inerentes 

ao dia-a-dia da farmácia, desenvolvi vários trabalhos no âmbito da atividade farmacêutica, tendo sido mais 

explorados o “O Papel Farmacêutico na Prevenção, Aconselhamento e Acompanhamento das Doenças 

Cardiovasculares” e o “Marketing na Farmácia Comunitária: uma abordagem à Comunicação Digital”. Para 

estes dois temas apresento a pesquisa necessária à sua execução, bem como o que foi elaborado na farmácia 

para a sua concretização. Para as restantes atividades apenas é referenciado, de forma sucinta, a aplicação 

prática do trabalho e não a pesquisa bibliográfica. É também mencionado neste relatório as formações internas 

e externas à farmácia que tive oportunidade de participar. 

 O relatório finaliza com as minhas ilações relativas à importância do estágio curricular em farmácia 

comunitária, dado que me permitiu aplicar, de forma prática, todos os conhecimentos adquiridos ao longo do 

percurso académico, bem como possibilitou adquirir novos conhecimentos, que só seriam possíveis pelo 

trabalho em campo. 
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Parte I – Descrição do Funcionamento do Estágio Curricular na Farmácia Carreço  
 

1. Introdução 

 O presente relatório refere-se ao estágio curricular em Farmácia Comunitária, realizado na Farmácia 

Carreço, no período entre o mês de março e o mês de julho. Este constituí uma fase fundamental no percurso 

académico de qualquer futuro farmacêutico, uma vez que permite a aplicação de todos os conhecimentos 

adquiridos, bem como alcançar novas competências que só seriam possíveis através do contacto com a 

realidade da farmácia comunitária. Só a partir de uma comunicação mais próxima com a população, o papel 

do farmacêutico de promoção da saúde e bem-estar dos utentes, consegue ser bem compreendido e alcançado. 

Deste modo, durante os 4 meses de estágio tive a oportunidade de criar novos, aplicar e consolidar antigos 

conhecimentos, tanto técnicos como científicos, essenciais para a exercício da minha profissão.  

 Neste relatório são abordadas todas as atividades que tive oportunidade de observar, contatar, 

participar e desenvolver ao longo do estágio na Farmácia Carreço. Numa primeira parte é relatado, de forma 

sucinta, todas as incumbências inerentes ao funcionamento de uma farmácia comunitária, bem como outras 

atividades como o aconselhamento farmacêutico, serviços farmacêuticos, etc. A segunda parte do relatório é 

composta pelos trabalhos desenvolvidos por mim no âmbito da atividade farmacêutica, tendo sido mais 

explorados o “O Papel Farmacêutico na Prevenção, Aconselhamento e Acompanhamento das Doenças 

Cardiovasculares” e o “Marketing na Farmácia Comunitária: uma abordagem à Comunicação Digital”. Todos 

foram realizados sob a orientação do diretor técnico (DT), o Dr.º Francisco Fins e, da Dr.ª Diana Gonçalves.  

  

2. A Farmácia Carreço  

2.1. Localização e Horário de Funcionamento  

 A Farmácia Carreço situa-se na freguesia de Carreço, junto à estrada N13, no conselho de Viana do 

Castelo. A sua localização é próxima do centro de saúde local, escola primária, infantário, lar e centro de dia 

de idosos e relativamente próxima da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, o hospital distrital de Viana do 

Castelo, sendo, portanto, de fácil acesso. 

 A Farmácia Carreço encontra-se aberta ao público ininterruptamente todos os dias da semana das 8h00 

às 24h00, de segunda-feira a domingo, pelo que, atendendo ao horário que pratica, não dispõe de serviço de 

turno permanente. Este horário encontra-se de acordo com o regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 172/2012, de 

1 de agosto, que contempla o horário de funcionamento das farmácias de oficina [1].  

 

2.2. Espaço Exterior e Interior  

 As instalações da Farmácia Carreço, tanto a nível exterior como interior, respeitam o regulamentado 

pelo Decreto-Lei n.º171/2012, de 1 de agosto, bem como o Decreto-Lei n.º163/2006, de 8 de agosto [2,3]. O 

espaço exterior da Farmácia Carreço é composto por uma sinalética que identifica devidamente o espaço: um 

letreiro com a inscrição “Farmácia” e logo acima encontra-se um outro letreiro com o horário de funcionamento 

e o símbolo “cruz verde” luminoso; uma placa com o respetivo nome da farmácia e do seu DT sem abreviaturas 

como previsto (Anexo 1) [2]. Encontra-se de igual forma disponível e visível da parte exterior, o período de 

funcionamento semanal, a informação sobre as farmácias do município em regime de serviço permanente e 
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respetiva localização como obrigatório [1]. Esta farmácia possui uma rampa de acesso, oferecendo assim 

acessibilidade prática e facilitada a utentes portadores de deficiência [3].  

 O interior da Farmácia Carreço pode ser dividido 7 áreas distintas: área de atendimento ao público, 

gabinete de atendimento personalizado, zona de aquisição, conferência e receção de encomendas, armazém, 

secção das gavetas de arrumação, instalações sanitárias e gabinete de direção técnica.  

 A área de atendimento ao público é a área privilegiada para o primeiro contacto dos utentes, pelo que 

expõe boas caraterísticas de apresentação: ampla, confortável, climatizada e bem iluminada (Anexo 2). Possui 

um balcão de atendimento composto por dois terminais informáticos, que se encontram separados fisicamente, 

cada um equipado com a sua impressora e aparelho de leitura ótica, permitindo um atendimento individualizado 

e privado. Na retaguarda do balcão encontram-se disponíveis diversos produtos farmacêuticos, medicamentos 

não sujeitos a receita médica (MNSRM) e gavetas de armazenamento com produtos de primeiros socorros e 

outros. Esta área também possui uma zona de espera, balança, medidor de tensão arterial e diversos lineares 

que expõem produtos cosméticos e de higiene pessoal (PCHP), organizados por laboratório e uso a que se 

destinam. Existe também um linear com artigos de uso veterinário. Ao longo do estágio tive oportunidade 

de colaborar e de aprender técnicas de organização de lineares.  

 Na área de atendimento personalizado realiza-se a prestação de serviços farmacêuticos (previstos na 

Portaria n.º1429/2007, de 2 de novembro) nomeadamente: a administração de primeiros socorros, a 

administração de medicamentos, a utilização de meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica e a administração 

de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação [4] (Anexo 3).  

 A zona de aquisição, conferência e receção de encomendas é a área que estabelece ligação entre a área 

de atendimento ao público, o gabinete do DT e as restantes áreas da farmácia (Anexo 4). Inevitavelmente, dada 

a falta de amplitude desta zona, é essencial que esta se mantenha sempre limpa e organizada, a fim de facilitar 

o processo de aquisição, conferência e receção de encomendas. Nesta área existe também um armário dedicado 

ao armazenamento de dossiês que compreendem faturas, notas de devolução e os demais documentos 

relacionados com a aquisição, conferência e receção de encomendas e receituário. Por fim, esta área possui 

também um posto informático, sensor de leitura ótica e uma impressora de etiquetas de preço.  

 O gabinete do DT é um espaço destinado à gestão, administração e contabilidade da farmácia, 

principalmente por parte da DT, o Dr.º Francisco Fins (Anexo 5). Este local encontra-se equipado com uma 

secretária, um fax e um armário repleto de suporte bibliográfico de apoio ao ato farmacêutico, agilizando, 

sempre que necessário, a consulta à equipa de trabalho.  

 Dadas as pequenas dimensões do back office, o armazém apenas existe como uma secção de arrumo 

de medicamentos excedentes (que por falta de espaço não são armazenados nas gavetas) e outros produtos 

farmacêuticos como: produtos de uso veterinário, produtos naturais, dispositivos médicos, suplementos 

alimentares, produtos de alimentação especial, produtos fitofarmacêuticos entre outros (Anexo 6). No geral, 

são armazenados nesta área os produtos de menor rotação de stock ou que são adquiridos em maior quantidade. 

 A secção das gavetas deslizantes de arrumação corresponde, como o próprio nome indica, ao 

armazenamento dos medicamentos e produtos farmacêuticos que sofrem uma maior rotatividade e portanto, a 

seu acesso deve ser mais rápido e facilitado (Anexo 7).  
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2.3. Recursos Humanos 

 Os recursos humanos da Farmácia Carreço encontram-se de acordo com o estipulado no artigo 23.º 

do Decreto-Lei nº 171/2012, de 1 de agosto, “as farmácias dispõem, pelo menos, de um DT e de outro 

farmacêutico” [2]. O Dr.º Francisco Fins assume a direção técnica da farmácia e conta com a colaboração de 

mais duas farmacêuticas, a Dr.ª Diana Gonçalves e a Dr.ª Luísa Martins e, dois técnicos auxiliares de farmácia, 

o Agostinho Brito e a Marquesa Cardante. Esta equipa experiente e profissional apresenta-se empenhada em 

prestar os melhores serviços aos utentes, possibilitando-me apreender e crescer durantes os meses de estágio. 

Sem dúvida que a simpatia e atenção prestada tornam o ambiente de trabalho muito agradável e acolhedor. 

 

2.4. Perfil dos Utentes  

 Atendendo à localização da Farmácia Carreço face a uma estrada nacional e, sendo uma zona 

considerada balnear e rural, os utentes que procuram a farmácia apresentam grande heterogeneidade: desde 

moradores de Carreço e de outras freguesias próximas cujo percurso diário cruza com a farmácia, a turistas 

portugueses e estrangeiros. No entanto, os utentes mais habituais e assíduos englobam uma faixa etária mais 

avançada. Durante o estágio apercebi-me das necessidades e carências que estes apresentam, facto que 

motivou muitos dos trabalhos desenvolvidos. Acrescento ainda, que dada a afluência de estrangeiros tive 

a oportunidade de praticar e auxiliar a equipa da farmácia através das minhas capacidades linguísticas 

em inglês.   

  

2.5. O Sistema Informático 

 A Farmácia Carreço é um associado da Associação Nacional das Farmácias (ANF), pelo que os 3 

terminais informáticos que possui encontram-se equipados com um sistema informático (SI), o SIFARMA®, 

um software de gestão e atendimento das farmácias comunitárias, cuja instalação e manutenção é da 

responsabilidade da Glintt® (uma área empresarial da ANF). O SIFARMA® é parte integrante e essencial nas 

atividades diárias da farmácia como a dispensa, gestão de produtos, gestão do circuito do medicamento, entre 

outros. Este é de extrema importância na prestação individualizada de serviços a cada utente e à intervenção 

profissional focada no aconselhamento e na segurança na dispensa de medicamentos. Este também permite o 

envio de informação para entidades, como encomendas aos grossistas, essencial para o processo de aquisição 

e receção de encomendas, de devolução e regularização de produtos, bem como gerir stocks, prazos de validade, 

processar receituário, entre outros. Dadas as funcionalidades anteriormente mencionadas, este possibilita de 

facto a gestão do circuito do medicamento na medida que monitoriza toda a informação desde a receção do 

medicamento à dispensa do mesmo. 

 Atendendo à elevada relevância deste SI, durante o estágio tive oportunidade de explorar 

diversas funcionalidades, de modo a retirar o máximo proveito das potencialidades do mesmo.  

 

3. Gestão e Administração da Farmácia 

3.1. Gestão de Stocks 

 De forma a satisfazer as necessidades dos utentes e a minimizar o impacto financeiro da aquisição de 

medicamentos e de produtos farmacêuticos, é crucial uma gestão de stocks. Para uma boa gestão de stocks é 

necessário existir uma satisfatória rotação dos mesmos, de forma a evitar rutura ou excedente de produtos, que 
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só é alcançada através de uma boa organização dos stocks. Neste aspeto, o SIFARMA® é a base fundamental 

de todo este processo pois ele permite aceder ao histórico de vendas e também estabelecer um stock mínimo e 

máximo de acordo com a rotatividade e as vendas diárias do produto em questão. Deste modo, quando é 

atingido um stock abaixo do stock máximo, o SI gera uma proposta de encomenda para repor o produto em 

causa até ao stock máximo, que pode ou não ser encomendada, dependendo da pessoa responsável pelo pedido 

de encomenda assim o entender ou não. Compreenda-se também que as necessidades de stock vão variando ao 

longo do ano e de farmácia para farmácia.  

 Analisando a Farmácia Carreço, observei ao longo do estágio, a oscilação da necessidade de 

determinados produtos decorrente da época sazonal, bem como a constante necessidade de produtos de 

uso veterinário, dado que a farmácia se insere numa zona rural. Por outro lado, as condições de compra 

e margens de lucro também têm um peso na gestão do stock. 

 

3.2. Aquisição e Fornecedores 

 A Farmácia Carreço adquire os seus produtos por intermédio de distribuidores grossistas ou 

diretamente ao laboratório e representantes das marcas.  

 A aquisição através de distribuidores grossistas apresenta mais vantagens em detrimento das restantes 

opções, atendendo que existe uma maior facilidade no pedido (devido ao SI implementado), rapidez de entrega 

da encomenda e a possibilidade de aquisição de produtos em pequena quantidade (que muitas vezes é o 

essencial para satisfazer as necessidades diárias). Atendendo a estes fatores as encomendas diárias são 

realizadas a através da Cooprofar (todos os dias da semana exceto terça e quinta-feira) e da Medicanorte (terça 

e quinta-feira) a partir do SI, de acordo com o a proposta gerada pelo SI (proposta acima explicada), sendo que 

esta sofre alterações por parte do responsável de compras (o Dr.º Francisco Fins), uma vez que podem existir 

erros de stock e pedidos de encomenda já realizados durante o atendimento. Diariamente praticam-se também 

pequenas encomendas, relativas a reservas de produtos aos utentes, por outros processos, nomeadamente pelo 

gadget da Cooprofar, encomendas instantâneas e “Via Verde” ambas via SI e via telefónica. O gadget da 

Cooprofar é uma aplicação (à parte do SI implementado) que permite consultar a disponibilidade de um 

determinado produto em tempo real e simultaneamente proceder ao seu pedido de encomenda. A chegada dessa 

encomenda realiza-se ao mesmo tempo que a encomenda diária. O sistema encomenda instantânea é em todo 

igual ao gadget com a única diferença de fazer parte do SI. No caso dos produtos presentes na lista anexa à 

Deliberação nº 1157/2015, de 22 de junho, estes podem ser pedidos por “Via Verde” através do SI mediante 

uma receita médica válida. O distribuidor satisfaz o pedido com um stock que está reservado para a “Via Verde 

do Medicamento” e que é atribuído pelo titular de Autorização de Introdução no Mercado (AIM) do 

medicamento [5]. Por fim, a via telefónica também é essencial para satisfazer muitas das vezes as necessidades 

dos utentes, uma vez que permite contatar com os fornecedores acima mencionados, que não apresentam 

disponíveis nos seus softwares a informação de disponibilidade do produto em todos os seus armazéns.  

 Em certos contornos, a distribuição por grossistas não se apresenta a mais indicada. A compra direta 

aos laboratórios ou marcas exibe, algumas vezes, vantagens económicas quando realizadas encomendas de 

grande volume. Porém, apresenta a desvantagem de os períodos de entrega serem longos. Portanto, este 

procedimento de aquisição é aplicável, por exemplo, a produtos sazonais, como protetores solares, cujas vendas 

a priori vão aumentar e, naturalmente, um grande stock desses produtos faz todo o sentido. Os pedidos de 
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encomenda são realizados através de delegados que se deslocam à farmácia, sendo estes, muitas das vezes, 

responsáveis também pelas formações relativas aos produtos que compreendem na sua carteira. Para este caso 

é elaborada uma nota de encomenda, cujo duplicado fica arquivado na farmácia para se proceder 

posteriormente à conferência do pedido através da fatura, no momento da receção da mesma. 

 

3.3. Receção e Verificação de Encomendas 

 Todas as encomendas que são entregues na farmácia fazem-se acompanhar por uma fatura (original e 

duplicado) ou guia de remessa, sendo posteriormente enviada a fatura. A fatura é essencial para a receção da 

encomenda atendendo que identifica: o fornecedor; a farmácia; os produtos, sendo que os medicamentos são 

identificados pelo Código Nacional Português (CNP) seguido do nome comercial ou denominação comum 

internacional (DCI), forma farmacêutica (FF), dosagem e número de unidades que contém; o número de 

unidades pedidas e o número de unidades enviadas; o preço de venda à farmácia (PVF) e o preço de venda ao 

público (PVP), se tiver preço afixado; o imposto sobre o valor acrescentado (IVA); e, por fim, as unidades 

bónus e descontos atribuídos (Anexo 8). 

 Dada a chegada da encomenda à farmácia concerne a um técnico ou farmacêutico verificar e 

rececionar a mesma. Caso existam produtos termolábeis estes são os primeiros a serem verificados e 

devidamente armazenados, anotando-se na fatura ou guia de remessa o prazo de validade (PV) e o PVP para 

que posteriormente se possa proceder à entrada dos mesmos. Caso a encomenda tenha sido realizada 

diretamente através de um laboratório e representantes de marca ou através de um dos softwares já mencionadas 

ou via telefone esta é conferida tendo em conta o número de unidades, PV, PVF e PVP, sendo que depois é 

criada a encomenda informaticamente (encomenda manual) e rececionada através do SI. Se nessa encomenda 

incluir MNSRM e outros produtos de venda livre, em que o preço é estabelecido pela farmácia, procede-se da 

mesma forma, no entanto a encomenda fica a aguardar até que o DT estabeleça as margens de venda.  

 No que concerne à receção esta é realizada através do SI que apresenta, caso a encomenda seja diária, 

já criada a nota de encomenda e, portanto, apenas é necessário proceder à receção da mesma, sendo que os 

produtos vão sendo inseridos no computador através da leitura ótica do código de barras. Para cada produto 

inserido, o operador verifica e corrige, se necessário, o PVP e o PV. Apenas após todos os produtos estarem 

inseridos no SI é que são verificados os PVF, os descontos e aplicadas as margens e os PVP (caso o produto 

seja de venda livre) e, por fim conferido o valor total da fatura, o número total de unidades e referências de 

produtos. Termina-se informaticamente a receção, sendo reencaminhadas as faltas de produtos para outro 

fornecedor, normalmente a Alliance Healthcare e, impressas as etiquetas dos produtos de venda livre e 

MNSRM.  

 Durante o meu estágio conferi e rececionei diversas encomendas, tendo sido um processo muito 

relevante no meu percurso atendendo que me permitiu familiarizar com os medicamentos e outros 

produtos farmacêuticos, o que viria a agilizar, posteriormente, o atendimento ao balcão.  

 

 3.4. Armazenamento 

 Após a receção das encomendas todos os produtos são armazenados em condições de humidade e 

temperatura adequadas, de acordo com o previsto pelo Decreto-Lei n.º171/2012, de 31 de agosto [2]. Como já 

mencionado, os medicamentos termolábeis são armazenados logo após a chegada da encomenda, sendo os 
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restantes apenas armazenados posteriormente. Todos os produtos (exceto os excedentes, lineares e MNSRM) 

são armazenados nas gavetas deslizantes organizados por ordem alfabética, dosagem, número de unidades, FF 

e de acordo com os seguintes princípios: produtos com menor prazo de validade são os primeiros a sair, first 

expired, first out e os sem ou com o mesmo prazo de validade respeitam o princípio first in, first out, de forma 

que o armazenamento permita escoar, em primeiro lugar, os produtos que expiram primeiro ou que se 

encontram há mais tempo na farmácia. 

 O armazenamento foi a tarefa pela qual iniciei o meu estágio, o que veio apressurar, 

posteriormente, o atendimento, atendendo que me permitiu conhecer a organização dos produtos. 

 

3.5. Controlo do Prazo de Validade e Verificação Física do Stock  

 De acordo com o Decreto-Lei n.º171/2012, de 1 de agosto, o fornecimento de produtos/medicamentos 

não devem exceder o PV pelo que, para se garantir a segurança e eficácia dos mesmos, é necessário o seu 

controlo [2]. Como já referido, aquando da receção dos produtos é verificado o seu PV e alterado se este 

apresentar um PV inferior ao registado no SI. Este procedimento permite que todos os meses sejam criadas e 

impressas listas com o nome dos produtos, CNP, stock existente e PV, que constam no SI, a expirar dentro de 

2 meses (Anexo 9). Na Farmácia Carreço estas listas são impressas todos os meses de forma a retirar do stock 

os produtos cujo o PV esteja a expirar, de acordo com o prazo estabelecido e, posteriormente, devolvidos aos 

distribuidores ou laboratórios e marcas. Caso o PV mencionado na lista esteja incorreto este é corrigido 

atendendo ao PV mais curto existente no stock real. A partir deste procedimento, também é verificado 

simultaneamente as quantidades reais com as informáticas e, caso necessite de correção é apontado nesse 

mesmo documento (Anexo 9) e corrigido posteriormente. 

 Durante o estágio tive a oportunidade de auxiliar a Dr.ª Luísa (responsável pelo cumprimento 

deste procedimento na Farmácia Carreço) na verificação e correção informática dos PV e do stock 

informático.  

 

3.6. Devolução 

 A devolução de produtos aos distribuidores ou laboratórios e marcas pode ser justificada por diversas 

razões nomeadamente, expiração próxima do PV, embalagens que se verifiquem danificadas ou incompletas 

no momento da receção, enganos nos pedidos e envios, produtos retirados do mercado, entre outros motivos. 

Para se proceder à devolução tem de ser criada no SI uma nota de devolução (Anexo 10) onde consta os 

produtos a serem devolvidos, a quantidade, o motivo e o fornecedor. Esta nota de devolução é impressa em 

triplicado, sendo todas elas carimbadas e rubricadas. O original e o duplicado acompanham os produtos e o 

triplicado fica arquivado na farmácia. A devolução pode ou não ser aceite pelo fornecedor: se não for aceite o 

produto é devolvido à farmácia juntamente com uma justificação, fazendo-se a quebra informática do mesmo; 

se for aceite, o fornecedor pode emitir uma nota de crédito (Anexo 11) ou trocar por um produto igual ou outro 

com maior PV ou outro de igual valor, sendo que, posteriormente, procede-se à regularização da devolução no 

SI. 

 Ao longo do estágio assisti à realização de algumas devoluções e regularizações, sendo que me 

foi permitido efetuar algumas delas com supervisão. 
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4. Classificação dos Produtos Existentes na Farmácia   

 A farmácia pode fornecer aos utentes um número limitado de produtos, sendo que estes estão previstos 

no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º171/2012, de 1 de agosto [2]. Na Farmácia Carreço são fornecidos todos os 

mencionados nessa mesma lista exceto produtos e medicamentos homeopáticos. Os medicamentos 

manipulados também não são explorados nesta farmácia.  

 

4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica e Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

 O medicamento corresponde a “substâncias ou composições de substâncias que possuam propriedades 

curativas ou preventivas das doenças e dos seus sintomas, do homem ou do animal, com vista a estabelecer um 

diagnóstico médico ou a restaurar, corrigir ou modificar as suas funções” [6]. Os medicamentos sujeitos a 

receita médica (MSRM) necessitam de receita médica para poderem ser dispensados e destinam-se a um utente 

específico. Pelo contrário, os MNSRM são medicamentos cuja dispensa ao utente pode ser efetuada sem 

apresentação de receita médica, devido às suas características ou por se destinarem a patologias pouco graves 

[7]. Estes últimos, destinam-se principalmente ao tratamento, alívio ou prevenção de síndromes menores que 

não necessitem de observação médica prévia. Contudo, estes podem-se encontrar visíveis mas inacessíveis aos 

utentes, como previsto pela Portaria n.º 827/2005, de 14 de setembro [8]. Como já referido, na Farmácia 

Carreço os MSRM encontram-se nas gavetas deslizantes e o excedente no armazém; os MNSRM encontram-

se por dispostos atrás da zona de atendimento, cumprindo o que se encontra estipulado por Decreto-Lei [8]. 

 

4.2. Produtos Cosméticos e de Higiene Pessoal  

 Os PCHP compreendem “qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em contacto com as 

partes externas do corpo humano (epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos) 

ou com os dentes e as mucosas bucais, tendo em vista, exclusiva ou principalmente, limpá-los, perfumá-los, 

modificar-lhes o aspeto, protegê-los, mantê-los em bom estado ou de corrigir os odores corporais”. Estes 

produtos são sujeitos a um controlo e supervisão por parte do INFARMED [9]. Estes encontram-se na zona de 

atendimento, acessíveis aos utentes, sofrendo rotatividade de acordo com a sazonalidade, campanhas 

publicitárias, promoções, entre outros. 

 

4.3. Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário 

 Os produtos e medicamentos de uso veterinário são regulamentados de acordo com o Decreto-Lei nº 

232/99, de 24 de junho, que assegura a garantia da qualidade, segurança e eficácia dos mesmos. O medicamento 

de uso veterinário corresponde a “uma substância ou mistura de substâncias destinadas aos animais, às 

instalações dos animais e ambiente que os rodeia ou a atividades relacionadas com estes ou com produtos de 

origem animal” [10]. 

 Na Farmácia Carreço, os medicamentos de uso veterinário não estão acessíveis aos utentes, ao 

contrário dos produtos de uso veterinário que dispõe de um linear. Estes englobam antiparasitários internos e 

externos, pilulas contracetivas e champôs próprios de uso veterinário.  
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4.4. Dispositivos Médicos 

 Os dispositivos médicos têm como objetivo “prevenir, diagnosticar ou tratar uma doença humana, 

devendo atingir os seus fins através de mecanismos que não se traduzem em ações farmacológicas, metabólicas 

ou imunológicas, por isto se distinguindo dos medicamentos” [11].  

 Estes produtos encontram-se na Farmácia Carreço inacessíveis ao utente, sendo que muitos destes são 

de consumo interno da própria farmácia, estando armazenados no gabinete de atendimento personalizado e o 

excedente nas gavetas deslizantes.  

 

4.5. Suplementos Alimentares e Produtos de Alimentação Especial 

 Os suplementos alimentares, regulados pelo Decreto-Lei n.º 118/2015, de 23 de junho, correspondem 

a um complemento às quantidades ingeridas pelo regime alimentar de algumas substâncias nutrientes, de 

acordo com as quantidades estabelecidas e recomendadas por dados científicos, de modo a existir um favorável 

desenvolvimento e manutenção de um bom estado de saúde do ser humano [12]. Na Farmácia Carreço estes 

produtos encontram-se, na sua maioria, inacessíveis ao utente, atrás da zona de atendimento, uma vez que 

requerem sempre um aconselhamento farmacêutico adequado.  

 Por outro lado, os géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial são “os produtos 

alimentares que, devido à sua composição ou a processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos 

géneros alimentícios de consumo corrente, são adequados ao objetivo nutricional pretendido e são 

comercializados com a indicação de que correspondem a esse objetivo”. Estes compreendem legislação 

específica consoante o grupo a que pertencem, existindo 9 grupos, como por exemplo “os preparados para 

lactentes” [13]. Estes produtos encontram-se na Farmácia Carreço acessíveis ao utente, na zona de atendimento, 

através de um linear próprio.  

 

4.6. Produtos Fitoterapêuticos  

 De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, os produtos fitoterápicos são “produtos 

que têm exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais substâncias derivadas de plantas, uma ou mais 

preparações à base de plantas ou uma ou mais substâncias derivadas de plantas em associação com uma ou 

mais preparações à base de plantas” [14]. A acessibilidade destes na Farmácia Carreço é variável, podendo 

estar ou não acessíveis, dependendo também da sazonalidade.  

  

5. Dispensa de Medicamentos 

 A dispensa de medicamentos engloba duas categorias diferentes de medicamentos, os MSRM e os 

MNSRM. Em qualquer um dos casos, o farmacêutico é o último profissional de saúde a manter o contacto com 

o utente antes da dispensa do mesmo, pelo que é essencial este garantir a correta dispensa e o devido 

aconselhamento farmacêutico. Além disso apresentam outras particularidades que os distinguem dos restantes 

produtos disponíveis na farmácia: os medicamentos podem ser genéricos e podem estar sujeitos a 

comparticipações ou não. Todos estes tópicos que serão explorados nos próximos segmentos.  
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5.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

 Como já referido anteriormente estes, ao contrário dos MNSRM, requerem a apresentação de uma 

receita médica para poderem ser dispensados e destinam-se a um utente específico e, portanto só podem ser 

vendidos em farmácias [7]. Tal se sucede, pois de acordo com o Decreto de Lei nº 176/2006, de 30 de agosto, 

os MSRM são aqueles que podem “constituir risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo 

quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; possam constituir 

um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam utilizados com frequência em quantidades 

consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam; contenham substâncias, ou preparações à base 

dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; se destinem a ser 

administrados por via parentérica” [14]. Portanto, requerem por parte do farmacêutico uma análise cuidada 

durante a dispensa dos mesmos. A primeira etapa é verificar a validade da receita médica e, posteriormente 

confirmar se o medicamento e/ou a dosagem a dispensar estão de acordo com o estipulado na receita. Caso se 

verifique alguma anomalia na dosagem ou no medicamento ou em caso de alguma outra dúvida o farmacêutico 

deve entrar em contacto com o médico prescritor. 

 Existe também uma subcategoria de MNSRM, os MSRM de dispensa exclusiva em farmácia (MSRM-

EF). De acordo com a Deliberação n.º 25/CD/2015, estes compreendem MSRM que podem ser dispensados 

em farmácia sem prescrição médica se a sua DCI constar na lista do Anexo I do regulamento dos MNSRM de 

dispensa exclusiva em farmácia (MNSRM-EF), e desde que cumpram as condições previstas do Anexo II do 

mesmo regulamento [15]. 

 

5.1.1. A Receita Médica  

 As receitas médicas aplicam-se a todos os MSRM, incluindo manipulados, estupefacientes e 

psicotrópicos, independentemente do local de prescrição [16]. Atualmente existem as receitas eletrónicas 

materializadas, receitas eletrónicas desmaterializadas e em casos excecionais as receitas manuais. Existem 

também receitas de outras entidades, nomeadamente seguradoras, cujas caraterísticas variam consoante a 

entidade que comparticipa, pelo que, devido à sua variedade não serão abordadas.  

 As receitas eletrónicas desmaterializadas apresentam esta designação pois permitem a prescrição de 

medicamentos com comparticipações diferentes (Anexo 12). Cada linha de prescrição só pode conter um 

máximo de 2 embalagens, no caso de medicamentos destinados a tratamentos de curta ou média duração, ou 

então um máximo de 6 embalagens quando se trata de medicamentos destinados a tratamentos de longa 

duração. Se os medicamentos prescritos se apresentarem na forma de embalagem unitária podem ser prescritas 

até 4 embalagens do mesmo medicamento [17]. Estas receitas apresentam vantagens para o utente e para os 

profissionais de saúde: o utente pode aviar todos os produtos da receita ou apenas parte deles, consoante as 

suas necessidades; os profissionais de saúde conseguem obter maior segurança e controlo de emissão e 

dispensa. 

 Nas receitas eletrónicas materializadas ao contrário da anterior não permite ao utente o aviamento 

parcial, só o total, sendo que em tudo o resto é igual à desmaterializada (Anexo 13). Nestas receitas podem ser 

prescritos até 4 medicamentos distintos, num total de 4 embalagens por receita. No máximo podem ser 

prescritas 2 embalagens por medicamento. Se os medicamentos prescritos estiverem sob a forma de embalagem 

unitária, então podem ser prescritas 4 embalagens do mesmo medicamento [17]. 
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 Quanto ao período de validade destas receitas estas podem ser: não renováveis, no caso de 

medicamentos que se destinam a tratamentos de curta ou média duração, tendo por isso 30 dias de validade; 

renováveis, quando se trata de medicamentos destinados a tratamentos de longa duração, possuindo uma 

validade de 6 meses, sendo que neste caso as receitas eletrónicas materializadas podem ser impressas até três 

vias, tendo em conta a duração do tratamento e o tamanho da embalagem [17]. 

 As receitas manuais (Anexo 14) seguem as mesmas regras de prescrição que as receitas eletrónicas 

materializadas, no entanto só apresentam validade de 30 dias, pelo que a receita renovável não pode ser emitida 

através de prescrição manual. Este tipo de receitas só é permitido em situações excecionais como: falência 

informática; inadaptação fundamentada do prescritor, previamente confirmada e validada anualmente pela 

respetiva Ordem Profissional; prescrição no domicílio; até 40 receitas/mês [17]. 

 No momento da dispensa é necessário validar a receita pelo que esta deve cumprir alguns requisitos 

(dependendo do modelo de receita) nomeadamente: a identificação e número de beneficiário do utente; vinheta 

ou carimbo do local de prescrição; vinheta e assinatura do prescritor; identificação da entidade responsável e 

do regime de comparticipação aplicável; data de prescrição; nome do medicamento pela DCI, dosagem, FF, 

tamanho da embalagem; posologia e número de embalagens. 

 O medicamento só se encontra prescrito pelo nome comercial ou pelo nome do titular de AIM nas 

seguintes situações: medicamentos de marca sem similares; medicamentos que não disponham de 

medicamentos genéricos similares comparticipados; medicamentos que, por razões de propriedade industrial, 

apenas podem ser prescritos para determinadas indicações terapêuticas; justificação técnica do prescritor no 

caso de medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito (exceção a), suspeita de intolerância ou 

reação adversa (exceção b), medicamentos destinados a assegurar a continuidade de um tratamento com 

duração estimada superior a 28 dias (exceção c). Caso contrário, o medicamento apresenta-se pelo DCI [17]. 

 No caso das receitas manuais, para que sejam consideradas válidas não devem possuir rasuras e, para 

além dos requisitos referidos anteriormente, devem apresentar preenchidos os seguintes campos: o motivo da 

prescrição manual assinalado com uma cruz; o nome e número do utente ou número de beneficiário; a entidade 

financeira responsável; o regime de comparticipação; a identificação do medicamento com a respetiva 

justificação técnica; se necessário deve também apresentar a identificação do despacho que estabelece o regime 

especial de comparticipação; a data de prescrição; assinatura do prescritor. 

 Existem medicamentos que devem ser prescritos de forma isolada, em outras palavras, quando 

prescritos não podem vir acompanhados de outros na mesma receita. Este é o caso dos estupefacientes e 

psicotrópicos, produtos do protocolo de controlo da diabetes mellitus (DM), medicamentos manipulados e 

produtos dietéticos [17]. 

 Tanto nas receitas eletrónicas materializadas como nas receitas manuais é impresso no verso o 

documento para faturação (Anexo 15) que contém informações como: identificação da farmácia; o organismo 

de comparticipação; a identificação dos medicamentos, assim como a quantidade, o PVP, o valor que é 

comparticipado e o valor que o utente paga; o total da receita; a data da dispensa; declaração de direito de 

opção (quando utente opta por um medicamento com preços acima do 5º preço mais baixo ou quando opta por 

um medicamento diferente do prescrito pelo médico por marca ou com exceção C) sendo necessária a 

assinatura do utente. O verso destas receitas é também carimbado, rubricado e datado pelo farmacêutico ou 

técnico que a dispensou. 
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5.1.2. Medicamentos Sujeitos a Legislação Especial: Estupefacientes e Psicotrópicos 

 Os psicotrópicos e estupefacientes são substâncias com inúmeras aplicações, uma vez que atuam 

diretamente sobre o sistema nervoso central, podendo atuar como depressores ou estimulantes. Devido às suas 

propriedades estes são de elevada importância para a medicina e, desde que usados de forma correta, podem 

trazer benefícios no tratamento de diversas doenças. Porém, também podem acarretar riscos como a indução e 

dependência física e psíquica, pelo que são apenas aplicados na prática clínica estritamente por indicação 

médica [18]. 

 Inevitavelmente, devido às propriedades, anteriormente mencionadas, estão associados a atos ilícitos, 

sofrendo portanto um controlo rigoroso pelo INFARMED, o que acarreta diferenças aquando da sua dispensa 

[18]. Sempre que surge numa receita este tipo de medicação o SI obriga o operador a preencher o nome e a 

morada do doente, o nome do médico prescritor, assim como o nome, morada, idade e número de identificação 

civil do adquirente. Aquando da finalização do atendimento é impresso um documento intitulado de 

“Documento de Psicotrópico” onde constam todas as informações anteriormente referidas (Anexo 16). Este 

documento é arquivado na farmácia durante 3 anos, de acordo com o previsto no artigo 14.º da Portaria n.º 

137-A/2012, de 11 de maio [16]. 

 Mensalmente também a farmácia encontra-se obrigada, pela mesma portaria referida anteriormente, a 

enviar ao INFARMED, até ao 8º dia do 2.º mês seguinte, a listagem das saídas de psicotrópicos e 

estupefacientes [16]. Trimestralmente envia também o registo de entradas dos mesmos e anualmente têm de 

enviar o balanço de entradas e saídas, tanto de psicotrópicos como de benzodiazepinas [17]. 

 Ao longo do meu estágio tive oportunidade de dispensar algumas receitas contendo 

medicamentos psicotrópicos ou estupefacientes, tendo inicialmente a ajuda de um membro da equipa no 

preenchimento dos dados necessários. 

 

5.1.3. Faturação de Receituário 

 Na Farmácia Carreço o processo de conferência das receitas encontra-se bem organizado e agilizado. 

Existe uma gaveta com separadores que permite, logo após o atendimento, organizar a receita de acordo com 

o organismo de comparticipação, lote e por ordem crescente do número de receita (sendo que cada lote é 

constituído por 30 receitas). Porém, antes da receita ser depositada no respetivo separador, é realizada a 

conferência da mesma. Verifica-se se existe algum erro que possa conduzir a prejuízo para a farmácia ou pôr 

em causa a saúde do utente. Portanto, o processo de conferência engloba a verificação da identificação do 

utente pelo seu número de utente ou número de beneficiário, o PV, os dados e a assinatura do médico prescritor, 

a identificação do local de prescrição, a assinatura do adquirente, se o organismo de comparticipação é o 

correto, se os medicamentos dispensados estão de acordo com os prescritos. Se a receita apresentar todos estes 

parâmetros dentro do conforme, esta é carimbada, datada, assinada pelo farmacêutico ou técnico e devidamente 

separada. 

 As receitas eletrónicas materializadas são separadas em lote do tipo 99 ou 98, tendo 30 receitas cada 

lote. As receitas do lote tipo 99 são receitas cuja conferência foi feita eletronicamente no momento da dispensa 

sem erro. As receitas do lote tipo 98 foram conferidas eletronicamente no momento da dispensa tendo sido 

registadas com erro. Além destas existem as receitas eletrónicas desmaterializadas que são agrupadas: lote tipo 

97, se tiverem sido dispensadas com sucesso de validação, ou seja, identificadas sem erro; ou lote tipo 96, se 
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tiverem sido dispensadas sem sucesso de validação, isto significa, registadas com erro [19]. As receitas sem 

papel têm apenas um lote do tipo 97 e outro do tipo 96 sem número limitado de receitas. 

 Depois de completos os lotes é impresso o verbete de identificação de lote que apresenta: nome e 

código da farmácia; mês e ano da respetiva fatura; tipo e número sequencial do lote; importância total do lote 

correspondente ao PVP; importância total do lote paga pelos utentes; importância total do lote a pagar pelo 

Estado [19]. 

 No último dia do mês, é emitida a relação resumo de lotes (original e três cópias) e a fatura mensal 

(original e três cópias) [20]. A fatura (em duplicado), a relação resumo de lotes, os verbetes de identificação 

de lotes, as notas de crédito/débito (em duplicado) e as receitas médicas devem ser enviadas até ao dia 10 do 

mês seguinte a que esta documentação respeita, para o Centro de Conferência de Faturação (CCF) [19]. Este 

procedimento apenas é aplicado ao receituário relativo ao Sistema Nacional de Saúde (SNS), pois todo o 

receituário de outros subsistemas é entregue à ANF. Esta associação dispõe de um serviço de retificação de 

receituário (integrado no Núcleo de Acordos e Receituário) para o qual são enviadas receitas, por exemplo, 

cujo o subsistema é a Administração Regional de Saúde, bem como receitas cuja devolução a farmácia 

considera não fundamentada.  

 Quanto às receitas eletrónicas desmaterializadas, o envio dos documentos contabilísticos é substituído 

pelo envio em formato desmaterializado. Adicionalmente deve ser enviado, em substituição da fatura física, 

uma guia de fatura eletrónica [19]. 

 Toda a documentação é depois avaliada pelo CCF: se não for detetado nenhum erro é realizado o 

pagamento à farmácia; caso contrário, se for detetado algum erro ou diferença, as receitas são devolvidas com 

um resumo dos erros, a fim da farmácia poder proceder, se possível, à correção para refaturação [19]. 

 Durante o estágio tive a oportunidade de diariamente, após o atendimento, poder proceder à 

correta conferência e separação do receituário.  

 

5.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

 Como abordado anteriormente, os MNSRM diferem dos MSRM por não necessitarem na dispensa ao 

utente da apresentação de receita médica, devido às suas características ou por se destinarem a patologias pouco 

graves [7]. No entanto contêm indicações terapêuticas que se incluem na lista de situações passíveis de 

automedicação [21]. Por este motivo, o farmacêutico tem um papel muito importante no aconselhamento de 

MNSRM, de forma a garantir um uso correto e racional dos mesmos. Estes encontram-se também inseridos no 

ato profissional de indicação terapêutica que será explorado num próximo tópico.  

 Apesar de não necessitarem de receita para serem dispensados, alguns MNSRM apresentam um PVP 

fixado e portanto são comparticipados, sendo que para tal é necessário o utente apresentar prescrição para que 

posteriormente o Estado possa pagar à farmácia [7]. Por outro lado, como já referido no tópico MSRM, alguns 

MSRM inserem-se no grupo MNSRM, os MNSRM-EF [15]. 

 

5.3. Comparticipação de Medicamentos 

 A comparticipação concretiza-se através de um sistema de escalões em que o Estado paga parte do 

preço do medicamento, estando o escalão de comparticipação de cada medicamento predeterminado e 

dependente da sua classificação farmacoterapêutica [22]. 
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 O Decreto-Lei n.º48-A/2010, de 13 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 106-A/2010, de 1 de 

outubro, prevê a possibilidade de comparticipação de medicamentos através de um regime geral e de um regime 

especial, o qual se aplica a situações específicas que abrangem determinadas patologias ou grupos de doentes 

[23, 24].  

 No regime geral de comparticipação, o Estado paga uma percentagem do PVP dos medicamentos de 

acordo com os seguintes escalões: Escalão A – 90%, Escalão B – 69%, Escalão C – 37%, Escalão D – 15% 

[17]. 

 O regime especial de comparticipação engloba a comparticipação em função dos beneficiários e a 

comparticipação em função das patologias ou de grupos especiais de utentes [22]. Em relação aos beneficiários, 

a comparticipação do Estado é acrescida de 5% no Escalão A (95%) e 15% no Escalões B (84%), C (52%) e 

D (30%) para os pensionistas do regime especial, ou seja, cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes a 

retribuição mínima mensal garantida em vigor no ano civil transato. A comparticipação do Estado no preço 

dos medicamentos para estes pensionistas é ainda de 95% para o conjunto de escalões, para os medicamentos 

cujos preços de venda ao público sejam iguais ou inferiores ao 5º preço mais baixo do grupo homogéneo em 

que se inserem [17, 23]. A comparticipação do Estado no preço dos medicamentos utilizados no tratamento de 

determinadas patologias ou por grupos especiais de utentes é definida por despacho do membro do Governo 

responsável pela área da saúde e, assim, distintamente graduada em função das entidades que o prescreveram 

ou dispensam. Para que esta comparticipação possa ser aplicada, o médico prescritor deve mencionar na receita 

o diploma correspondente [17, 23]. 

 Existem situações em que os utentes, além da comparticipação pelo SNS, usufruem ainda de um 

regime de complementaridade por várias entidades como a Caixa Geral de Depósitos, a EDP Energias de 

Portugal, Serviços de Assistência Médico Social, entre outros, devendo fazer-se acompanhar do cartão de 

beneficiário dessa mesma entidade. 

 Os produtos destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus (DM) estão abrangidos por um regime de 

comparticipação do Estado no custo de aquisição. Assim, as tiras-teste tem comparticipação de 85% do PVP, 

enquanto as agulhas, seringas e lancetas são comparticipadas a 100% [17]. 

 Durante o estágio tive a oportunidade de presenciar a um novo regime de comparticipação, o de 

dispositivos médicos para apoio aos doentes ostomizados e/ou com incontinência ou retenção urinária, 

sendo que estes são 100% comparticipados pelo SNS [25]. 

 

5.4. Medicamentos Genéricos e Sistema de Preços de Referência 

 O medicamento genérico é um medicamento que apresenta a mesma composição quantitativa e 

qualitativa em substância ativa (SA), na mesma FF e a mesma indicação terapêutica do medicamento que lhe 

serviu de referência [25]. Estes estão sujeitos às mesmas disposições legais dos outos medicamentos, no entanto 

não precisam de apresentar ensaios pré-clínicos e clínicos se demonstrarem bioequivalência [19]. Esta 

bioequivalência é demonstrada com base em estudos de biodisponibilidade ou equivalência terapêutica, através 

de estudos de farmacologia clínica ou outros solicitados pelo INFARMED [14, 26]. Deste modo, os 

medicamentos genéricos apresentam a mesma eficácia, qualidade e segurança que o medicamento de 

referência. 
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 Os medicamentos genéricos comparticipados ficam sujeitos ao sistema de preços de referência quando 

são incluídos em grupos homogéneos de medicamentos [27]. O preço de referência é utilizado pelo SNS para 

calcular a comparticipação, sendo que atualmente corresponde à média dos cinco preços mais baixos dos 

medicamentos que integram cada grupo homogéneo. Deste modo, se o medicamento genérico possuir um valor 

acima do preço de referência, a comparticipação do Estado será calculada, tendo em conta o escalão e regime 

de comparticipação, sobre o preço de referência do grupo homogéneo, tendo o utente que pagar o restante. 

Porém, se o preço for inferior ao preço de referência, o medicamento ficará gratuito para o utente [26, 27].  

 Existe também pela parte do Estado um incentivo aos genéricos, a fim de promover a utilização 

racional e mais custo-efetiva destes medicamentos. A Portaria n.º 262/2016, de 7 de outubro, prevê a atribuição 

de uma remuneração específica às farmácias pela dispensa de medicamentos comparticipados, designadamente 

os inseridos em grupos homogéneos com preço igual ou inferior ao 4º preço mais baixo [28]. 

 Como nos medicamentos genéricos não foi necessário proceder a investigações e aos ensaios pré-

clínicos e clínicos, o investimento da sua produção é reduzido quando comparado com o medicamento de 

referência e, por este motivo os medicamentos de referência podem ser comercializados a um valor inferior. 

Durante o estágio apercebi-me que esta informação nem sempre é de fácil compreensão por parte de alguns 

utentes. Concerne ao farmacêutico conseguir transmitir da melhor forma possível ao utente a informação de 

que o medicamento genérico apresenta a mesma a segurança, qualidade e eficácia que o medicamento de 

referência, sendo que a decisão final de optar entre um em detrimento do outro cabe sempre ao utente. Dentro 

desta temática também tive a oportunidade de observar que, principalmente os utentes de idade mais 

avançada, apresentam dificuldades em reconhecer o seu medicamento pelo DCI. Existe portanto o risco 

de aviarem, em tempos diferentes, o mesmo medicamento de laboratórios diferentes, acabando por tomarem 

uma sobredosagem desse mesmo medicamento. Dada esta dificuldade de alguns utentes, concerne ao 

farmacêutico estar alerta para este problema, pelo que, sempre que possível, dispensei ao utente o 

medicamento sempre do mesmo laboratório como forma de reduzir a possibilidade de erro de toma 

repetida por parte deste.  

 

5.5. Aconselhamento Farmacêutico, Indicação Terapêutica e Automedicação 

 A dispensa de MSRM não se limita apenas à validação e ao aviamento da receita, é essencial o 

aconselhamento farmacêutico. Aquando do atendimento o farmacêutico deve esclarecer todas as dúvidas do 

utente e transmitir informações essenciais como a posologia, duração do tratamento, modo de administração, 

possíveis reações adversas e contraindicações. Além disso, compete também ao farmacêutico a indicação 

terapêutica. Neste ato profissional o farmacêutico seleciona um MNSRM e/ou indica medidas não 

farmacológicas, com o objetivo de aliviar ou resolver um problema de saúde considerado como um transtorno 

menor ou sintoma menor, que não apresente relação com manifestações clínicas de outros problemas de saúde 

do doente [29]. Nos casos em que o farmacêutico verifica que pode instaurar um tratamento ao doente, deve 

selecionar um MNSRM tendo em conta a SA, a dose, a frequência de administração, a duração do tratamento, 

a FF, assim como a situação fisiológica do doente, as alergias medicamentosas, outras patologias e a 

farmacoterapia [29]. Além disso o farmacêutico deve esclarecer o utente, tirando todas as suas dúvidas, em 

relação ao MNSRM indicado, informando-lhe que não pode usar os MNSRM por períodos longos e, caso não 

sinta melhorias, deve consultar um médico.  
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 O aconselhamento farmacêutico e a indicação terapêutica só são possíveis e bem-sucedidas se o 

farmacêutico estabelecer uma boa comunicação com o utente de forma a obter toda a informação necessária 

para avaliar o seu problema de saúde. Estas informações incluem sintomas, duração do problema, outros 

problemas de saúde manifestados pelo doente e da medicação que se encontre a tomar para além da prescrita 

[29]. Ao longo do estágio existiu da minha parte um grande esforço de forma a transmitir e recolher toda 

a informação necessária para que o aconselhamento e/ou indicação terapêutica fosse o mais adequado, 

atendendo sempre às caraterísticas e particularidades do utente que se apresentava no atendimento. 

Esta parte do estágio foi a que acabou por suscitar mais interesse da minha parte e que acabou por 

culminar com o desenvolvimento do trabalho “O Papel do Farmacêutico na Prevenção, Aconselhamento 

e Acompanhamento das Doenças Cardiovasculares”.  

 Por outro lado, a automedicação também é uma realidade possível e prevista. De acordo com o 

INFARMED, a automedicação é a “utilização de MNSRM de forma responsável, sempre que se destine ao 

alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a assistência ou aconselhamento 

opcional de um profissional de saúde.” Esta deve ser feita com consciência e seguindo as informações do 

folheto informativo do medicamento e ter o cuidado de não exceder a toma recomendada. Sendo assim cabe 

também ao farmacêutico transmitir essas mesmas informações, atendendo que é um direito do utente obter 

esclarecimento sobre o que é a automedicação [30]. As situações passíveis de automedicação encontram-se 

descritas no anexo ao Despacho n.º 8637/2002, de 20 de março [31]. Ao longo do estágio deparei-me com 

diversos casos de automedicação realizada de forma inconsciente. Face a estas situações, questionava o 

utente e aconselhava-o contatar com o seu médico para uma melhor abordagem clínica.  

  

6. Dispensa de Outros Produtos Farmacêuticos 

 Atendendo que no tópico classificação de produtos farmacêuticos existentes na Farmácia Carreço 

encontra-se discriminado para cada um a sua definição e a entidade/ Decreto-Lei que o controla e supervisiona 

no mercado, bem como a acessibilidade a deste ao utente, nos seguintes pontos serão privilegiadas questões 

relacionadas com os produtos existentes na farmácia, a procura do utente na Farmácia Carreço e aspetos 

importantes e particulares no aconselhamento farmacêutico.  

 

6.1. Produtos Cosméticos e de Higiene Pessoal 

 A Farmácia Carreço possui diversos produtos destinados às afeções cutâneas como a atopia da pele, 

hiperpigmentação, acne, dermatite da fralda, à queda do cabelo, seborreia, caspa, proteção solar, higiene diária, 

entre muitos outros. Possui algumas gamas de PCHP nomeadamente marcas como Lierac®, Galénic®, 

Bioderma®, La Roche-Posay®, Roc®, Avène®, Uriage®, Mustela®, Klorane®, Vichy®, Aveeno®, 

Eucerin®, entre outras. A procura é muito variável e nesta farmácia muito dependente do aconselhamento 

farmacêutico. 

 Este setor tem associado uma importância cada vez maior, atendendo que os utentes procuram 

ativamente por produtos que melhorem o seu bem-estar e a aparência física. Por outro lado, estes produtos 

apresentam um interesse acrescido por parte da farmácia, uma vez que exibem margens de comercialização. 

Portanto, o farmacêutico apresenta um papel fundamental no aconselhamento do produto mais indicado e 

personalizado para um determinado utente, sendo que este se apresenta cada vez mais interveniente e informado 
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aquando da escolha deste tipo de produtos. Para tal, o farmacêutico deve complementar a sua formação sempre 

que possível nesta área, uma vez que requerem conhecimentos específicos e vastos e, existe uma enorme 

variedade de produtos, marcas e gamas. 

 Identifiquei estes dois fatores como sendo os que mais dificultam o desempenho do farmacêutico 

durante o aconselhamento deste tipo de produtos. Para colmatar estes obstáculos, durante o estágio, fui, 

sempre que possível, a formações internas e externas à farmácia relacionadas com a área de 

dermatologia e cosmética e, procurei esclarecer dúvidas junto da equipa.  

 

6.2. Medicamentos e Produtos de Uso Veterinários 

 A preocupação dos utentes com os cuidados de saúde e bem-estar dos seus animais encontra-se em 

crescimento, pelo que a venda de produtos e medicamentos de uso veterinário junto das farmácias acompanha 

essa evolução. O utente procura junto do farmacêutico esclarecer dúvidas e um aconselhamento do produto 

mais adequado às necessidades do seu animal, pelo que este deve ter vastos conhecimentos nesta área. Por 

outro lado, deve também sensibilizar, os utentes menos preocupados, para a importância de realizar a vacinação 

e a desparasitação, bem como promover a correta utilização deste último. Na Farmácia Carreço, por norma os 

produtos mais procurados destinam-se a animais de estimação. Porém, dada a localização rural da farmácia, 

com fortes hábitos ligados à pecuária, existe igualmente uma grande procura de produtos para outros animais 

domésticos. 

 A Farmácia Carreço dispõe de diversos destinados aos animais como desparasitantes internos e 

externos, anticoncecionais, produtos de lavagem corporal, ótica e auricular entre outros utilizados nos animais 

de exploração. 

 Durante o estágio tive oportunidade de aumentar os meus conhecimentos nesta área através da 

colocação de dúvidas junto dos membros da farmácia, bem como pela participação numa formação 

dedicada aos desparasitantes. Constatei que o utente comete muitos erros aquando da aplicação e uso 

dos desparasitantes. Considerei portanto essencial, ao longo do estágio, alertar os utentes para a correção 

dos mesmos, questionando-os em cada venda sobre a aplicação, sendo que, sempre que considerei 

necessário, pedia ao mesmo que explicasse como realizava a aplicação, de forma a garantir que não 

existia nenhum erro.   

 

6.3. Dispositivos Médicos 

 Os dispositivos médicos são importantes instrumentos de saúde que englobam um grande conjunto de 

produtos, destinados a serem utilizados para os mesmos fins dos medicamentos mas através de mecanismos 

diferentes, sendo portanto muitas vezes solicitados na Farmácia Carreço. Existe neste espaço uma grande 

variedade dos mesmos, como material de penso, produtos para controlo da contraceção, testes de gravidez, 

dispositivos de medição da glicémia, material ortopédico, termómetros, seringas, sacos coletores de urina, 

produtos para a incontinência urinária, tubos de alimentação entre outros. Tal diversidade e, associado ao 

facto de muitos lares de idosos na zona da farmácia solicitarem este tipo de produtos, permitiu que ao 

longo do estágio pudesse adquirir conhecimentos sobre os mesmos, nomeadamente informações relativas 

à sua utilização correta.  
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6.4. Suplementos Alimentares  

 Em relação aos suplementos alimentares, a Farmácia Carreço possui uma enorme diversidade dos 

mesmos sendo que os multivitamínicos são os mais representativos. Os multivitamínicos apresentam maior 

procura por parte dos pais para as crianças e por parte dos idosos, sendo os motivos da busca diversos: nas 

crianças há uma forte associação à falta de apetite; nos idosos é reportado um cansaço físico e mental ou uma 

procura mais direcionada para o sistema imunitário, o sistema cardiovascular, entre outros.  

 Concerne ao farmacêutico que dispensa o suplemento alimentar alertar que estes são um complemento 

da alimentação e que portanto, não substituem uma alimentação e um estilo de vida saudáveis. Ao longo do 

estágio tive oportunidade de reforçar esta informação junto do utente, bem como aumentar os 

conhecimentos sobre os mesmos junto da equipa da farmácia.  

 

6.5. Produtos de Alimentação Especial 

 Na dispensa deste tipo de produtos é importante o farmacêutico perceber quais as necessidades que o 

utente apresenta, devendo sempre questioná-lo nesse sentido.  Existindo alguma dúvida na composição 

qualitativa e quantitativa os fornecedores, normalmente, apresentam um suporte para este tipo de informação. 

 Na Farmácia Carreço a procura destes produtos é relativamente abundante, atendendo que a faixa 

etária dos utentes é, na sua maioria, avançada e existe a colaboração da farmácia com lares da zona, que muitas 

vezes apresentam necessidades especiais e acrescidas relativamente ao resto da população. O outro grupo que 

tive oportunidade de contatar, nesta vertente, foram os bebés e crianças com necessidades alimentícias 

especiais (leites de transição e preparados para lactentes, leites de crescimento, etc.) pelo que assimilei diversos 

conhecimentos em relação a estes, nomeadamente as opções existentes quanto às restrições alimentares 

deste grupo de utentes.  

 

6.6. Produtos Fitoterápicos  

 Na Farmácia Carreço pude contatar com produtos fitoterápicos, sendo que na sua maioria estão 

relacionados com a perda de peso, trânsito intestinal e insuficiência venosa. Dentro das gamas mais procuradas 

as da marca Arkocápsulas® (carvão ativado, ginseng, chá verde...) são as que apresentam um maior relevo. 

 A procura dos utentes por este tipo de produto é transversal a todas as idades, uma vez que existe um 

interesse generalizado por um estilo de vida mais saudável. Contudo, o farmacêutico deve alertar que estes não 

são totalmente inócuos e o seu consumo, deve muitas das vezes, ser limitado a um período de tempo. Relato 

que durante o estágio o consumo de produtos que regulam o trânsito intestinal era, por vezes, abusivo 

por parte de alguns utentes, sendo que alertei em muitos dos casos para o seu uso racional.  

 

7. Serviços Prestados na Farmácia 

 A portaria n.º 1429/2007, de 2 de novembro, define os serviços farmacêuticos que podem ser prestados 

pelas farmácias. Dos serviços farmacêuticos de promoção da saúde e do bem-estar dos utentes previstos, a 

Farmácia Carreço contempla a administração de primeiros socorros, a utilização de meios auxiliares de 

diagnóstico e terapêutica, a administração de medicamentos e a administração de vacinas não incluídas no 

Plano Nacional de Vacinação. Por outro lado, a divulgação destes serviços encontra-se exposta na zona de 
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atendimento da farmácia de acordo com o tipo de serviço e o respetivo preço, como estipulado por esta mesma 

portaria [4]. A prestação destes serviços decorre no gabinete de atendimento personalizado (Anexo 3). 

 

7.1. Administração de Primeiros Socorros 

 Dada a localização da Farmácia Carreço face a uma estrada nacional e, sendo uma zona considerada 

balnear e rural, existe por parte dos utentes, numa primeira abordagem, a procura pela farmácia na tentativa de 

auxiliar em pequenos casos cortes, feridas e outros acidentes menores, bem como dar continuidade a curativos 

já observados e encaminhados numa, primeira instância, pelo hospital ou centro de saúde. Durante o estágio 

tive oportunidade de observar e participar em alguns destes cuidados, sendo que aprendi muito com a 

experiência e conhecimento do Drº. Francisco Fins nesta área. 

 

7.2. Utilização de Meios Auxiliares de Diagnóstico e Terapêutica 

 Dentro desta área a Farmácia Carreço dispõe de um conjunto de serviços que engloba a determinação 

dos parâmetros fisiológicos e bioquímicos e um exame complementar de diagnóstico de infeção urinária.  

 O exame complementar de diagnóstico de infeção urinária disponível na farmácia realiza-se através 

de um dispositivo médico, o Combur-Test®, uma tira de teste colorimétrico para análise de 10 parâmetros na 

urina: gravidade específica, pH, leucócitos, nitritos, proteínas, glucose, cetonas, urobilinogénio, bilirrubina e 

sangue. Quando o utente relata alguma alteração na urina (cheiro, cor) ou na ação de urinar (ardor, aumento da 

frequência, alteração do fluxo) é sugerida a realização deste exame. Para tal, é pedido que este faça a colheita 

no momento, atendendo que o teste deve ser realizado logo após a colheita. Após efetuado o teste são 

observados os parâmetros de pH, leucócitos, nitritos e sangue: se se verificar um aumento do pH, a presença 

de leucócitos, aumento dos nitritos e presença de sangue, o utente poderá ter uma infeção urinária. Atendendo 

este resultado encaminha-se para o utente para centro de saúde ou hospital. Durante o estágio, tive 

oportunidade de realizar este exame, sempre sob a supervisão de um farmacêutico. Constatei a sua 

grande utilidade e relevância face às necessidades desta população que muitas das vezes procura a 

farmácia como um primeiro apoio a este tipo de situações, não aumentando, por exemplo, o caos no 

serviço de urgência do hospital.  

 Na Farmácia Carreço é realizada a determinação de alguns parâmetros fisiológicos e bioquímicos 

como a pressão arterial (PA), peso, altura, índice de massa corporal (IMC), glicémia, colesterol total (CT) e 

triglicerídeos (TG). Os serviços de medição da PA, peso, altura e IMC são determinados com o auxílio de 

aparelhos de medição, sendo estes os mais solicitados pelo utente, principalmente o doente hipertenso que 

apresenta o cuidado de medir com regularidade a sua PA. A farmácia disponibiliza ainda aos seus utentes um 

cartão que permite a anotação dos valores das medições, sendo este procedimento importante, não só para o 

farmacêutico, como para o médico, pois permite um seguimento mais controlado do seu doente.  

 Ao longo do meu estágio constatei que as pessoas apresentam-se mais consciencializadas para a 

importância da determinação regular destes parâmetros, pelo que tive oportunidade de os realizar de 

forma pontual e, mais massivamente, aquando da realização do rastreio.   
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7.3. Administração de Medicamentos e de Vacinas Não previstas no Plano de Vacinação 

 A Farmácia Carreço dispõe de três farmacêuticos (Drº. Francisco Fins, Drª. Diana e Drª. Luísa) e de 

um técnico (Agostinho) com formação adequada à prestação do Serviço de Administração de Vacinas e 

Injetáveis. Esta formação complementar reconhecida pela Ordem dos Farmacêuticos, em administração e 

suporte básico de vida é obrigatória e necessária caso seja preciso intervir perante uma reação anafilática [32]. 

As instalações são também adequadas e autonomizadas, sendo que o gabinete de atendimento personalizado 

obedece aos requisitos da Deliberação n.º 139/CD/2010. Por outro lado, são registados os dados 

correspondentes a cada administração de vacinas, nomeadamente o nome do utente, data de nascimento, nome 

da vacina, lote, via de administração e identificação do responsável pela administração [32]. Este serviço 

apresenta grande procura na Farmácia Carreço pelo que tive oportunidade durante o estágio de assistir 

à administração de injetáveis e vacinas.  

 

7.4. Outros Serviços 

 A Farmácia Carreço também dispõe de outros serviços que visam a saúde e o bem-estar dos seus 

utentes.  

 Pontualmente, o Dr.º Francisco Fins realiza serviços de aconselhamento sobre o peso e possíveis 

alterações no estilo de vida do utente após determinação do peso, altura e índice de massa corporal.  

 Na Farmácia Carreço encontra-se disponível um contentor para os utentes depositarem embalagens 

vazias, medicamentos ou outros produtos de uso humano e veterinário cujo o PV expirou ou já sejam utlizados 

pelo utente (Anexo 17). O tratamento destes resíduos é da responsabilidade da VALORMED, uma sociedade 

sem fins lucrativos com um papel importante na gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos 

fora de uso, evitando-se que estejam ao alcance das pessoas como qualquer outro resíduo urbano [33]. Ao 

longo do estágio verifiquei que existe por parte da população uma crescente sensibilização pela 

importância do tratamento diferenciado destes produtos, procurando estes frequentemente a farmácia 

apenas para contribuir para a VALORMED.  

 

8. Cronograma das Atividades Desenvolvidas  

 O meu estágio na Farmácia Carreço decorreu do dia 4 de março a 17 de julho de 2017, sendo que ao 

longo do qual realizei as atividades demonstradas na tabela 1. 
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Tabela 1 – Cronograma das atividades desenvolvidas durante o Estágio.  

 Março Abril Maio Junho Julho 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Armazenamento de 

medicamentos e reposição 

do stock 

                    

Conferência de 

encomendas 

                    

Rececionar encomendas                     

Realização de devoluções 

e regularizações 

                    

Controlo dos prazos de 

validade 

                    

Conferência de receituário                     

VALORMED                     

Determinação de 

parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos 

                    

Observação do 

atendimento 

                    

Atendimento com 

acompanhamento 

                    

Atendimento autónomo                     

Planeamento e execução 

Tema 1 

                    

Planeamento e execução 

Tema 2 

                    

Os trabalhos realizados encontra-se assinalados de acordo com a semana em que os iniciei e terminei, sendo que cada mês apresenta 4 semanas de duração 

(1 a 4). A 4.ª semana de julho não constitui parte do estágio.  

 

9. Formação Continuada 

 Ao longo do estágio constatei a importância do farmacêutico manter-se atualizado sobre inovações 

e/ou novidades, bem como renovar e reforçar conhecimentos de diversas áreas. É portanto necessária uma 

abordagem sobre a evidência científica para posteriormente facilitar e proceder a um adequado aconselhamento 

farmacêutico. Nesta vertente, tive oportunidade ao longo do estágio de estar presente em diversas formações 

internas e externas à farmácia que complementaram e renovaram os meus conhecimentos e, que serão referidas 

neste tópico.  

 As formações internas abrangeram: produtos Bioactivo®, como o Q10 e Arroz Vermelho, dos 

laboratórios Pharma Nord®; algumas gamas de produtos da Bioderma®; alguns produtos diatéticos da 

TheraLab®; algumas gamas de produtos da Nuxe®. As formações externas englobaram: formação sobre anti-

histamínicos, promovida pela Alliance Healthcare e apoiada pelo indústria farmacêutica Bial, que decorreu no 

dia 21 de março, de duração de 2h, nas instalações do Hotel Porto Palácio Congress; Airvolution formação 

avançada em dispositivos inalatórios e doença pulmonar obstrutiva crónica, do laboratório Boehringer 

Ingelheim®, promovida pela Escola de Pós Graduação em Saúde e Gestão, que decorreu no dia 4 de maio, de 

duração de 2 horas, nas instalações do Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa, Braga; formação de todas as 

gamas (Mustela®, Akileine®, Moustidose®, Ecrinal®, Marimer®, Acerumen®) de produtos do laboratório 

Expanscience®, promovida pelo próprio laboratório, que decorreu no dia 26 de maio, de duração de 4 horas, 

nas instalações da Secção Regional Norte da Ordem dos Farmacêuticos; formação enfarte do miocárdio – o 
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papel do farmacêutico, organizada pela Portugal Stent for Life Project e pela Associação Portuguesa de 

Intervenção Cardiovascular, que decorreu no dia 3 de junho, de duração de 3,5 horas, nas instalações da Secção 

Regional Norte da Ordem dos Farmacêuticos; formação em parasitas externos nos animais de companhia, 

promovida pela Frontline®, que decorreu no dia 6 de junho, de duração de 2 horas, nas instalações da 

Cooprofar; formação em toda a gama de produtos da Bioderma®, promovida pela marca, que decorreu no dia 

13 de junho, de duração de 6 horas, nas instalações do Hotel Porto Palácio Congress; formação nutrição 

desportiva - equilíbrio entre saúde, desporto, alimentação e suplementação, promovida pela Okygen®, que 

decorreu no dia 6 de julho, de duração de 2 horas, nas instalações da Cooprofar.  

 Procedi também a uma formação online promovida pelo laboratório Servier®, curso online para 

farmacêuticos venda associada e comunicação utente, que decorreu entre os meses de maio e agosto. Tive 

também oportunidade de estar presente e participar no evento internacional “Integration of Learning 

Environments into Existing Curriculum and Commercialisation of End Product” e na sessão prática “Testing 

TOX-OER MOOC”, no âmbito do Projeto TOX_OER, promovido pela Universidade do Porto, que decorreu 

no dia 31 de maio, de duração de 6h. Na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, tive a oportunidade 

integrar no workshop Comunicação Clínica para Farmacêutico, coordenado pela professora Doutora Manuela 

Morato da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, sendo a formadora a professora Doutora 

Margarida Figueiredo Braga da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, que decorreu no dia 18 de 

maio, de duração de 6h.  

 

10. Conclusão  

 O estágio curricular em farmácia comunitária foi de extremo enriquecimento, atendendo que permitiu 

aplicar, de forma prática, todos os conhecimentos adquiridos ao longo do percurso académico, bem como 

possibilitou adquirir novos conhecimentos, que só seriam possíveis pelo trabalho em campo. Assim, a 

existência deste estágio no final do curso de Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas é essencial pois 

possibilita um contacto mais prolongado com a realidade profissional, conduzindo a uma melhor preparação 

da profissão de farmacêutico.   

 Ao longo do estágio tive oportunidade de adquirir competências que englobam todo o bom 

funcionamento de uma farmácia comunitária, desde o back office ao front office. O armazenamento, 

conferência, receção de encomendas, faturação de receituário, entre outros aspetos do back office da farmácia, 

foram os trabalhos pelos quais comecei o estágio e que me permitiram ter uma visão mais abrangente da 

farmácia. O atendimento e o aconselhamento farmacêutico foram as atividades de maior enriquecimento, 

devido à grande variedade e heterogeneidade de situações e utentes, permitindo desenvolver capacidades de 

comunicação clínica. Por outro lado, este contacto com os utentes suscitou da minha parte o interesse de, em 

alguns casos, aprofundar o assunto, procurando sempre novos conhecimentos.  

 O sucesso deste estágio só foi possível através da equipa excelente que me acompanhou, estando 

disponível e de forma muito ativa para contribuir para a minha formação, ajudando-me sempre que solicitava. 

Sem dúvida que foram parte integrante e fundamental para o meu crescimento profissional.    
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Parte II – Trabalhos Desenvolvidos no Âmbito da Atividade Farmacêutica  

 Neste estágio ambicionava que a minha passagem pela farmácia comunitária fosse um enriquecimento 

não só para a minha vida profissional farmacêutica, como para a farmácia onde estagiasse. Pretendia que esta 

pudesse usufruir ao máximo da minha presença, bem como explorar atividades menos desenvolvidas na 

mesma. Posto este objetivo detonei algumas carências na Farmácia Carreço que decidi intervir. Muitas destas 

devem-se à falta de tempo dos profissionais conseguirem, durante o dia-a-dia, dedicar “tempo extra-farmácia” 

à comunidade local, bem como explorarem estratégias de marketing. 

 Neste documento decidi portanto abordar mais detalhadamente apenas duas das atividades no âmbito 

da atividade farmacêutica que desenvolvi: “O Papel do Farmacêutico na Prevenção, Aconselhamento e 

Acompanhamento das Doenças Cardiovasculares” e “Marketing Farmacêutico: uma abordagem à 

Comunicação Digital”. Porém irei também, de forma breve, mencionar outras atividades que também executei: 

“Cuidados com a Higiene Oral” e “Cuidados a ter com o Sol”. 

Cuidados com a Higiene Oral 

 Parte do meu estágio na Farmácia Carreço foi partilhado com uma colega da Faculdade de Farmácia 

da Universidade de Coimbra, a estagiária Cláudia Fernandes. Numa troca de ideias apercebemo-nos das 

constantes dúvidas que muitos dos utentes, principalmente os mais idosos, apresentavam relativamente à 

escolha do melhor fixador da prótese e cuidados diários a ter com a mesma. Para além desta observação, 

também denotamos a facilidade de depreensão e compreensão de informação, bem como a grande capacidade 

que a população mais jovem tem em sensibilizar o resto da comunidade. Atendendo a estes dois fatores, 

decidimos intervir junto dos idosos e dos mais novos no que concerne aos cuidados a ter com Higiene Oral. 

Para desenvolvimento desta atividade pesou também o facto desta área ser pouco desenvolvida durante a nossa 

formação académica, pelo que seria interessante enriquecermos os nossos conhecimentos nesta vertente. 

 A atividade foi portanto divida em três sessões para promover a saúde oral: uma para os idosos do 

Centro Social de Carreço, outra para os alunos da Escola EB1 de Carreço e, por fim, uma sessão para as crianças 

do Jardim de Infância de Carreço. 

 Na apresentação dedicada aos idosos (Anexo 18) tentamos esclarecer dúvidas como: o que é a higiene 

oral e as suas vantagens; quais os problemas de saúde oral mais frequentes nesta faixa etária e como proceder 

para os resolver; quais são as próteses dentárias que existem, focando nas próteses removíveis e alertando os 

cuidados a ter no momento da sua colocação, remoção e cuidados diários; quais as opções de fixadores de 

próteses disponíveis na farmácia e como os utilizar (Anexo 19). Foi também elaborado um panfleto que tentasse 

resumir as principais ideias relativamente aos fixadores de próteses: como aplicar, como remover e os cuidados 

diários a ter com a prótese (Anexo 20).  

 Para os mais novos decidimos realizar duas sessões separadas com pequenas alterações entre estas de 

forma a adaptar as diferenças da linguagem e dos conhecimentos possuídos entre as crianças do infantário e da 

escola primária (Anexo 21). De um modo geral, contemplamos informações como: a importância da cavidade 

oral durante as atividades do dia-a-dia; qual a constituição da cavidade oral, explorando em maior detalhe a 

fisiologia do dente; reforçar a importância da escovagem dos dentes após as refeições, bem como quando trocar 

a escova, o uso do fio dentário, a quantidade certa de pasta dentífrica e o tempo correto de lavagem; alertar 

para os alimentos que contribuem para uma boa saúde oral; de forma a sensibilizar para o desenvolvimento da 

placa bacteriana foi contada uma história elaborada por nós com esse fim; por fim, foram colocadas perguntas 
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relativamente às principais ideias transmitidas, em modo de jogo, para reforçar a mensagem (Anexos 22-25). 

Também foram entregues panfletos, existindo, mais uma vez, o cuidado de adaptar os conteúdos às diferenças 

existentes entre as faixas etárias do pré-escolar e escolar (Anexo 26 e 27). O panfleto elaborado continha, para 

além de jogos interativos, uma seção com informações direcionadas aos pais, como os cuidados orais a ter 

consoante a idade da criança e informações relativas aos alimentos que contribuem para a saúde oral. Além 

destes trabalhos elaborados, a fim de fomentar ainda mais o interesse pelo tema junto das crianças pré-escolar 

elaboramos uma maquete de uma boca juntamente com escovas de dentes, ambas em tamanho grande (maquete 

visível na fotografia do quanto superior direito do Anexo 21). 

 Com o auxílio da Dr.ª Diana, entramos em contacto com a Kukident® de forma a conseguirmos dar 

amostras após as sessões. Deste modo, aos idosos juntamente com o panfleto oferecemos amostras de creme 

adesivo e, para as crianças oferecemos um kit que continham, para além do panfleto já mencionado, um 

pequeno livro com informações e jogos, uma amostra de pasta dentífrica, uma régua e um lápis. 

 As informações contidas nas apresentações e nos panfletos foram todas retiradas a partir do website 

da Ordem dos Médicos Dentistas. Também foram apresentados vídeos disponíveis no website da Kukident®.   

 Sem dúvida que esta iniciativa, para além de ter sido enriquecedora, tanto a nível pessoal como 

profissional, permitiu também que os utentes (principalmente os idosos) ficassem mais esclarecidos, facto este 

que se denotei ao longo do restante tempo de estágio, aquando no contacto com estes no atendimento. 

Cuidados a ter com o Sol 

 Apesar do tema dos cuidados a ter com exposição solar ser um assunto cada vez mais debatido junto 

da comunidade, observei que existe, principalmente junto dos pais, dúvidas relativas ao protetor solar: qual o 

fator de proteção usar, como aplicar, bem como o desconhecimento da importância da sua aplicação durante 

todo o ano. Juntamente a esta perceção aliou-se o programa da Avène® dos “Cuidados a ter com o Sol”. Esta 

iniciativa decorreu junto das farmácias comunitárias, sendo proposta que, dentro da sua comunidade, a farmácia 

fizesse uma apresentação junto das crianças da faixa etária escolar. A elaboração da apresentação e do livro 

com atividades foi da total responsabilidade da Avène® (Anexo 28). Neste caso, apenas procedi à apresentação 

do material fornecido pela Avène® junto das crianças da Escola EB1 de Carreço (Anexo 29).  

 Esta atividade apresentou um grande contributo para a minha formação profissional bem como teve 

um contributo a nível pessoal, uma vez que se torna aliciante trabalhar junto dos mais novos devido a razões 

já referidas anteriormente, como a vontade que estes têm em aprender e transmitir os conhecimentos junto dos 

adultos.  

 

Atividade 1: O Papel do Farmacêutico na Prevenção, Aconselhamento e Acompanhamento das 

Doenças Cardiovasculares 

 

1. Contextualização da Escolha do Tema 

 No decorrer do estágio verifiquei que, sem qualquer dúvida, a farmácia comunitária é a primeira e 

última “porta de entrada” do utente no SNS. Seja um sinal ou um sintoma que o utente apresente concerne ao 

farmacêutico conseguir prevenir, aconselhar ou encaminhar da melhor forma possível. Numa última fase, após 

o diagnóstico médico, o acompanhamento do utente torna-se também da responsabilidade do farmacêutico. 

Desta forma, é na farmácia que o utente “abre e fecha” o seu ciclo de tratamento. Atendendo a este facto, seria 
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relevante intervir numa doença que afete um maior número de pessoas possível e fosse o melhor exemplo do 

ciclo anteriormente referido. Para tal, decidi abordar as Doenças Cardiovasculares (DCV). A partir da 

realização de uma sessão sobre DCV e um rastreio com o mesmo fim, seguido de uma aula de promoção da 

atividade física, pretendi demonstrar a importância do papel do farmacêutico no trio atos da sua 

responsabilidade: prevenir, aconselhar e acompanhar. 

 

2. Introdução 

 As doenças do aparelho circulatório, comumente designadas por DCV, constituem um grupo de 

doenças que afetam o sistema circulatório, ou seja, o coração e vasos sanguíneos (artérias, veias e vasos 

capilares) [34]. 

 As DCV são a primeira causa de morte em Portugal apesar de nas últimas duas décadas se terem 

observado ganhos substanciais sobre a mortalidade [35, 36]. Associado a este facto está a prevalência de 

doenças crónicas com grande impacto no aparelho cardiovascular (CV), diretamente relacionada pelos hábitos 

e estilos de vida da população.  

 Estes hábitos são parte integrante dos fatores de risco associados às DCV. Os fatores de risco 

cardiovascular (FRCV) são classificados como não modificáveis – idade, género e genética – e modificáveis – 

diabetes, dislipidemias (hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, hiperlipoproteinemia, etc.), hipertensão 

arterial, excesso de peso e obesidade, tabagismo, alcoolismo, etc. [37]. É, portanto, sobre os FRCV 

modificáveis que devem incidir esforços dos próprios utentes e profissionais de saúde de modo a corrigir, 

alertar e melhorar estilos de vida e, de forma a diminuir a prevalência de DCV. Por outro lado, concerne 

também aos profissionais de saúde aconselhar e acompanhar o tratamento destes mesmos fatores. 

 O farmacêutico apresenta capacidades técnicas e científicas, que lhe permite realizar intervenções e 

procedimentos técnicos diferenciados, sendo estes parte integrante do Ato Farmacêutico, à população em geral 

e dos doentes em particular. Deste modo, dadas as competências do farmacêutico comunitário, enquanto 

profissional de saúde de acesso à comunidade na primeira linha, este deve intervir neste problema de saúde 

pública, as DCV, através de iniciativas que visem prevenir, aconselhar e acompanhar as mesmas.   

 

3. Doenças Cardiovasculares  

 As DCV compreendem um grupo de doenças que afetam o funcionamento do sistema CV, 

nomeadamente o coração e os vasos sanguíneos e, incluem: a doença cardíaca coronária, a doença 

cerebrovascular, a doença arterial periférica, a doença cardíaca reumática, a doença cardíaca congénita, a 

trombose venosa profunda e embolia pulmonar. Tanto a doença coronária como a doença cerebrovascular 

possuem como motivo mais comum, para o bloqueio que impede o sangue de fluir para o coração ou o cérebro, 

respetivamente, a deposição de gorduras, cálcio, outras substâncias e células nas paredes internas dos vasos 

sanguíneos levando à formação de placas, a placa aterosclerótica. O aparecimento desta placa, carateriza a 

aterosclerose, uma doença inflamatória crónica (produto de um número de FRCV que serão a seguir explorados 

com maior detalhe). Quando se desenvolve nas artérias coronárias, pode causar sintomas e doenças como a 

angina do peito, ou provocar o enfarte agudo do miocárdio (EAM); quando se desenvolve nas artérias do 

cérebro, pode originar sintomas como, alterações de memória, tonturas ou causar um acidente vascular cerebral 
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(AVC) [38]. Por outro lado, o AVC também podem ser causado pelo rompimento de um vaso sanguíneo ou 

pelo bloqueio de um coágulo sanguíneo [34].  

 

4. Epidemiologia das Doenças Cardiovasculares em Portugal 

 Apesar da redução observada nas últimas duas décadas (sobretudo nas idades acima dos 50 anos, em 

particular dos 60 aos 79 anos, para homens e mulheres) em Portugal as DVC são a primeira causa de morte. 

Em 1955 representava 26,5% do total de óbitos, aumentando em 1985 para 44,3% do total de óbitos. A 

importância das DCV estabilizou em 1990, iniciando-se em seguida uma tendência de declínio [35]. Em 2015 

foram responsáveis por 29,8% do total de óbitos, com um acréscimo de 0,5% relativamente ao ano anterior 

(Anexo 30, retirado de [36].). No grupo das causas motivadas por doenças do aparelho circulatório destacaram-

se 11 778 óbitos motivados por doenças cerebrovasculares e 7 328 por doença isquémica do coração [36]. 

 Em 2015, a maior parte das mortes por estas doenças ocorreram em pessoas com 65 e mais anos, 

representando 91,1% do total de óbitos por esta causa. A repartição por sexo revela que 55,5% dos óbitos por 

DCV foram de mulheres [36]. Este dado coincide com a informação de que o século XXI marca o ponto de 

viragem na evolução dos ganhos de longevidade dos homens, que superam os ganhos de vida das mulheres, 

permitindo a aproximação da longevidade de homens e mulheres. De acordo com a Organisation for Economic 

Co-operation and Development, a redução deste diferencial pode ser explicada, em parte, pela redução das 

diferenças nos comportamentos de risco, tais como o tabaco, juntamente com a redução da mortalidade nos 

homens devido a DCV [39]. 

 

5. Fatores de Risco Cardiovascular 

 O aparecimento da doença coronária e da doença cerebrovascular advém, geralmente, da presença de 

uma combinação de fatores, denominados de FRCV [34]. O fator de risco é uma condição que aumenta o risco 

cardiovascular (RCV), ou seja, aumenta a probabilidade de uma pessoa sofrer DCV. Estes podem ser divididos 

em duas grandes categorias: FRCV modificáveis e FRCV não modificáveis. Os fatores modificáveis são 

aqueles que podem ser alterados com medidas de estilo de vida e medicamentos; por outro lado, os fatores não 

modificáveis são aqueles cuja condição não pode ser modificada. O RCV global avalia todos os FRCV ao 

mesmo tempo, pelo que a atuação sobre estes deve ser feita em conjunto [37]. 

 Os FRCV não modificáveis incluem o género, a idade e a genética [37]. O género masculino é uma 

condição que aumenta o risco de desenvolvimento de DCV, sendo que agrava com o envelhecimento [40]; o 

género feminino parece encontra-se protegido pela ação das hormonas femininas, sendo que as DCV 

desenvolvem-se 7 a 10 anos depois em mulheres do que nos homens, porém condições como a pré-eclampsia, 

a diabetes gestacional e o início da menopausa aumentam o RCV [40-42]. É considerado um FRCV major uma 

idade > 45 anos para o género masculino e uma idade > 55 anos para o género feminino [43].  

 Vários fatores de risco genético predispõem para DCV, sendo que existem predisposições genéticas 

que podem ser diretas e indiretas: vários polimorfismos estão identificados como estando diretamente 

correlacionados como o aparecimento de DCV, como genes relacionados com metabolismo lipídico (como a 

apolipoproteína E), proteínas fibrinolíticas (como o inibidor do ativador de plasminogénio tipo 1), sistema 

renina-angiotensina, metabolismo da homocisteína, etc.; por outro lado, existem numerosos genes que 
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indiretamente aumentam o risco de desenvolvimento de DCV, uma vez que predispõe para hábitos não 

saudáveis como, por exemplo, o consumo de álcool ou tabaco [44, 45]. 

 Os FRCV modificáveis incluem diabetes, dislipidemias (DLIP) (hipercolesterolemia, 

hipertrigliceridemia, hiperlipoproteinemia, etc.), hipertensão arterial, excesso de peso e obesidade, tabagismo, 

alcoolismo, etc. [37]. Como estes fatores podem ser alterados através de alterações de hábitos e medicamentos, 

serão neste documento explorados os principais de forma mais detalhada, discriminando-se para cada fator o 

que o define, como prejudica o sistema CV e as recomendações (medidas não farmacológicas) para o manter 

em níveis considerados saudáveis, sempre adaptando à perspetiva do profissional farmacêutico. 

 

5.1. Diabetes Mellitus  

 A DM é uma situação definida por níveis elevados de glicose no sangue provocada por um défice de 

produção da hormona insulina por parte do pâncreas e/ou quando a insulina não atua de modo eficaz [46]. 

Foram identificadas quatro principais categorias etiológicas de DM: diabetes tipo 1 (DMT1), tipo 2 (DMT2), 

”outros tipos específicos” e diabetes gestacional [47].  

  

Tabela 2 – Comparação dos critérios de diagnóstico da World Health Organization (WHO) (2006) e da American Diabetes 

Association (ADA) (2003/2011 e 2012). Retirado de [47]. 

Diagnóstico/ medição WHO ADA 

Diabetes 

HbA1c Pode ser usada  

Se a medição ≥  6,5%  

(48 mmol/mol) 

Recomendada 

≥ 6,5 % 

(48 mmol/mol) 

GPJ 

 

 

GP2h 

Recomendada 

≥ 7,0 mmol/L (≥ 126 mg/dL) 

ou 

≥ 11,1 mmol/L (≥ 200 mg/dL) 

Recomendada 

≥ 7,0 mmol/L (≥ 126 mg/dL) 

ou 

≥ 11,1 mmol/L (≥ 200 mg/dL) 

DTG 

GPJ 

GP2h 

< 7,0 mmol/L (< 126 mg/dL) 

≥ 7,8 - < 11,1 mmol/L 

(≥ 140-< 200 mg/dL) 

< 7,0 mmol/L (< 126 mg/dL) 

Não necessária 

Se medida 7,8 – 11,0 mmol/L 

(140 – 198 mg/dL) 

AGJ 

GPJ 

 

GP2h 

6,1 – 6,9 mmol/L 

(110 – 125 mg/dL) 

Se medida 

< 7,8 mmol/L (< 140 mg/dL) 

5,6 – 6,9 mmol/L 

(100-125 mg/dL) 

-  

A classificação da DM baseia-se no nível de glicose em recomendações da WHO e da ADA: Os critérios da WHO baseiam-se na GPJ e na GP2 após a 

ingestão da glicose numa PTGO; a ADA incentiva a utilização da HbA1c e da GPJ, sendo aconselhada uma PTGO apenas se a HbA1c e/ou a GPJ forem 

inconclusivas. 

ADA, American Diabetes Association; AGJ, alteração da glicemia em jejum; DM, diabetes mellitus; DTG, diminuição de tolerância à glicose; GPJ, 

glicose plasmática em jejum; HbA1c, hemoglobina glicosilada Alc; GP2h, glicemia plasmática 2 horas após sobrecarga de glicose; PTGO, prova de 

tolerância à glicose; WHO, World Health Organization. 
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 A glucose acumulada deteriora progressivamente os vasos sanguíneos podendo ocorrer, se não 

controlado, a retinopatia e complicações macrovasculares (como a doença coronária, a doença cerebrovascular 

e a doença arterial periférica). Por esta razão, as DCV são mais frequentes nos doentes diabéticos (sobretudo 

DM tipo II), do que na população em geral [46]. 

 Atendendo aos níveis de glicose, existem 3 classificações possíveis: diabetes, diminuição de tolerância 

à glicose (DTG) e alteração da glicemia em jejum (AGJ). Os critérios World Heath Organization (WHO) e da 

American Diabetes Association (ADA) que definem a DM encontram-se resumidos na tabela 2. O diagnóstico 

de DM deve ser baseado em pelo menos dois valores consecutivos acima do limiar diagnóstico e para 

estandardizar as determinações da glicose, são recomendadas medições no sangue venoso [47]. 

 Dado que na farmácia comunitária apenas é possível determinar a glicose plasmática em jejum (GPJ) 

(caso o utente se apresente em jejum, e excluindo situações em que este coloca dúvidas das suas análises 

clínicas) de forma indicativa (uma vez que é analisado sangue arterial) e como o diagnóstico não é feito pelo 

farmacêutico, só será abordada a GPJ como medida de prevenção, aconselhamento e acompanhamento.  

 Num rastreio é necessário separar os indivíduos em três cenários diferentes (excetuando os utentes já 

reconhecidos como diabéticos): a população em geral, os indivíduos com alterações declaradas (por exemplo, 

obesos, hipertensos ou antecedentes familiares de DM) e doentes com DCV. Nos dois primeiros grupos de 

indivíduos, a melhor estratégia de rastreio é considerar risco de DM e investigar os indivíduos com um valor 

elevado da GPJ; nos doentes com DCV não é necessário considerar risco de DM, mas caso os valores de GPJ 

sejam elevados aconselhar a determinação de outras medidas anteriormente referidas, de forma a diagnosticar 

uma possível DM. Na população em geral, por um motivo ainda pouco claro, as mulheres com DM têm um 

risco relativo mais elevado para DCV do que os homens com DM [47]. 

 Para prevenir ou retardar a progressão nos indivíduos com DTG comprovada ou a evolução de DMT2 

é necessário aconselhar hábitos alimentares saudáveis e um estilo de vida ativo. Na tabela 3 encontram-se 

resumidas essas mesmas recomendações (classe I e III com nível de evidência A ou B) [47]. 

 

Tabela 3 – Recomendações na prevenção e controlo da diminuição da tolerância à glicose (DTG) e diabetes mellitus tipo 2 

(DMT2) e prevenção da doença cardiovascular (DCV). Adaptado de [47]. 

Alteração do estilo de vida Recomendação 

Peso Corporal Perda de peso ou pelo menos a estabilização em indivíduos com excesso de peso ou moderadamente 

obesos. Perda de peso com ou sem intervenção cirúrgica em indivíduos muito obesos.  

Intervenções alimentares Dieta com predomínio de frutas, vegetais, cereais integrais e fontes de proteínas com baixo teor de 

gordura: o consumo total de gorduras deve ser < 35%, gorduras saturadas < 10% e ácidos gordos 

monoinsaturados > 10% do total calórico; o consumo de fibras deve ser > 40 gr/dia (ou 20 gr/1000 

Kcal/dia). Uma dieta rica em proteínas não apresenta qualquer benefício sobre uma dieta rica em 

hidratos de carbono na DMT2. O consumo de sal deve ser limitado.  

Suplementos dietéticos Suplementos com antioxidantes, tais como vitaminas E e C e carotenos não são recomendados. 

Atividade Física  A atividade deve ser regular, moderada a vigorosa de ≥ 2,5h/semana. O exercício aeróbico e o treino 

de resistência devem ser realizados de preferência combinados. 

Tabagismo Cessação tabágica apoiada num aconselhamento estruturado (consultar Tabela 9) com apoio 

farmacológico aos diabéticos fumadores. 

Resumo de aconselhamentos a dar a indivíduos com DTG comprovada ou com DMT2 e prevenir DCV, sendo que as recomendações são de classe I e III 

com nível de evidência A ou B. 

DCV, doenças cardiovasculares; diabetes mellitus tipo2; DTG, diminuição de tolerância à glicose. 
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 Para os utentes com DMT2 é necessário também reforçar: o controlo regular e rigoroso da glicose, 

para tal incentivar a medição regular em casa ou na farmácia e o comprimento das análises clínicas prescritas 

pelo médico; o controlo da PA e DLIP, incentivando a medição regular e o cumprimento da toma da medicação, 

para diminuir o risco de eventos CV [47]. 

 

5.2. Dislipidemias 

 O metabolismo lipídico pode ser perturbado em qualquer fase e de diferentes formas, conduzindo a 

mudanças na função e/ou níveis de lipoproteínas no plasma. Este amplo espetro de anomalias lipídicas 

denominam-se de DLIP e, por si só e através da interação com outros FRCV, podem afetar o desenvolvimento 

de aterosclerose. Estas podem ser primárias ou secundárias: as DLIP primárias estão relacionadas com a 

interação entre a predisposição genética e fatores ambientais, sendo que a intervenção com medidas 

farmacológicas e não farmacológicas permite o seu controlo; as DLIP secundárias são consequência de outras 

doenças ou efeito secundário da terapêutica medicamentosa, pelo que com o tratamento e a paragem da toma, 

respetivamente, a anomalia desaparece [48].  

 O diagnóstico das DLIP realiza‐se pela avaliação laboratorial, no sangue venoso e em jejum de 12 

horas, do CT, dos TG, do colesterol das high density lipoprotein (c‐HDL) e do colesterol das low density 

lipoprotein (c‐LDL). Este diagnóstico deve ser confirmado por uma segunda avaliação laboratorial, realizada 

com um intervalo de mínimo de 4 semanas, antes de se iniciar qualquer terapêutica. Nesta fase importa também 

excluir causas secundárias de DLIP [49, 50]. Os valores recomendados à população em geral encontram-se 

descriminados na Tabela 4, sendo que sofrem ajustes consoante o risco de CV atribuído ao indivíduo [49-51].  

 

Tabela 4 – Valores do perfil lípico recomendados à população geral. Retirado de [51]. 

Análise Laboratorial Valores recomendados (mg/dL) 

CT <190 

TG <150 

C-LDL <100 

C-HDL >40 na mulher 

>45 no homem 

Valores do perfil lipídico recomendados à população em geral, sendo que sofrem ajustes consoante o risco de DCV atribuído ao indivíduo. A sua avaliação 

laboratorial realiza-se no sangue em jejum de 12h.  

C-HDL, colesterol das high density lipoprotein; C-LDL, colesterol das high density lipoprotein; CT, colesterol total; TG, triglicerídeos. 

  

 Segundo a European Society of Cardiology (ESC) para a avaliação do risco da população em geral, 

os valores não em jejum têm capacidade preditiva forte semelhante aos em jejum, pelo que podem ser utilizados 

no rastreio e na avaliação do risco em geral [52]. Esta evidência torna-se relevante dado que na maioria das 

vezes o utente não se encontra em jejum aquando da determinação na farmácia comunitária. Aliado a este facto, 

existe ainda apenas a possibilidade na farmácia de determinar o CT e os TG (excluindo situações em que este 

coloca dúvidas das suas análises clínicas) de forma indicativa (uma vez que é analisado sangue arterial). Por 

estas razões e, como o diagnóstico não é feito pelo farmacêutico, só serão referidos estes dois parâmetros como 

medida de prevenção, aconselhamento e acompanhamento. Não invalidando esta decisão, encontra-se também 

a recomendação da ESC de que o CT pode ser considerado como alvo na prevenção da DCV se não estiverem 

disponíveis outras análises [52].  
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 Na tabela 5 encontram-se resumidas recomendações (nível de evidência A, sendo que magnitude do 

efeito variou entre moderada a baixa) para alterar o estilo de vida de modo a reduzir os níveis elevados de CT 

e dos TG [52]. 

 

Tabela 5 – Recomendações para alterar o estilo de vida com o intuito reduzir os níveis de colesterol total (CT) e dos triglicerídeos 

(TG). Adaptado de [52]. 

 

Alteração no 

estilo de vida 

Recomendação 

Reduzir o CT Reduzir os TG 

Peso corporal Reduzir o peso corporal excessivo –   

Intervenções 

alimentares 

Reduzir a gordura trans e a saturada na dieta (margarinas densas, 

óleos tropicais, carne gorda ou processada, rebuçados, natas, 

manteiga, queijo comum). Aumentar o consumo de fibras (fruta, 

vegetais, legumes, nozes, cereais integrais). Consumir alimentos 

funcionais enriquecidos com fitoesteróis.  

Reduzir ou abster a ingestão de álcool. 

Reduzir a quantidade total de hidratos de 

carbono na dieta. 

 

Suplementos 

dietéticos 

Utilizar suplementos de levedura de arroz vermelho. Utilizar suplementos de gordura 

polinsaturada n-3. 

Atividade física – Aumentar a atividade física habitual. 

Resumo das recomendações com o intuito de alterar o estilo de vida para reduzir os níveis de elevados de CT e dos TG, com nível de evidência A e uma 

magnitude do efeito entre moderada a baixa. 

CT, colesterol total; TG, triglicerídeos. 

  

 Uma outra medida não farmacológica vida que permite melhorar o perfil lipídico plasmático é a 

diminuição da adiposidade abdominal uma vez que contribui muitas vezes para a formação de DLIP [52]. Os 

valores recomendados deste parâmetro serão explorados no tópico excesso de peso e obesidade. 

 

5.3. Hipertensão Arterial 

 A hipertensão arterial (HTÁ) é uma condição em que se verifica uma elevação persistente da PA 

sistémica. A HTA pode ter várias causas dividindo-se em 2 tipos: se as causas não são identificadas ou 

atribuídas a razões hereditárias, a HTA é primária; se a causa for identificada (problemas renais, hormonais, 

uso de corticoides, uso de anti-inflamatórios, etc.) é denominada de HTA secundária [53]. Independentemente 

da causa, a PA elevada é um FRCV major [54]. A PA sistémica compreende a PA sistólica (PAS) e a PA 

diastólica (PAD), sendo que a PAS parece ser um melhor fator preditor de eventos do que a PAD, após os 50 

anos de idade [55]. 

 A tabela 6 define e classifica a PA segundo a ESC. A categoria PA é definida pelo nível mais elevado 

da PAS ou PAD [55].  

 Por vezes a PA apresenta-se pontualmente elevada devido ao efeito da bata branca. Este conceito da 

HTA da bata branca implica dois princípios: o primeiro é que o individuo tem uma PA alta isolada, só quando 

está na consulta médica; o segundo é que fora da consulta médica a PA apresenta-se sempre dentro de valores 

normais [56]. 
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Tabela 6 – Definições e classificações dos níveis da pressão arterial (PA). Retirado de [55]. 

Categoria Sistólica (mmHg)  Diastólica (mmHg) 

Ótima  <120 e <80 

Normal 120-129 e/ou 80-84 

Normal alta 130-139 e/ou 85-89 

Hipertensão Grau 1 140-159 e/ou 90-99 

Hipertensão Grau 2 160-179 e/ou 100-109 

Hipertensão Grau 3 ≥180 e/ou ≥110 

Hipertensão sistólica isolada ≥140 e <90 

A categoria da PA é definida pelo nível mais elevado da PA, sistólica ou diastólica. A hipertensão sistólica isolada deverá ser classificada de Grau 1, 2 ou 

3, de acordo com os valores da PA sistólica com base nos níveis indicados. 

  

Concerne ao farmacêutico estar atento a esta situação, principalmente se o utente no espaço da farmácia 

apresenta um valor da PA elevado e relata um valor normal em casa ou se descreve uma PA elevada no 

consultório médico e apresenta uma normotensão na farmácia. Apesar desta particularidade, a medição regular 

na farmácia e em casa pelo utente deve ser incentivada: a meta-análise de estudos prospetivos na população a 

nível dos cuidados primários nos doentes com HTA demonstrou que a predição de eventos cardiovasculares é 

significativamente melhor com a PA medida fora do consultório; por outro lado, a medição regular providência 

um número elevado de medições da PA, o que representa uma avaliação mais segura da PA real [55]. 

 Alterações do estilo de vida podem segura e efetivamente adiar ou prevenir a HTA em indivíduos não-

hipertensos, adiar ou prevenir a terapêutica médica na HTA grau 1 e contribuir para a redução da PA em 

indivíduos com HTA já em terapêutica farmacológica. A maior dificuldade é o baixo nível de adesão ao longo 

do tempo [55]. Atendendo a esta dificuldade, pertence também ao farmacêutico ter uma ação especial para esta 

ser superada. Para tal, a tabela 7 menciona recomendações (classe de recomendação I e nível de evidência A) 

do estilo de vida. 

 

Tabela 7 – Recomendações para adiar ou prevenir a hipertensão arterial (HTA) em indivíduos não-hipertensos, adiar ou 

prevenir a terapêutica na HTA grau 1 e contribuir para a redução da PA em indivíduos com HTA em terapêutica 

farmacológica. Adaptado de [55]. 

Alteração do estilo de vida Recomendação 

Peso Corporal O peso deve ser reduzido para um IMC de 25 kg/m2 e do PAB para < 102 cm nos homens e < 

88 cm nas mulheres, caso não haja contraindicações. 

Intervenções alimentares Restrição de sal para 5-6g por dia. O consumo de álcool deve ser moderado (ver definição no 

tópico alcoolismo). O consumo de vegetais, frutos e lacticínios magros deve ser aumentado.  

Atividade Física  O exercício físico deve ser regular, por exemplo pelo menos 30 min de atividade física 

dinâmica moderada em 5 a 7 dias por semana. 

Tabagismo Recomenda-se aconselhar todos os fumadores a deixar de fumar e oferecer assistência nesse 

sentido (consultar tabela 9). 

Resumo de adoções de alteração ao estilo de vida de classe de recomendação I e nível de evidência A. 

HTA, hipertensão arterial; IMC, índice de massa corporal; PAB, perímetro abdominal. 
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5.4. Excesso de Peso e Obesidade 

 Como se verifica pela análise dos FRCV até agora mencionados, atingir e manter um peso saudável 

constitui um efeito favorável nos fatores metabólicos (PA, lípidos no sangue, tolerância à glicose) e diminui o 

risco CV [54]. 

 Para definir o estado nutricional de um individuo adulto (> 20 anos) existe o IMC. Este é definido 

pela divisão entre o peso corporal em quilogramas (kg) e o quadrado da altura em metros (m) do indivíduo 

[57]. Na tabela 8 encontram-se os valores do IMC que definem o estado nutricional do individuo. 

 

Tabela 8 – Estado nutricional de acordo com o Índice de Massa Corporal (IMC). Retirado de [57]. 

Valor de IMC (kg/m2) Estado nutricional 

Abaixo 18,5 Abaixo do peso 

18,5 – 24,9 Peso normal 

25,0 – 29,9 Pré-obesidade 

30,0 – 34,9 Obesidade classe I 

35,0 – 39,9 Obesidade classe II 

Acima 40 Obesidade classe III 

O IMC aplica-se a indivíduos com > 20 anos e define-se pela divisão entre o peso corporal em quilogramas (kg) e o quadrado da altura em metros (m) do 

indivíduo. 

IMC, Índice de Massa Corporal; kg, quilogramas; m, metros. 

  

 Tanto o excesso de peso como a obesidade estão associados a um risco acrescido de morte por DCV 

e a todas as causas de mortalidade. Para indivíduos <60 anos, o risco de DCV é mínimo para um IMC de 20-

25 kg/m2, sendo que a redução de peso adicional não pode ser considerada como um fator protetor contra a 

DCV [54]. 

 Para além do excesso de peso, o excesso de adiposidade abdominal contribui para o aumento de outros 

FRCV, nomeadamente a formação de DLIP. A obesidade central é definida pelo perímetro abdominal (PAB), 

sendo que para os caucasianos (europóides) corresponde para os homens ≥ 94 centímetros e para as mulheres 

≥ 80 cm. Os valores do PAB que definem a obesidade central dependem da etnia do indivíduo [52]. 

 Resumindo as recomendações (classe de recomendação I e nível evidência A e B) já mencionadas 

para este FRCV que o farmacêutico deve aconselhar: uma dieta saudável; os utentes com peso saudável devem 

mante-lo; os indivíduos com excesso de peso e com obesidade devem atingir um peso saudável (ou procurem 

a sua redução) de modo a reduzir a PA, a DLIP e o risco de desenvolver DMT2 e assim melhorar o perfil do 

risco CV [54].  

 

5.5. Tabagismo 

 Analisando os FRCV já mencionados, a cessão tabágica é a estratégia mais custo-efetiva da prevenção 

da DCV. É de salientar que o tabagismo passivo implica também um risco significativo com necessidade de 

proteger os não fumadores [54]. As substâncias do tabaco afetam alguns órgãos importantes, ao mesmo tempo 

que tornam o organismo mais frágil em relação a uma série de doenças, sendo as doenças do aparelho 

circulatório a segunda causa de perda de anos atribuível ao tabaco no homem e a primeira na mulher [58, 59]. 

O consumo de tabaco pode duplicar o risco de evento cardiovascular fatal a 10 anos quando comparados dois 
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indivíduos do mesmo género com os mesmos FRCV sendo um fumador e outro não, principalmente com idade 

superiores a 55 anos e do género masculino (Anexo 31 retirado de [60]). 

 Relativamente às estratégias de intervenção tabágica existe uma forte base de evidência 

comparativamente a: breves intervenções com aconselhamento para deixar de fumar; todos os tipos de terapia 

de substituição da nicotina (TSN), bupropiona, vareniclina, mais efetividade farmacológica combinada, exceto 

no caso da TSN adicionada de vareniclina; a forma mais eficiente consiste em breves intervenções de ajuda ao 

cessar a terapêutica farmacológica e no apoio durante o seguimento [54]. 

 Atendendo ao FRCV que é o tabagismo e a todas as evidências acima mencionadas, torna-se 

importante o farmacêutico intervir na cessão tabágica dos seus utentes. Para tal, o farmacêutico deve saber 

quais as recomendações (classe de recomendação I com nível de evidência A ou B) atuais a este nível: 

recomenda-se a cessação tabágica ou de produtos derivados de plantas, uma vez que se trata de um fator causal 

forte e independente de DCV; é importante a identificação dos fumadores e o aconselhamento constante para 

parar com ofertas de ajuda, através de apoio durante o seguimento, nas TSN, vareniclina e bupropiona em 

doses individuais ou combinadas [54]. Refletindo sobre estas recomendações, a estratégia de intervenção na 

cessão tabágica pode ser acompanhada e incentivada na sua totalidade pelo farmacêutico, como pode ser 

verificado pela tabela 9. 

   

Tabela 9 – A estratégia dos 5 As para a cessão tabágica. Retirado de [54]. 

Abordar Perguntar sistematicamente sobre os hábitos tabágicos em todas as oportunidades. 

Aconselhar Estimular inequivocamente todos os fumadores para deixarem de fumar. 

Avaliar Determine o grau de dependência do indivíduo e a sua disposição para deixar de fumar. 

Ajudar  Acordar uma estratégia de cessação tabágica, incluindo a fixação de uma data para parar, aconselhamento 

comportamental e apoio farmacológico. 

Arranjar Organizar um calendário para seguimento. 

A estratégia dos 5As para a cessão tabágica demonstra o papel fundamental do farmacêutico sobre os utentes fumadores. Esta estratégia pode gradualmente 

ser aplicada nos indivíduos com hábitos tabágicos.  

 

5.6. Alcoolismo 

 O consumo de álcool abordado noutros FRCV demonstrou ser possível desde que moderado, para tal 

é necessário definir os diferentes consumos de álcool possíveis. Assumindo que uma bebida-padrão contém 

10g de álcool, a Organização Mundial de Saúde define o consumo de álcool um comportamento de risco 

(padrão de consumo cuja persistência aumente a probabilidade de ocorrência de danos para a saúde) como um 

consumo regular médio diário de 20 a 40g de álcool nas mulheres, e de 40g-60g nos homens; o consumo nocivo 

(padrão de consumo de álcool que causa danos quer na saúde física, quer na saúde mental do indivíduo) é 

definido como um consumo médio regular de mais de 40g de álcool por dia na mulher e superior a 60g por dia 

no homem; por fim, a dependência de álcool é definida como um conjunto de fenómenos fisiológicos, 

comportamentais e cognitivos, no qual o comportamento de consumo de álcool toma um lugar prioritário e 

central na vida de um indivíduo, em detrimento de outros comportamentos que antes, para ele, tinham um 

elevado valor [61].  

 A ingestão excessiva de álcool está associada ao aumento da mortalidade cardiovascular e o álcool é 

a segunda maior causa de Disability Adjusted Life Years (DALYs, anos de vida ajustados por incapacidade) 

perdidos nos países de elevado rendimento [54]. Por outro lado, o consumo moderado de álcool reduz o risco 
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de DCV [46, 61]. Grande parte da redução do risco pode ser alcançado através do consumo médio diário não 

superior a 10g de álcool; a partir de um consumo de 20g de álcool por dia, o risco de desenvolvimento de 

patologia coronária aumenta [61]. 

 Do resveratrol presente no vinho tinto reconhece-se potenciais efeitos benéficos sobre as DCV 

(aterosclerose, hipertensão, AVC, EA, insuficiência cardíaca) devido às suas propriedades antioxidantes e anti-

inflamatórias e, pela sua capacidade para regular positivamente a síntese endotelial de óxido nítrico [62]. O 

farmacêutico pode portanto recomendar o consumo de um copo de vinho tinto por dia como benéfico.   

 

6. Eventos Cardiovasculares Agudos 

 Como já referido, caso os FRCV não sejam controlados, a sua interação nefasta culmina com o 

aparecimento da aterosclerose. O bloqueio causado por esta placa pode provocar eventos cardiovasculares 

agudos como o EAM e o AVC [38]. Atendendo a este facto torna-se importante que o farmacêutico conheça a 

patofisiologia, os sinais e sintomas e como agir perante estes eventos. 

 

6.1. Enfarte Agudo do Miocárdio  

 O enfarte do miocárdio surge por um bloqueio (provocado por uma placa aterosclerótica) uma ou mais 

artérias coronárias resultando na morte de células miocárdicas derivado da isquemia miocárdia prolongada. Se 

a isquemia for aguda, ou seja, a interrupção do fluxo de sangue na artéria é súbita surge o termo EAM [63]. A 

seguir encontram-se resumidos os sinais e sintomas essenciais para o farmacêutico reconhecer a ocorrência 

deste evento agudo nos seus utentes e, caso este esteja perante um EAM, deve, sem hesitação contatar de 

imediato o 112: dor radiante (braço esquerdo e/ou ombro, braço direito e/ou ombro, ambos os braços e/ou 

ombro, pescoço, costas, epigástrico); dor opressiva; náuseas e/ou vómitos; transpiração; ausência de 

sensibilidade na parede torácica na palpação [64]. 

 

6.2. Acidente Vascular Cerebral  

 O AVC surge por bloqueio (por um coágulo sanguíneo ou rompimento de um vaso) dos vasos 

sanguíneos cerebrais comprometendo a oxigenação do cérebro [65].  

 

Tabela 10 – Regra S.A.M.U. para reconhecer os sinais e os sintomas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Adaptado de 

[66]. 

Teste Sinal/Sintoma de um AVC 

Sorriso Ao pedir para o individuo sorrir, um dos lados da face não acompanha o movimento, dando a sensação que a face 

está a “cair”. 

Abraço Peça ao utente para o abraçar, obrigando-o a levantar ambos os braços, sendo que um dos braços não acompanha o 

movimento e “cai”. 

Mensagem Pedir ao individuo para repetir uma frase. Em caso de AVC este vai apresentar dificuldade em falar e/ou em articular 

as palavras. 

Urgente Se se detetar algum destes sinais e sintomas contactar de imediato o 112. 

A regra S.A.M.U. é uma adaptação ao português da regra F.A.S.T.: F de face, A de arms, S de speech e T de time.  

ACV, Acidente Vascular Cerebral.  
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 Caso o utente apresente algum dos sinais ou sintomas súbitos, a seguir resumidos, o farmacêutico deve 

reconhecer como um AVC e contactar rapidamente o 112: paralisia ou fraqueza repentina no rosto, no braço 

ou na perna, especialmente num lado do corpo; confusão, dificuldade em falar ou dificuldade em entender a 

fala; dificuldades visuais num ou ambos os olhos; dificuldades em andar, tonturas, perda de equilíbrio ou falta 

de coordenação; dor de cabeça grave e repentina sem causa conhecida [66]. A regra F.A.S.T. permite 

rapidamente reconhecer um AVC e deve ser preconizada pelo farmacêutico aos seus utentes, encontra-se na 

Tabela 10, adaptada para português como a regra S.A.M.U. 

 

7. Papel do Farmacêutico nas Doenças Cardiovasculares 

 Ao longo deste documento foi abordado o que define e quais as medidas não farmacológicas aceites 

para cada FRCV e que devem ser conhecidas e preconizadas pelos farmacêuticos. Sendo a farmácia 

comunitária um estabelecimento de saúde privilegiado na determinação destes fatores, uma vez que apresenta 

muitas vezes serviços de saúde como consultas de nutrição, medição da PA, glicemia, TG, CT, determinação 

do peso corporal, IMC e PAB, facilmente acessíveis no quotidiano dos utentes, esta deve potencializar e 

disponibilizar ao máximo este tipo de serviços. Desta forma, quando adequado o farmacêutico deve avaliar o 

RCV para determinar o risco global individual [54]. 

 Sendo a prevenção também um ato inerente à profissão de farmacêutico este deve, sempre que 

possível, sensibilizar, alertar e acompanhar a comunidade (doentes e não doentes) através da realização de 

rastreio, promoção da atividade física e sessões informativas. Foi nesta perspetiva que incidiram os trabalhos 

desenvolvidos ao longo do estágio. 

 

8. Atividades Desenvolvidas 

 Com o intuito de colocar em prática toda a informação recolhida e disponibiliza-la à comunidade, 

desenvolvi três atividades, tendo sido distribuído um panfleto informativo elaborado por mim em todas: rastreio 

cardiovascular acompanhado de uma aula de promoção à atividade física e uma sessão de sensibilização e 

esclarecimento de dúvidas a um lar de idosos.  

 

8.1. Planeamento e Idealização 

 A atividade iniciou-se com o planeamento do rastreio cardiovascular. Dado que este iria decorrer em 

maio, e estando este mês associado ao coração, decidi promover na farmácia a atividade como o “Maio, Mês 

do Coração”. Aliado a este rastreio achei interessante, promover, no mesmo dia, uma aula de atividade física. 

Para tal, com a ajuda da Dr.ª Diana e da estagiária Cláudia, contatamos a professora Vera Pinheiro, instrutora 

de dança, para realizar uma aula de zumba. Por outro lado, como as aulas de zumba promovidas pela professora 

têm sempre um custo associado, decidiu-se que todo o dinheiro angariado com a aula, seria revertido para uma 

instituição solidária, tendo sido escolhida por mim a Liga dos Amigos do Hospital de Viana do Castelo. Para 

promover esta atividade elaborei um poster que foi afixado na farmácia e na sociedade cultural de Carreço, 

bem como divulgado na página Facebook Inc. da farmácia (Anexo 32). 

 Para a sessão aos idosos do lar iniciei com uma pesquisa tentando compreender qual seria a melhor 

abordagem para os sensibilizar e esclarecer o maior número de dúvidas possível relativamente às DCV (Anexo 

33). Para tal, sugeri o tema “Doenças Cardiovasculares e Envelhecimento Ativo”, onde através de numa 
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linguagem simples e acessível resumi os tópicos abordados neste documento. A apresentação foi elaborada no 

software online Prezi®, sendo que privilegiei o uso de imagens que remetessem a exemplos do quotidiano. 

Toda a apresentação foi elaborada por mim e orientada pela Dr.ª Diana. 

 Com esta pesquisa também elaborei (com a orientação da Dr.ª Diana e aprovação do Dr.º Francisco 

Fins) um panfleto “Guia do Coração Saudável”, que foi entregue tanto aos participantes do rastreio como aos 

idosos do lar (Anexo 34).  

 

8.2. Rastreio e Aula de Atividade Física  

 O rastreio realizou-se entre as 9h-13h, no dia 20 de maio, na Farmácia Carreço. Medi, juntamente com 

o auxílio da estagiária Cláudia, o peso e o IMC, a glicemia, o CT, PA e a frequência cardíaca. Este contou com 

mais de três dezenas de participantes. Na sua maioria eram utentes que já apresentavam um ou mais FRCV já 

reconhecidos pelos mesmos. Após a medição dos parâmetros foi adaptado a cada utente as recomendações 

necessárias informar, de acordo com o seu risco de DCV e fornecido o panfleto. 

 A aula de zumba decorreu no mesmo dia entre as 15h-16h, na sociedade cultural de Carreço e contou 

com participação de mais de duas dezenas de utentes. Permitiu angariar 81 euros que foram doados à Liga dos 

Amigos dos Amigos do Hospital de Viana do Castelo. 

 

8.3. Sessão para os idosos 

 A sessão aos idosos decorreu no dia 31 de maio, pelas 16h, no Centro de Dia de Carreço. A 

apresentação continha resumidamente informações sobre: o que é o sistema circulatório; o que são as DCV; 

quais os FRCV modificáveis e não modificáveis; como medir os FRCV modificáveis e como os melhorar 

através de medidas não farmacológicas; o uso correto do medicamento, nomeadamente a não toma de 

medicação repetida e o uso de dispensadores; quais os eventos agudos possíveis (AVC e EAM) como 

reconhece-los e como intervir na presença destes; quais os mandamentos para um envelhecimento ativo (Anexo 

33). Contou com a participação de mais de uma dezena de idosos tanto residentes do lar como participantes no 

centro de dia.  

 

8.4. Panfleto Elaborado 

 O panfleto “Guia do Coração Saudável” apresentava uma linguagem acessível, com carácter 

informativo dos parâmetros avaliados no rastreio, com pequenas recomendações para cada medição e quais os 

sinais, sintomas e como intervir perante um AVC e um EAM (Anexo 34). O objetivo deste folheto era ser um 

documento de rápida consulta dos parâmetros avaliados e que possibilitasse um acompanhamento constante 

por parte do utente.  

 

8.5. Impacto das Atividades 

 Com o decorrer das semanas que se seguiram ao rastreio verifiquei uma maior preocupação dos 

utentes que participaram em monitorizar os diferentes parâmetros, especialmente a PA. Por outro lado, passou 

a existir também uma maior procura de suplementos dietéticos que melhorassem os valores dos diferentes 

parâmetros e, complementassem uma alimentação saudável. Portanto, o objetivo de sensibilizar e alertar 

acredito ter sido alcançado com o rastreio. 
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 O impacto da sessão foi bastante positivo uma vez que os idosos demonstraram grande interesse no 

tema abordado, tendo sido muito interativos, através das dúvidas colocadas ao longo da apresentação. 

Apercebi-me também de alguma falta de informação e/ou incompreensão de alguns fatores, apesar de saberem 

da sua existência.  

 Acredito que estas atividades que compuseram o “Maio, Mês do Coração” refletiram a grande 

importância do papel do farmacêutico na prevenção, aconselhamento e acompanhamento das DCV.  

 

 Atividade 2: Marketing na Farmácia Comunitária: abordagem à Comunicação Digital 

 

1. Contextualização da Escolha do Tema  

 Durante o meu percurso académico verifiquei a importância do marketing, principalmente quando 

confortamos com a realidade atual da farmácia comunitária em Portugal. Quando iniciei o meu estágio este 

facto tornou-se ainda mais evidente e claro. Verifiquei, por exemplo, que a comunicação da Farmácia Carreço 

encontrava-se pouco enraizada com as novas técnicas digitais de comunicação. Apesar do esforço da criação 

de uma página no Facebook Inc. (criada a março de 2016), esta era pouco atualizada e interativa com os utentes. 

Aliado a este facto existia a vontade dos profissionais que integram a farmácia em promover o seus serviços 

(PHCP e serviços) e, comunicar de forma mais ativa com a comunidade do distrito Viana do Castelo. 

Atendendo a esta necessidade, decidi explorar o marketing digital da farmácia, principalmente a comunicação 

digital, através da página Facebook Inc. Para tal, elaborei um plano de publicações que englobavam: a 

referenciação dos dias com conexão ao tema saúde (acompanhado de curiosidades científicas ou cuidados sobre 

as mesmas); cuidados e necessidades dos utentes ajustados à época (por exemplo, cuidados com o calor); 

divulgação de promoções a decorrer no espaço da farmácia e de atividades desenvolvidas na comunidade pela 

farmácia.  

 

2. Introdução   

 Apesar da farmácia comunitária ser por excelência um local de saúde e de prestação de cuidados de 

saúde, esta entidade também se trata de um estabelecimento onde existe transações de produtos/serviços e, 

portanto, a presença de uma estratégia de marketing constitui uma necessidade para o sucesso e 

competitividade da mesma. 

 Nas farmácias comunitárias portuguesas a necessidade de uma estratégia viu-se acrescida com 

dinamização do mercado de genéricos. Apesar da tentativa de contornar este novo desafio, através do 

incremento de venda de PCHP e MNSRM sem preço fixado esta não se demonstrou suficiente: a farmácia 

média apresentava, em 2014, um resultado operacional negativo de -869€ e um resultado líquido negativo de 

-9753€ [67, 68]. Tornou-se portanto imperativo compreender qual a abordagem de marketing que melhor 

enquadra a realidade da farmácia comunitária. 

 A simples venda de um produto (medicamento ou não) não descreve a realidade do Ato Farmacêutico, 

uma vez que é parte integrante deste a responsabilidade de preservar e assegurar a saúde e o bem-estar do seu 

utente, pelo que só é assegurada pelo serviço farmacêutico. É portanto percetível que os serviços ocupam uma 

posição dominante na farmácia, sendo que neste documento considerou-se que a estratégia que melhor reflete 

as necessidades da mesma é o marketing de serviços. 
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 Dada a relevância (perante a saúde da comunidade) e a diferenciação (perante outros mercados) que 

o serviço farmacêutico apresenta, a comunicação entre utente e farmacêutico é chave fundamental para o seu 

sucesso. Deste modo, a potencialização do mesmo a partir da comunicação digital, através de ferramentas 

eficazes e gratuitas como as redes sociais (nomeadamente o Facebook Inc.), constitui uma nova abordagem. A 

comunicação digital é proactiva e sem barreiras, permitindo ao farmacêutico transmitir informações e 

recomendações com a garantia de credibilidade que os utentes tanto procuram na web por vezes não tão 

fidedigna.   

 

3. Marketing: Conceito, História e algumas das Diferentes Abordagens 

 O conceito de marketing é muito variável e depende diretamente dos objetivos que se pretende 

alcançar a partir deste [69]. Porém, a American Marketing Association (AMA) aceita-o atualmente como sendo 

uma atividade, conjunto de instituições e processos que visam criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que 

tenham valor para consumidores, clientes, parceiros e a sociedade em geral [70].  

 A idealização deste conceito surge com maior expressão nos Estados Unidos da América, no final da 

II Guerra Mundial, numa época em que os consumidores passaram a ser mais exigentes com o mercado. Em 

virtude disso, no início dos anos 50, as universidades passaram a integrar uma nova área, chamada de Market 

Studies, sendo que os académicos, apercebendo-se da limitação da designação, adotaram o termo marketing. 

Contudo, o seu crescimento exponencial ocorre na década de 60 com Theodore Levitt, mais tarde intitulado o 

"pai" do marketing, através do seu artigo na revista Harvard Business Review, Marketing Myopia [71, 72]. 

Surge na mesma década, por Jerome McCarthy, o conceito de Marketing Mix, um conjunto de ferramentas 

essenciais para as empresas alcançarem os seus objetivos, composto pelos 4 P’s (Product, Price, Place, 

Promotion). Com o avançar dos anos o conceito sofre maturação e são elaboradas novas abordagens ao mesmo: 

acrescentam-se P’s (Physical Environment, Process, People e Productivity and Quality); alteram-se 

perspetivas e o “C” cliente se contrapõe ao “P” produto, dispondo o cliente como foco central na nova 

abordagem do marketing mix dos 4 C’s (Customer/consumer value, Cost, Convenience, and Communication); 

surge também o conceito de serviço em complemento ao produto, nascendo o marketing de serviços [71]. Com 

a era da internet e das novas tecnologias surgem novas plataformas de compra-venda que rompem com o 

conceito de marketing até então aceite, surgindo uma nova abordagem, o marketing digital [73-75]. 

 

4. Marketing na Farmácia Comunitária: Importância na Conjuntura Atual em Portugal 

 A farmácia comunitária é um organismo que se caracteriza pela dualidade particular e singular de ter 

uma missão social, no que concerne à prestação de cuidados de saúde, e ser, inequivocamente, um espaço 

comercial. Esta dualidade acarreta desafios uma vez que as legislações vigentes oferecem restrições na 

comercialização, surgindo portanto nas farmácias portuguesas uma realidade que deve ser analisada.  

 Com a entada dos medicamentos genéricos em Portugal e a progressiva implementação de legislações 

de controlo de preços este desafio viu-se acrescido. Existiu uma tentativa de adaptação a esta nova realidade: 

preconizou-se que a venda de medicamentos não seria a principal fonte de proveitos das farmácias comunitárias 

e que o conjunto dos PCHP e MNSRM sem preço fixado poderiam deter um papel mais importante no 

crescimento da sustentabilidade das farmácias. Consequentemente, as farmácias implementaram novas 

estratégias para este segmento. Contudo, esta nova abordagem cria um ambiente concorrencial entre as 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | Farmácia Carreço 

 Parte II – Trabalhos Desenvolvidos no Âmbito da Atividade Farmacêutica 

 

4 de março a 17 de julho de 2017   38 
 

farmácias [68]. Apesar destes esforços, a farmácia média apresentava, em 2014, um resultado operacional 

negativo de -869€ e um resultado líquido negativo de -9753€ [67]. Por outro lado, existe também a concorrência 

oriunda dos locais de venda de MNSRM: dados de 2014 demonstraram que ainda existiam 1013 locais destes 

o que correspondia a 35% do total de farmácias do país a concorrer diretamente com as farmácias [67]. Todavia, 

o medicamento não deve ser esquecido: os MNRSM e MSRM comparticipados representam cerca de 75% das 

vendas totais (ou volume de vendas) das farmácias, verificando-se assim também outro problema, a enorme 

dependência ao Estado (o maior “cliente” da farmácia) e aos médicos [67].  

 Perante esta conjuntura é percetível que a sustentabilidade da farmácia estará ameaçada se não se 

permitirem a abertura de novas técnicas de marketing. O primeiro passo passa por compreender que a farmácia 

não é um apenas um local de saúde mas também uma empresa que carece de uma planificação de estratégias, 

cuidadas e eficazes, que garantam rentabilidade. O segundo é a inclusão do utente como peça fundamental 

nesta nova visão. Abandonar o produto (medicamento ou não medicamento) como foco e considerar a 

necessidade do utente como o objetivo principal da estratégia de marketing. Assim, garante-se a satisfação e a 

manutenção da fidelidade do utente cada vez mais exigente e conhecedor. Para tal, a utilização de várias 

ferramentas de comunicação, sejam a publicidade ou o acesso às redes sociais começam a ser progressivamente 

exploradas pelas farmácias, com o intuito de promover a farmácia e os seus serviços [76]. 

 Desta forma, as farmácias comunitárias aumentam a sua competitividade e as hipóteses de 

permanecerem no mercado. Esta adaptação é devida e genialmente referida por Kotler quando afirma que 

“Quando uma organização não consegue responder a uma alteração do ambiente, fica cada vez mais difícil 

reaver a posição perdida” [77]. 

 

5. Marketing na Farmácia Comunitária: um Marketing de Serviços 

 Torna-se imperativo compreender primeiro o termo “serviços” antes de se proceder à análise do 

marketing de serviços. A AMA define “serviços” como o termo usado para descrever atividades realizadas por 

vendedores e outros que acompanham a venda de um produto e ajudam na sua troca ou na sua utilização, sendo 

que, se realizados durante a venda, são considerados partes intangíveis do produto. O conceito de partes 

intangíveis do produto compreende as partes que não podem ser vendidas no sentido de transferência de 

propriedade e envolvem sempre a participação do cliente de maneira importante [78]. Considerando esta 

definição é percetível que os serviços ocupam uma posição dominante na farmácia, atendendo que mesmo a 

venda de um medicamento (produto) é sempre um serviço prestado ao utente, sendo que o aconselhamento 

farmacêutico é a parte intangível e o medicamento a parte tangível da venda.  

 Existem diversas definições para o marketing de serviços consoante as abordagens dos autores. A 

abordagem de Las Casas acredito que descreve na perfeição a realidade da farmácia comunitária: “O marketing 

de serviços deve ser definido (…) todas as atividades concernentes às relações de troca, orientadas para a 

satisfação dos desejos e necessidades dos clientes (…) considerando sempre o meio ambiente da atuação e o 

impacto que estas relações causam no bem-estar da sociedade” [79]. Constitui parte integrante do Ato 

Farmacêutico a responsabilidade de preservar e assegurar a saúde e o bem-estar da comunidade, sendo que 

apenas a venda de produtos não descreve a realidade da farmácia, uma vez que o utente tem necessidades que 

só podem ser respondidas pelo serviço farmacêutico. Portanto, considera-se neste documento, que na farmácia 

comunitária a melhor estratégia de marketing será o marketing de serviços. 
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 O marketing de serviços apresenta-se como uma extensão ao marketing mix dos 4 P’s, compreendendo 

7 P’s. Price, corresponde ao preço do serviço prestado, sendo que adaptando à realidade da farmácia, o serviço 

prestado aquando da venda de um produto este não é considerado. Place, compreende os diferentes canais de 

distribuição do serviço, sendo que inevitavelmente este ocorre no espaço físico da farmácia. Porém, esta 

também tem ao seu dispor a oportunidade de distribuir parte dos seus produtos (sem o serviço) em plataformas 

online. Promotion, contempla todos os esforços para dar a conhecer a existência do serviço ao cliente, sendo 

que em relação à farmácia este tópico será mais explorado na comunicação digital. Product, neste caso o 

serviço, compreende a parte intangível e o produto, pelo que para se definir o intangível, se considera o serviço 

a junção entre product e process. Process, corresponde aos procedimentos reais, mecanismos e fluxo de 

atividades pelas quais o serviço é entregue. O procedimento que é realizado na farmácia aquando a venda, 

corresponde ao aconselhamento farmacêutico (o serviço), sendo adaptado conforme o produto, o utente, entre 

outras variáveis. People, este é o mais importante elemento do serviço, uma vez que o serviço é “consumido” 

no mesmo momento que é “produzido”, tornando-se relevante a atuação do funcionário. Na farmácia 

comunitária compete ao farmacêutico e aos técnicos e, apresenta um desafio acrescido quanto às expetativas 

do utente: este pretende que as suas necessidades na saúde sejam compreendidas e, acima de tudo, resolvidas. 

Physical evidence, compreende o ambiente em que o serviço é entregue e, portanto quaisquer componentes 

tangíveis que facilitam o desempenho ou a comunicação do serviço. Considerando a farmácia pode 

corresponder, por exemplo, aos equipamentos, sinais e logotipos, contas anuais e relatórios de negócios, 

brochuras, ao website, aos cartões cliente, etc [80]. 

 

6. Marketing Digital: Conceito, Vantagens e Desvantagens 

 A era digital revolucionou o core do marketing: a informação não é mais "empurrada" para os 

consumidores, invés disso as pessoas “recolhem” a informação específica de que precisam; o conceito de preço 

é alterado quando os clientes propõem ou discutem em leilões os seus próprios preços; os canais de distribuição 

estão aumentados e sem barreiras geográficas; a comunicação de transmissão é trocada pela comunicação 

interativa que fornece informações ao educar, divertir e finalmente persuadir o consumidor; etc [73]. Portanto, 

o marketing digital ou e-marketing entrega a promoção do produto através dos meios digitais, pelo que o 

relacionamento entre clientes e empresas é oferecido pelo mundo informático [75].  

 A promoção virtual conduz a vantagens quando comparada com a promoção clássica: o baixo (ou 

nenhum) custo e alto benefício da comunicação através das redes sociais em oposição às ferramentas 

promocionais físicas; não existem barreiras geográficas e a informação torna-se disponível de forma 

permanente; a disponibilização da promoção é rápida e imediata; a avaliação da reação do mercado é realizada 

em tempo real. Porém, esta facilidade e rapidez que o meio digital acarreta também desvantagens: gera-se 

muita oferta pelo que a diferenciação da concorrência torna-se difícil de demonstrar; a promoção através das 

redes sociais é segmentada para um grupo de utentes mais jovem, uma vez que existe alguma resistência em 

faixas etárias de maior idade, porém este fenómeno tende decair [74, 81].  

 Atualmente o marketing digital já se encontra a ser explorado pelas farmácias comunitárias 

portuguesas: os utentes têm a possibilidade de encomendar medicamentos de forma virtual, sendo frequente 

concursos, descontos e outras formas de promoção. Contudo, esta forma de distribuição poderá ter forte 

limitações para uma maior adesão por parte das farmácias: a legislação em vigor obriga que o medicamento 
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adquirido online seja entregue ao domicílio do utente e, no caso das farmácias, à presença de um farmacêutico 

no momento da entrega [82]. Esta obrigatoriedade impõe uma maior logística e consequentemente maiores 

gastos na disponibilização de recursos humanos e produtos que, por vezes, oferecem margens baixas. Por outro 

lado, locais de venda não sujeitos a receita médica também têm disponível este serviço, aumentando portanto 

a concorrência. A análise destas desvantagens sugere que na farmácia comunitária portuguesa a comunicação 

digital através das redes sociais parece ser a melhor abordagem. 

 

7. Marketing na Farmácia Comunitária: uma Abordagem à Comunicação Digital 

 Apesar de não existirem dados relativamente à adesão das farmácias comunitárias portuguesas às 

redes sociais, nomeadamente ao Facebook Inc., uma breve consulta online demonstra o uso massivo desta 

ferramenta eficaz e gratuita. Esta plataforma permite às farmácias uma comunicação proactiva nunca antes 

experimentada: o aconselhamento farmacêutico perde as barreiras limitadas pelo balcão e informações sobre 

saúde, cuidados de higiene, cosmética, dermatologia e cuidados sazonais podem ser recomendados à 

população, com a garantia de credibilidade que os utentes tanto procuram na web por vezes não tão fidedigna. 

Por outro lado, esta comunicação permite, sem custos, promover PCHP que de outra forma só seriam 

reconhecidos pela deslocação do utente à farmácia; ou dar a conhecer atividades desenvolvidas pela mesma 

em prol da comunidade. Apresenta também a vantagem de permitir a imediata monitorização do impacto de 

qualquer publicação, bem como outras informações que possibilitam conhecer as caraterísticas dos utentes, 

permitindo muitas vezes trabalhar sobre estas. Foi a partir do reconhecimento destas vantagens que decidi 

desenvolver as publicações que serão a seguir mencionadas.  

 

8. Atividades Desenvolvidas 

 As publicações desenvolvidas apresentavam como principais objetivos o aconselhamento 

farmacêutico, aumentar a interatividade com utente, bem como dar a conhecer produtos promocionais ou em 

campanha na Farmácia Carreço. Para tal, subdividi as publicações em 4 tipos: as publicações meramente 

interativas; as publicações que visavam o aconselhamento farmacêutico; as publicações de divulgação de 

produtos, promoções e campanhas a decorrer na farmácia; por fim, as publicações que tencionavam dar a 

conhecer aos utentes as iniciativas da farmácia para com a comunidade. As publicações (que não promocionais 

ou de campanhas) apresentavam sempre conteúdo e/ou interesse cientifico, tendo sido na totalidade elaboradas 

por mim através do software de design gráfico Canva®, com a opinião de toda a equipa, orientação e aprovação 

da Drª. Diana.  

 

8.1. Publicações Interativas  

 Beneficiando da crescente adesão e interatividade à assinalação de datas comemorativas selecionei 

algumas, durante o estágio, relativas à saúde ou instituições relacionadas. Associado à sinalização do dia era 

atribuída uma curiosidade ou informação sobre a mesma (Anexo 35). Estas publicações existiram para criar 

dinamismo e uma atualização mais frequente na página Facebook Inc., atendendo que nem sempre é possível 

elaborar conteúdo de interesse farmacêutico. No Dia Mundial da Criança, para além da publicação, elaborei e 

distribuí dentro da farmácia, uma folha com atividades infantis e um balão para assinalar o dia (Anexo 36).  
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8.2. Publicações de Aconselhamento Farmacêutico 

 Atendendo a época sazonal em que decorreu o período de estágio seria importante abordar cuidados 

e recomendações que fossem alusivas à mesma. Portanto, selecionei os cuidados com o sol e com o calor, tendo 

a abordagem aos mesmos sido realizada sempre através de uma linguagem simples e de rápida leitura (Anexo 

37). 

 

8.3. Publicações de Divulgação de Produtos, Promoções e Campanhas 

 Como já foi referido, o utente só teria conhecimento da existência de um determinado produto ou 

promoção ou campanha se eventualmente se desloca-se à Farmácia Carreço. Deste modo, a transmissão desta 

informação através da comunicação digital, não só encurta a distância do utente à farmácia, mas também 

diminui o tempo e custos da comunicação tradicional. O apelo à imagem e o recurso a frases curtas foi a 

metodologia usada para a elaboração destas publicações (Anexo 38). 

 

8.4. Publicações das Iniciativas da Farmácia junto da Comunidade 

 Todas estas publicações advieram das diferentes sessões realizadas e já referidas ao longo do 

documento. Para cada evento selecionei algumas fotos e, acompanhei com a publicação uma pequena descrição 

do mesmo (Anexo 39). A sua divulgação demonstra, acima de tudo, a constante preocupação da Farmácia 

Carreço com os cuidados de saúde dos seus utentes. 

 

8.5. Impacto das Atividades  

 Sem dúvida que estas publicações resultaram num impacto positivo para a Farmácia: a página de 

Facebook Inc da farmácia aumentou os seus valores de alcance; criou-se um tópico de interesse na troca de 

impressões com o utente durante o atendimento; acrescentou-se um novo meio de interação com os utentes.  

 Creio que todo o esforço e empenho dependido na elaboração de cada publicação demonstrou um dos 

principais objetivos deste trabalho, a relevância da aceitação e implementação da comunicação digital, como 

uma ferramenta útil e necessária, no universo da farmácia comunitária portuguesa.  
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Anexos 

Anexo 1 – Fotografia Ilustrativa do Espaço Exterior da Farmácia Carreço. 
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Anexo 2 – Fotografias Ilustrativas da Área de Atendimento ao Público. 
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Anexo 3 – Fotografia Ilustrativa da Área de Atendimento Personalizado. 
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Anexo 4 – Fotografia Ilustrativa da Zona de Aquisição, Conferência e Receção de Encomendas. 
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Anexo 5 – Fotografia Ilustrativa do Gabinete do Diretor Técnico. 

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | Farmácia Carreço 

 Anexos 

 

4 de março a 17 de julho de 2017   53 
 

Anexo 6 – Fotografia Ilustrativa do Armazém.  
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Anexo 7 – Fotografia Ilustrativa da Secção das Gavetas Deslizantes de Arrumação. 
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Anexo 8 – Exemplo de uma Fatura (original e duplicado). 
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Anexo 9 – Exemplo de uma Lista de Controlo de Prazos de Validade. 
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Anexo 10 – Exemplo de uma Nota de Devolução. 
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Anexo 11 – Exemplo de uma Nota de Crédito. 
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Anexo 12 – Exemplo de uma Receita Eletrónica Desmaterializada. 
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Anexo 13 – Exemplo de uma Receita Eletrónica Materializada. 
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Anexo 14 – Exemplo de uma Receita Manual. 
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Anexo 15 – Exemplo de um Documento para Faturação Impresso no Verso da Receita 

Eletrónica Materializada ou Receita Manual. 
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Anexo 16 – Exemplo de um Documento de Psicotrópicos. 
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Anexo 17 – Exemplo de um Posto de Recolha relativo ao VALORMED. 
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Anexo 18 – Fotografias da Sessão aos Idosos sobre “Cuidados com a Higiene Oral”. 
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Anexo 19 – Slides (agrupados de 4 em 4 de forma sequencial e numerados) apresentados na 

Sessão aos Idosos sobre “Cuidados com a Higiene Oral”. 
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Anexo 20 – Panfleto elaborado para a Sessão aos Idosos sobre “Cuidados com a Higiene Oral”. 
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Anexo 21 – Fotografias da Sessão às Crianças (pré-escolar e escolar) sobre “Cuidados com a 

Higiene Oral”. 
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Anexo 22 – Slides Informativos e da História (agrupados de 4 em 4 de forma sequencial e 

numerados) apresentados na Sessão às Crianças do Pré-escolar sobre “Cuidados com a Higiene 

Oral”. 
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Anexo 23 – Slides Informativos e da História (agrupados de 4 em 4 de forma sequencial e 

numerados) apresentados na Sessão às Crianças da Escola Primária sobre “Cuidados com a 

Higiene Oral”. 
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Anexo 24 – Slides do Jogo (agrupados de 4 em 4 de forma sequencial e numerados) promovido 

na Sessão às Crianças do Pré-escolar sobre “Cuidados com a Higiene Oral”. 
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Anexo 25 – Slides do Jogo (agrupados de 4 em 4 de forma sequencial e numerados) promovido 

na Sessão às Crianças da Escola Primária sobre “Cuidados com a Higiene Oral”. 
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Anexo 26 – Panfleto elaborado para a Sessão às Crianças do Pré-escolar sobre “Cuidados com 

a Higiene Oral”. 
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Anexo 27 – Panfleto elaborado para a Sessão às Crianças da Escola Primária sobre “Cuidados 

com a Higiene Oral”. 
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Anexo 28 – Figura Ilustrativa de alguns Slides apresentados na Sessão às Crianças da Escola 

Primária sobre “Cuidados a ter com o Sol”. 
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Anexo 29 – Fotografias da Sessão às Crianças da Escola Primária sobre “Cuidados a ter com 

o Sol”. 
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Anexo 30 – Proporção de óbitos por causas de morte mais frequentes no total de óbitos (em 

%), Portugal 2014. 
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Anexo 31 - Risco cardiovascular para adultos com idade igual ou superior a 40 anos e igual ou 

inferior a 65 anos (sexo feminino à esquerda e sexo masculino à direita). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Círculos a vermelho: Considerando 2 indivíduos do género masculino, entre os 55-60 anos, com os mesmos 

fatores de risco, exceto um ser fumador e o outro não, verifica-se que o que fuma vê duplicado o seu risco a 10 

anos de doença cardiovascular fatal comparativamente ao não fumador. 
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Anexo 32 – Poster elaborado para promover o Rastreio Cardiovascular e a Aula de Zumba. 
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Anexo 33 –Slides (agrupados de 4 em 4 de forma sequencial e numerados) apresentados na 

Sessão aos Idosos sobre “Doenças Cardiovasculares e Envelhecimento Ativo”. 
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Anexo 34 – Panfleto informativo “Guia do Coração Saudável” elaborado para o Rastreio e 

para a Sessão aos Idosos. 
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Anexo 35 – Publicações Interativas na página Facebook Inc.da Farmácia Carreço. 
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Anexo 36 – Publicação na página Facebook Inc. da Farmácia Carreço e Folha de Atividades 

dedicada ao Dia Mundial da Criança. 
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Anexo 37 – Publicações de Aconselhamento Farmacêutico na página Facebook Inc. da 

Farmácia Carreço. 
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Anexo 38 – Publicações de Divulgação de Produtos, Promoções e Campanhas na página 

Facebook Inc. da Farmácia Carreço. 
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Anexo 39 – Publicações das Iniciativas da Farmácia junto da Comunidade na página Facebook 

Inc. da Farmácia Carreço. 
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Resumo 

 O presente documento relata o estágio profissionalizante realizado na Unidade Local de Saúde do Alto 

Minho, EPE, no período de 17 de janeiro a 3 de março de 2017, sob a orientação da Doutora Almerinda 

Cambão. Tem como objetivo aplicar as competências científicas adquiridas durante o Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas na realidade da Farmácia Hospitalar.     

Este relatório encontra-se dividido em duas partes: a primeira refere-se à contextualização do Serviço 

Farmacêutico Hospitalar da ULSAM e a segunda parte às atividades desenvolvidas ao longo do estágio. 

Na contextualização do Serviço Farmacêutico na ULSAM abordou-se de um modo geral a ULSAM e, 

de um modo pormenorizado o Serviço Farmacêutico que se integra nesta Unidade de Saúde. Dentro do Serviço 

Farmacêutico explorou-se o Circuito de Produtos Farmacêuticos, desde a sua gestão, distribuição e produção. 

Ainda relativo ao Serviço Farmacêutico analisaram-se os Ensaios Clínicos.  

As atividades desenvolvidas pretenderam complementar e otimizar o bom funcionamento do Serviço 

Farmacêutico, nomeadamente o Serviço de Dispensa de Medicamentos para Ambulatório e na área de 

oncologia na Unidade de Hospital de Dia. 

No decorrer desta experiência compreendeu-se que o Farmacêutico como Técnico Superior de Saúde 

apresenta um papel fundamental, relevante e integrante no Sistema de Saúde.  
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Abreviaturas  

AA Armazém Avançado 

AO Assistente Operacional 

Aqn adquirir quando necessário 

AT Assistente Técnico  

QUE Autorização de Utilização Especial 

BA Boletim de Análise 

BCG Bacillus Calmette-Guérin 

BNP Bolsas de Nutrição Parentérica 

CA Conselho de Administração 

CAPS Catálogo de Aprovisionamento Público da Saúde  

CAUL  Certificado de Autorização de Utilização de Lote 

CFLH Câmara de Fluxo Laminar Horizontal  

CFLV Câmara de Fluxo Laminar Vertical 

CFT Comissão de Farmácia e Terapêutica  

CHKS Caspe Healthcare Knowledge Systems 

CHNM Código Hospitalar Nacional do Medicamento 

COELL Certificado Oficial Europeu de Libertação de Lote 

CS Centro de Saúde 

CTX Citotóxicos  

DC Distribuição Clássica 

DCI Denominação Comum Internacional 

DI Distribuição Individualizada 

DIDDU Distribuição Individual Diária em Dose Unitária  

DRA Distribuição em Regime de Ambulatório  

DRSN Distribuição por Reposição de Stocks Nivelados 

EC Ensaio Clínico 

EPE Entidade Pública Empresarial 

EPI Equipamento de Proteção Individual  

FEFO First Expires First Out 

FFNE Formas Farmacêuticas Não Estéreis 

FFSO Formas Farmacêuticas Sólidas Orais 

FH Farmácia Hospitalar 

FHNM Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos  

FIFO First In First Out 

HSL Hospital de Santa Luzia  

INCM Imprensa Nacional da Casa da Moeda 

MEP Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos  

MP Matérias-primas  

NE Nota de Encomenda 
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NP Nutrição Parentérica 

PF Produto(s) Farmacêutico(s) 

PU Prazo de Utilização 

PV Prazo de Validade 

PPCIRA Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e Resistências aos Antibióticos  

RCM Resumo Caraterísticas Medicamento  

SA Serviço de Aprovisionamento 

SF Serviço Farmacêutico 

sSGC Sabouraud Gentamicina Cloranfenicol  

SGICM Sistema de Gestão Integrado do Circuito do Medicamento 

SINAS  Sistema Nacional de Avaliação em Saúde 

SNS Serviço Nacional de Saúde 

SPMS Serviços Partilhados do Ministério da Saúde  

TDT Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 

TSS Técnicos Superiores de Saúde 

UHD Unidade Hospitalar de Dia 

ULSAM Unidade Local de Saúde do Alto Minho  
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Parte I – Contextualização do Serviço Farmacêutico na ULSAM, EPE 

1. Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE 

 A Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), criada pelo Decreto-Lei 183/2008 de 04 de 

Setembro, retificado pelo Decreto-Lei 12/2009, de 12 de Janeiro, constitui uma entidade pública empresarial 

(EPE) integrada no Serviço Nacional de Saúde (SNS). O objetivo desta unidade é assegurar o acesso a 

cuidados de saúde de qualidade, universais, equitativos e compreensivos, através de serviços públicos, privados 

contratualizados, comunitários ou de solidariedade social abrangendo a totalidade da população residente no 

distrito de Viana do Castelo.  

 A ULSAM presta Cuidados de Saúde Primários, Cuidados de Saúde Hospitalares e Cuidados 

Continuados Integrados, através de 2 unidades hospitalares (Hospital de Santa Luzia em Viana do Castelo e 

Hospital Conde de Bertiandos (HCB) em Ponte de Lima), 12 centros de saúde (Arcos de Valdevez, Caminha, 

Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Valença, Viana do Castelo e Vila Nova 

de Cerveira), 1 unidade de saúde pública e 2 unidades de convalescença (Anexo I).  

 

1.1. Sistema de Gestão de Qualidade 

O Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) de uma organização engloba um conjunto de processos e 

meios para a sua gestão. A Política de Qualidade da ULSAM tem como missão obter uma entidade prestadora 

de cuidados de saúde de excelência ao longo do ciclo vital do utente. Os Programas de Qualidade da entidade 

englobam Certificação, Acreditação e Avaliação [1]. 

O SGQ da ULSAM é Certificado pela Associação Portuguesa de Certificação (APCER) através de 

uma auditoria anual, utilizando a norma ISO 9001:2015. A Certificação funciona como o esqueleto da 

qualidade e visa a satisfação das necessidades e expectativas dos utentes e a melhoria da organização, 

contribuindo também como pilar económico para a sustentabilidade [2].  

Os Princípios de Gestão de Qualidade da norma ISO 9001:2015 apresentam um pensamento baseado 

no risco e uma abordagem por processos. Processos são um conjunto de atividades que se encontram 

interrelacionadas entre si e transformam entradas em saídas. A Certificação é feita tendo como base três 

processos: Armazenamento e Receção (Anexo II), Preparação e Controlo de Qualidade (Anexo III) e por fim 

Distribuição (Anexo IV). 

A Acreditação é feita através da Caspe Healthcare Knowledge Systems (CHKS) e funciona como 

braços da qualidade. Tem como objetivo ajudar as organizações a oferecer cuidados de saúde seguros com os 

mais altos níveis de qualidade, promovendo uma melhoria constante na qualidade da saúde [3]. 

A Avaliação do SGQ da ULSAM é feita pelo Sistema Nacional de Avaliação em Saúde (SINAS). 

Este serviço clínico funciona como órgãos da qualidade e objetiva uma maior e melhor informação sobre a 

qualidade do sistema de saúde, a melhoria contínua dos cuidados prestados e o incremento da capacidade de 

análise do utente [4]. Com o SGQ surgiu a necessidade de um sistema de controlo de documentos seguro, de 

fácil acesso e a custo reduzido. Esta necessidade levou ao desenvolvimento de um Sistema de Apoio à Gestão 

da Qualidade – QUALITUS – que funciona como um suporte informático que disponibiliza informação de 

todos os serviços de um modo centralizado (Anexo V). 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar | Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE 

 Parte I – Contextualização do Serviço Farmacêutico na ULSAM, EPE 

17 de janeiro a 3 de março de 2017    2 

   

1.2. Comissões Técnicas e Grupos Consultivos 

As comissões técnicas colaboram com o Conselho de Administração e funcionam como órgãos de 

carácter consultivo. A ULSAM é constituída pela Comissão de ética, Comissão de humanização, qualidade e 

segurança do utente, Comissão de controlo de infeção nosocomial, Comissão de farmácia e terapêutica, 

Comissão de coordenação oncológica, Comissão de normalização dos consumos, Comissão de certificação da 

interrupção voluntária de gravidez, Comissão de coordenação clínica, Comissão de feridas e Comissão de 

nutrição artificial.  

 No que concerne à Comissão de farmácia e terapêutica esta é presidida pela direção clínica, na sua 

constituição entram partes iguais de médicos e farmacêuticos. São várias as competências delegadas a esta 

comissão sendo que serão enumeradas algumas tais como: atuar como órgão consultivo e em articulação com o 

Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Minho, os Departamentos Autónomos de Gestão, serviços, 

unidades funcionais e o serviço farmacêutico; velar pelo cumprimento do formulário e suas adendas; 

pronunciar-se, dentro do respeito das regras deontológicas, sobre a correção da terapêutica prescrita a doentes, 

sob solicitação da direção clínica; informar os planos de aquisição de medicamentos e orientar o seu consumo 

[5]. 

2. Serviço Farmacêutico da ULSAM 

 O Serviço Farmacêutico (SF) da ULSAM funciona como um serviço de suporte à prestação de 

cuidados situado no terceiro piso desta entidade. A direção está a cargo da Dr.ª Almerinda Cambão, uma 

Farmacêutica com adequada formação e experiência. O cargo de Vogal do Conselho de Administração (CA) 

concerne ao Dr. Pedro Morais que, apesar de não integrar o SF, tem o pelouro e responsabilidade sobre o 

mesmo. 

O Serviço de Aprovisionamento (SA), apesar de não ser parte integrante do SF propriamente dito, 

apresenta encargos importantes para o SF, que serão explorados no tópico 4.1. Gestão de Encomendas. O SA 

tem a missão de implementar um programa de compras da ULSAM, de acordo com normas, regulamentos e 

legislação em vigor. Compete ao SA efetuar a gestão de bens consumíveis e serviços necessários às atividades 

da ULSAM assim como desenvolver os processos de pesquisa/seleção de fornecedores, estratégias de 

aquisição, negociação e contratação [5]. 

2.1. Organização, Funções e Responsabilidades 

 O SF está organizado em múltiplas áreas: Sala de reuniões, Gabinete do respetivo Diretor do Serviço, 

Gabinete Farmacêutico, Ambulatório, Área de Reembalagem de Formas Farmacêuticas Sólidas Orais (FFSO), 

Área de Distribuição Individual Diária em Dose Individualizada, Zona de Receção de Encomendas, Zona de 

Armazenamento de Produtos Farmacêuticos, Laboratório de Preparação de Formas Farmacêuticas Não Estéreis 

(FFNE), Unidade de Preparação de Misturas para Nutrição Parentérica (NP), Unidade de Preparação de 

Fármacos Citotóxicos (CTX), Sala de limpeza e desinfeção, Copa, Sanitários e Vestiários.   

 As responsabilidades deste serviço são determinantes para a obtenção de ganhos em saúde e para a 

sustentabilidade da respetiva entidade hospitalar. São funções do SF gerir a farmácia, preparar medicamentos 

manipulados não estéreis, citotóxicos e bolsas para NP e assegurar uma eficiente utilização dos recursos 

disponíveis. A articulação com o serviço de aprovisionamento é essencial de forma a assegurar a distribuição 

dos medicamentos nos diferentes serviços. 
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Cabe também ao SF organizar e manter os registos administrativos, contabilísticos e estatísticos, 

promover a melhoria da qualidade e segurança do circuito do medicamento, prevenir potenciais erros de 

prescrição, administração, registo e igualmente analisar mensalmente os consumos realizados pelos diferentes 

serviços. Uma função relevante a nível científico é a colaboração na área da investigação através da 

cooperação em ensaios clínicos (EC) [5]. 

2.2. Recursos Humanos 

 O SF da ULSAM é constituído por uma equipa que envolve Assistentes Operacionais (AO), 

Assistentes Técnicos (AT), Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), Técnicos Superiores de Saúde 

(TSS) e um Diretor do serviço. 

Relativamente à fração numérica, englobando o Hospital de Santa Luzia (HSL) e o Hospital Conde 

Bertiandos, existem 9 TSS, 10 TDT, 2 AT e por fim 5 AO (Anexo VI). 

Os TSS – Farmacêuticos – são responsáveis pela Produção de Estéreis, Não Estéreis e NP; 

Distribuição Controlada; Dispensa de medicação para Ambulatório e para EC e por fim pela validação das 

prescrições médicas. 

3. Circuito de Produtos Farmacêuticos 

3.1. Gestão de Encomendas (aprovisionamento) 

3.1.1. Gestão de Stocks 

Os produtos farmacêuticos (PF) estão agrupados em famílias de forma a facilitar os pedidos de 

encomenda e a gestão de stock. Medicamentos com Código Hospitalar Nacional do Medicamento (CHNM) 

pertencem à família 11, reagentes à família 12, medicamentos sem CHNM (por exemplo, dietas) à família 10 e 

outros produtos pertencem à família 19. 

A Glintt permite cruzar dados com outras plataformas informáticas. Articula com a Autoridade 

Nacional dos Medicamentos e Produtos de Saúde, I.P (INFARMED) para codificar CHNM e, por exemplo 

aquando da realização de um pedido de encomenda existe um parâmetro no Sistema de Gestão Integrado do 

Circuito do Medicamento (SGICM) para colocação do Catálogo de Aprovisionamento Público da Saúde 

(CAPS) e a aplicação é capaz de fazer a ligação ao catálogo de aprovisionamento. 

Em casos de Autorização de Utilização Especial (AUE) é necessário fazer um pedido de autorização 

para a utilização desses medicamentos ao INFARMED. Se pertencerem ao Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos (FHNM) é essencial enviar a Autorização de Utilização Excecional para Medicamentos de Uso 

Humano, a Declaração de compromisso com o cabimento dado pela contabilidade, o Protocolo de 

Farmacovigilância e a Declaração do SF. Se não pertencer ao FHNM além dos documentos anteriores tem que 

ser enviada juntamente uma Justificação Clínica (Anexo VII). 

Na ULSAM foi implantado o sistema KANBAN para a gestão de stocks. Cada PF tem o seu próprio 

KANBAN, nele está presente a designação do produto, o código, o ponto de encomenda e a quantidade da 

encomenda. O ponto de encomenda corresponde à quantidade de produto real existente no serviço que serve 

como valor indicativo da necessidade de encomendar mais produto. A quantidade de encomenda é a 

quantidade que vai ser solicitada ao fornecedor no momento da encomenda do produto. Este parâmetro tem em 

atenção não só a média de consumos mas também se o produto a encomendar apresenta custos de portes de 
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entrega. Por vezes as transportadoras impõem que a quantidade de encomenda não seja abaixo de um valor 

determinado, de forma a não serem cobrados portes de entrega (Anexo VIII). 

Existe também KANBAN denominado de adquirir quando necessário (aqn) (Anexo VIII) que 

corresponde a produtos específicos de um doente, ou seja, associado a um doente específico e, neste caso, a 

encomenda do produto vai depender da necessidade do doente em questão.  

O sistema KANBAN apresenta vantagens tais como permitir que seja efetuada a encomenda mesmo 

quando existe um erro informático e o valor real existente do produto não corresponde ao valor informático e a 

diminuição da ocorrência de roturas de stock. As desvantagens são relativas a erros humanos como a perda do 

KANBAN ou uma errada colocação ou mesmo um incorreto picking dos produtos. Exatamente por apresentar 

desvantagens e também por ainda estar a ser implementado e nem todos os produtos possuírem KANBAN 

continuam a ser consultados os indicadores de gestão, os indicadores de consumo e a gestão de stock 

disponível no SGICM onde é possível retirar as listagens das existências e dos consumos dos produtos e 

verificar efetivamente a quantidade real que existe (valor informático), o valor mínimo desse produto, o valor 

máximo, o consumo ao longo dos meses, etc. 

A Dra. Almerinda Cambão está encarregue de fazer as encomendas. Após realizar um pedido de 

encomenda o mesmo segue para o SA que emite a nota de encomenda (NE) e a envia à contabilidade para que 

esta declare um compromisso em como tem verba financeira para proceder ao pagamento e, só após este 

processo, a NE anexada com o compromisso seguem para o fornecedor. Para pedidos urgentes é necessário 

fazer a seleção de “Urgente” no Tipo de Pedido ou então escrever nas observações que se trata de um pedido 

urgente, de modo a agilizar-se os processos que se seguem ao pedido de encomenda. 

3.1.2. Sistemas e Critérios de Aquisição 

A aquisição de medicamentos, reagentes, material de consumo clínico e outros produtos como por 

exemplo matérias-primas (MP) é feita segundo o FHNM. Como a ULSAM integra o SNS rege-se pelas regras 

dos bens públicos e existem valores que devem ser seguidos para a aquisição. Os procedimentos para a 

aquisição estão presentes na legislação, no Decreto-Lei n.º 18/2008, que aprova o Código dos Contratos 

Públicos.  

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) fazem a seleção de laboratórios fornecedores 

através da abertura de concursos na plataforma online. Os concursos podem ser públicos a nível nacional, 

sendo publicitados no Diário da Republica, e públicos internacionais, envolvendo geralmente mais recursos 

financeiros. No caso de existir apenas um fornecedor ou em caso de urgência é feito o ajuste direto, não 

envolvendo publicidade. É possível aceder ao SPMS pelo site do SNS e consultar os laboratórios que existem, 

os quais são identificados com o número do contrato público, sendo que este número está presente na NE. No 

SPMS também é possível visualizar o preço do PF dependendo do laboratório. O preço mais elevado é 

definido como preço máximo. O CAPS dos SPMS é utilizado para consultar PF que o hospital pretende 

adquirir. A consulta dos artigos do catálogo é feita segundo o CHNM e assim é selecionado o laboratório ao 

qual se pretende fazer a encomenda. 

A aquisição é feita através de plataformas informáticas, no caso da ULSAM, utilizam a VORTALgov 

uma plataforma para fazer negócios, que permite às Entidades Públicas publicar e gerir os seus Procedimentos 

de Compra e Venda através de um fluxo de contratação totalmente desmaterializado, sem papel ou tempo 

perdido [6].  
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O SGICM é o sistema informático presente na ULSAM, da Glintt, que permite aceder a prescrições, 

proceder à dispensa de medicamentos, realizar aprovisionamento, concursos e também permite fazer a 

integração de dados com a aplicação da contabilidade. Deste modo, sistema informático está capacitado a 

cruzar e enviar dados presentes tanto nos SPMS como no VORTAL.gov. 

Após a receção de pedidos de compra de PF concerne ao SA elaborar as respetivas NE até 24h e fazer 

a compra efetiva dos mesmos. O SA pode consultar o VORTALgov onde encontra o preço, a quantidade que 

foi fornecida no ano anterior, entre outras informações úteis para o processo de compra/venda. Este serviço 

pode pedir um orçamento aos laboratórios, sendo que o preço atribuído à encomenda nunca poderá ser superior 

ao máximo presente no SPMS. O laboratório pode ter ou não caráter obrigatório. Caso apresente carater 

obrigatório o SA é obrigado a consultar e efetuar a encomenda apenas aquele(s) laboratório(s). Quando não 

apresenta é possível consultar e realizar a encomenda a outros laboratórios através do VORTALgov. Se for 

necessário proceder à encomenda de um produto que não esteja contemplado no SPMS o hospital terá de fazer 

o seu próprio procedimento. 

Quando se pretende adquirir um medicamento extra formulário, ou seja, um medicamento não 

existente no FHNM, é realizada uma Adenda ao formulário e esse medicamento passa a fazer parte do stock 

hospitalar, disponível para prescrição livre ou para uso justificado, sendo que esta decisão cabe à Comissão de 

Farmácia e Terapêutica (CFT). 

3.1.3. Receção e Conferência 

A receção e conferência de PF são auxiliadas por um Fluxograma da Receção de Encomendas (Anexo 

IX) formulado pela coordenadora dos TDT, Luísa Suzete Oliveira. O AO recebe a mercadoria, confere o 

volume da mesma, assina e, após o TDT anexar a NE à Guia de Transporte, abre as caixas e retira os PF. 

Sempre segundo a orientação do TDT. Cabe ao TDT realizar a conferência do lote, do prazo de validade ( PV) 

e da quantidade. Após a conferência da encomenda existem dois caminhos possíveis. O primeiro, a encomenda 

encontra-se conforme o pedido, assim sendo o AO reúne em múltiplos de 10, faz o armazenamento juntamente 

com o TDT e coloca o KANBAN. Depois deste processo o AT dá entrada da encomenda no sistema 

informático. O segundo caminho realiza-se quando a encomenda não está conforme, aqui o TDT preenche o 

impresso “Não Conformidade na Receção de Medicamentos” (Anexo X) e anexa à NE. Estes documentos 

seguem para o AT que soluciona o problema. Existe também a possibilidade de o produto não vir na totalidade. 

Caso se verifique é colocada na NE as partes que chegam efetivamente, seguindo as letras do abecedário (a), 

(b), (c), até que se perfaça o número total do produto encomendado. 

 Estupefacientes, psicotrópicos, MP e medicação para EC são conferidos pelos TSS. Estes são 

responsáveis por conferir a quantidade, o lote, o PV e também por dar a entrada do produto no sistema 

informático. Relativamente às MP, o TSS verifica se esta é proveniente de um fornecedor devidamente 

autorizado pelo INFARMED, se vem acompanhada de um Boletim de Análise (BA) concordante com esta e se 

satisfaz as exigências da respetiva monografia da Farmacopeia em vigor (Anexo XI). Posto isto, é acrescentado 

no canto superior direito do BA a nota de encomenda, guia de remessa ou fatura e sublinhado o fornecedor, 

lote e validade; é apurado também se já existe no SF a ficha de segurança (Anexo XII) da MP em questão, 

relativa ao Laboratório que a produziu, caso contrário deverá ser acrescentada. Caso a MP cumpra todas as 

exigências é etiquetada com a data (dia/mês/ano) em que foi aprovada. Caso não cumpra os requisitos, não é 

aceite e segue para quarentena em local próprio, no armazém principal, sendo identificada com uma etiqueta 
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que exibe “MP – Quarentena”. As MP cujo PV expirou também são colocadas em quarentena mas 

identificadas com a etiqueta que exibe “NÃO UTILIZAR”. 

Cabe também aos TSS conferir hemoderivados contudo a entrada no sistema informático é da 

responsabilidade dos AT. Para conferir hemoderivados é necessário verificar também os respetivos BA e o 

certificado de aprovação emitido pelo INFARMED. 

3.1.4. Armazenamento 

O armazenamento de PF deve seguir condições ambientais adequadas às condições de armazenamento 

especificadas pelos fabricantes. Qualquer produto de saúde deve ser armazenado de modo a permitir uma fácil 

limpeza da área de armazenamento em questão. 

Medicamentos sem condições especiais de armazenamento devem ser acondicionados a temperatura 

inferior a 25ºC, com proteção da luz solar direta e humidade inferior a 60%. Garantir o armazenamento em 

áreas apropriadas, espaçadas, com adequadas condições de higiene e segurança são prioritárias no processo de 

armazenamento, assim como obedecer às regras de rotação de stock First Expires First Out (FEFO) e, quando 

os PV são equivalentes, ao princípio First In First Out (FIFO). Os PV devem ser verificados e controlados no 

mínimo trimestralmente. O armazenamento de todos os produtos de saúde é realizado pelo TDT com auxílio 

do AO, excetuando os Estupefacientes, Psicotrópicos, Benzodiazepinas e MP cujo armazenamento é da total 

responsabilidade de TSS.  

Medicamentos com nome ortográfico, fonético ou aspeto semelhante, denominados Look Alike, Sound 

Alike (medicamentos LASA), são suscetíveis de serem confundidos entre si, pelo que devem ser armazenados 

separadamente [7]. O mesmo cuidado é necessário com medicamentos de igual substância ativa porém de 

diferente dosagem que, além da separação da medicação, os rótulos com indicação da dosagem devem ter 

colorações distintas, de acordo com o número de dosagens existentes. A coloração oscila entre branco, verde, 

azul e cor-de-laranja de acordo com a ordem crescente de dosagem. 

Os PF de dispensa para ambulatório são armazenados na Área de Ambulatório, separadamente dos 

outros medicamentos, de forma a agilizar o processo de dispensa de medicação para o doente. Os injetáveis de 

grande volume são armazenados em cima de paletes no Armazém Geral e são identificados através de placas 

metálicas com o nome do medicamento ou através de folhas dispostas na parede (Anexo XIII). A medicação 

destinada a EC, bem como a documentação respetiva, é armazenada em armário fechado, exclusivo dos 

mesmos (Anexo XIV). 

Medicação com requisitos de conservação entre os 2ºC e 8ºC são armazenadas em frigoríficos. Bolsas 

para NP, que são igualmente conservadas em frigorífico, devem ter visíveis a etiqueta que contempla a data da 

sua preparação e a data limite da validade. A temperatura dos frigoríficos é regularmente controlada e, caso 

esta saia dos limites pré-estabelecidos, o sistema de alarme é automaticamente acionado. 

 O material de penso, antídotos; reagentes; dietas entéricas, oftalmologia e otorrinologia, dietas 

parentéricas, anticoncecionais, material de consumo clínico, anestésicos e desinfetantes são armazenados em 

prateleiras (Anexo XV). Os restantes medicamentos, excetuando os já referidos e os que exigem cuidados 

especiais de acondicionamento, estão armazenados no armazém geral ordenados segundo o FHNM, agrupados 

consoante o diferente grupo terapêutico e, dentro deste, por ordem alfabética de acordo com a Denominação 

Comum Internacional (DCI). 
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Medicamentos como Inflamáveis, Gases Medicinais, Estupefacientes, Psicotrópicos, Benzodiazepinas e 

Citotóxicos são sujeitos a regras particulares nas condições de armazenamento. A legislação especial para 

Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas rege a Lei n.º 45/96 de 22 de janeiro, que sublinha o 

armazenamento em cofre metálico, com código e fechadura adequados, tal como se processa no SF da ULSAM 

(Anexo XVI), cujo acesso está inteiramente reservado aos TSS. O farmacêutico regista a sua entrada na ficha 

de prateleira no cofre e no sistema informático e devolve o documento de receção ao TDT para conferência e 

arquivo. O acondicionamento de Citotóxicos (CTX) deve ser em local seguro, devidamente sinalizado, 

dispondo de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado, estojo de emergência e kit de derrame. CTX com 

requisitos de conservação entre os 2ºC e 8ºC são armazenados em frigorífico (Anexo XVII). O armazenamento 

de Inflamáveis é feito de acordo com a Portaria nº 53/71 de 3 de fevereiro de 1971, em armazém exterior ao SF 

com chão impermeável, inclinado e drenado para bacia coletora. O armazenamento de Gases Medicinais é 

realizado no SF em local destinado para os mesmos. 

3.2. Sistemas de Distribuição 

3.2.1. Distribuição Clássica ou Tradicional 

 A Distribuição Clássica (DC) ou Tradicional foi o primeiro sistema de distribuição de medicamentos a 

existir nos hospitais, sendo o que apresenta menor segurança [8]. Consiste no fornecimento de PF para 

reposição do stock de acordo com uma periocidade definida. A quantidade e periocidade com que é feita a 

reposição é previamente acordada entre o serviço em questão e o SF.  

 O enfermeiro responsável do serviço requisita os PF necessários e no SF o TDT imprime a requisição, 

procedendo à sua satisfação e ao débito informático como um consumo direto ao serviço. Por fim, os PF são 

entregues em dias pré-estabelecidos nos serviços, sendo o enfermeiro-chefe o responsável por conferir os 

produtos (ou o TDT caso se trate de uma unidade de cuidados primários), devolver e assinar a folha 

correspondente à satisfação do pedido.  

 No caso de ser necessário um produto que não esteja incluído no perfil estabelecido ou que tenha 

entrado em rutura, o serviço em questão tem de fazer um pedido informaticamente ao SF e, um AO do serviço 

ou um motorista (dependo, respetivamente, de se tratar de um serviço clínico hospitalar ou de uma unidade de 

cuidados primários) tem de se deslocar ao SF para levantar o pedido. Por vezes, o medicamento solicitado 

carece de justificação pelo que, para além do pedido informático, é enviada ao SF a justificação ou o impresso 

de Justificação de Medicamento Extra-Formulário preenchido pelo médico e assinado pelo diretor do serviço e, 

em alguns casos pode ainda ser sujeito a uma autorização da CFT ou do Diretor Clínico. 

 Dada a desvantagem de que o SF não intervém no controlo quantitativo e qualitativo dos stocks 

existentes, na ULSAM este tipo de distribuição é utilizado como último recurso. Assim, este sistema de 

distribuição é efetuado em serviços clínicos hospitalares como Anatomia Patológica, Consulta Externa, 

Esterilização, Hospital Dia, Medicina Física e Reabilitação, Unidade de Exames (Técnicas de Gastrenterologia, 

Otorrinolaringologia, Pneumologia e Urologia) e em unidades de cuidados primários de saúde como a unidade 

de convalescença de Valença, Unidade Básica Urgência de Monção e Viatura Médica de Emergência Rápida. 

Em alguns serviços clínicos os enfermeiros responsáveis recorrem a este tipo de distribuição para fazer 

requisições de soluções orais, pomadas, material de penso, antissépticos e desinfetantes. 
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3.2.2. Distribuição por Reposição de Stocks Nivelados 

 A Distribuição por Reposição de Stocks Nivelados (DRSN) no SF da ULSAM para além dos serviços 

que apresentam este sistema de distribuição propriamente dito, possui dois subtipos de DRSN - Armazéns 

Avançados e Pyxis® - com algumas particularidades. A DRSN consiste em estabelecer, no serviço 

correspondente, um armazém de PF com níveis previamente definidos pelos farmacêuticos, enfermeiros e 

médicos, de acordo com as necessidades de cada serviço [9]. O estabelecimento deste circuito de distribuição 

só é aconselhado nos serviços em que não é possível existir uma distribuição por dose unitária. Este sistema, ao 

contrário da DC, apresenta a vantagem de permitir um controlo sistemático, quantitativo e qualitativo, uma vez 

que todo o processo de reposição é realizado por um TDT. 

 No SF da ULSAM a DRSN é realizada a partir de um de 2 módulos exatamente iguais, carros ou 

tabuleiros. Para cada serviço clínico existe um módulo que lá permanece e outro módulo que se mantém no SF. 

Conforme o período definido, um TDT ou AO transporta o módulo com os níveis máximos de PF ao serviço 

clínico e permuta pelo módulo que tem vindo a ser utilizado desde a última troca. Por fim, o módulo que 

regressa ao SF é reposto por um TDT, que regista as quantidades dos PF  repostos em suporte de papel, sendo 

o débito informático realizado por um AT como um consumo direto ao serviço em questão.   

 No caso de ser necessário um produto que não está incluído no perfil estabelecido ou que tenha 

entrado em rutura ou ainda que careça de justificação, o serviço em questão deverá proceder do mesmo modo 

como descrito na DC. 

 Na ULSAM este sistema de distribuição é realizado na Obstetrícia e Bloco de Partos, Urgência Geral, 

Unidade de Cuidados Intensivos, Unidade Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos. 

 A distribuição de injetáveis de grande volume, na ULSAM apresenta um circuito de distribuição 

particular e variável de acordo com o serviço clínico. Ao contrário dos restantes PF, a responsabilidade da sua 

reposição pode ser do SF ou do enfermeiro-responsável do serviço clínico. São os seguintes serviços exemplos 

em que a reposição de injetáveis de grande volume está ao cargo do enfermeiro responsável pelo serviço: 

Psiquiatria, Consulta Externa, Unidade Exames, Hospital Dia, Blocos Operatórios, Unidade de Cuidados 

Intermédios Médicos e Urgência Geral.   

3.2.2.1. Armazéns Avançados 

 Na ULSAM os Armazéns Avançados (AA) possuem na mesma um stock nivelado, contudo o modo 

como os produtos são geridos, repostos e armazenados difere. Nos AA o SF não realiza um débito de consumo 

ao serviço, mas sim uma transferência real e informática dos PF do armazém do SF (armazém central) para o 

armazém do serviço clínico (armazém descentralizado). Por outro lado, o armazém do serviço é formado por 

um conjunto de armários etiquetados com códigos de barras atribuído a cada PF armazenado. Quando o 

enfermeiro/a necessita de um dos produtos, regista o movimento informaticamente pelo que permite, em tempo 

real, ao SF conhecer a qualquer momento o stock daquele serviço clínico. A reposição, assim como explicado 

na DRSN, necessita de uma requisição sendo que para os AA esta é gerada informaticamente pelo TDT, de 

acordo com os níveis máximos estabelecidos, sendo o AO do SF ou os motoristas dos CS a repor no serviço 

clínico. Este sistema de distribuição permite que o período entre reposições seja mais espaçado.   

 Existem na ULSAM os seguintes armazéns avançados: Patologia Clínica, Esterilização, Unidade 

Técnica de Gastrologia, Anatomia Patológica, UCI, Unidade AVC, Bloco Ambulatório, Bloco Central, 

Medicina 1 (Piso 6 ao 8), Cirurgias (1 e 2), Especialidades Cirúrgicas, Ortopedias 1, todos os CS e o SF do 
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HCB. Alguns serviços apresentam mais do que um AA com perfis diferentes. Estes podem diferir entre 

armários de recurso, requisições semanais, armário de soros e armário de inflamáveis.   

3.2.2.2. Pyxis® 

 O Pyxis® corresponde a um sistema semi-automático de reposição de stocks nivelados de 

medicamentos. Constituído por um conjunto de armários controlados eletronicamente, geridos por um software 

em comunicação com as aplicações informáticas existentes. Concerne ao SF, enfermeiro-chefe e diretor do 

respetivo serviço o seu controlo [10].  

 Cada conjunto de armários possui gavetas com diferentes níveis de segurança (mínima, média e 

máxima) de acordo com as características e volume ocupado pelo medicamento ou PF. No nível mínimo de 

segurança o acesso aos produtos não é limitado quanto ao profissional que acede à gaveta nem à quantidade 

retirada. No nível de segurança médio existe uma proteção sobre cada compartimento, só é possível retirar um 

medicamento específico e não existe controlo em relação à quantidade. No nível máximo, para armazenar 

Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos (MEP), as gavetas exibem diversas divisórias de acesso restrito 

e no momento da dispensa é fornecido apenas um medicamento de cada vez. Existe ainda um compartimento 

que permite colocar as ampolas que não foram utilizadas, neste caso só o FH é que pode abrir o compartimento 

e retirar as ampolas.  

 A medicação é retirada após a prescrição médica pela equipa de enfermagem, sendo que a gaveta só 

abre se introduzido o número mecanográfico e em alguns casos a identificação biométrica. Este procedimento 

garante segurança de acesso e rastreabilidade nos movimentos efetuados.  

 No Pyxis® assim como nos AA, os medicamentos e PF foram selecionados e foi estabelecido o stock 

máximo e mínimo. Diariamente o TDT realiza a reposição de cada estação Pyxis® até ao stock máximo com 

base na listagem de produtos abaixo do stock mínimo emitida pela consola central, que se encontra no SF 

(Anexo XVIII). Na reposição o TDT identifica-se através da sua impressão digital e número mecanográfico, a 

gaveta ou porta frigorífica a repor abre automaticamente, indicando no ecrã o número de produtos que estão lá 

contidos. O número de produtos que são repostos (recarga) é inserido no ecrã de forma ao Pyxis® assumir o 

stock atualizado. No caso dos MEP e Hemoderivados este circuito de reposição é assegurado por um TSS.  

 Os serviços que possuem este sistema de distribuição são a Urgência (especificamente Urgência 

Admissão, Unidade de Cuidados Intermédios Polivalente, Triagem e Agudos), os Cuidados Intermédios, os 

Cuidados Intensivos e os Blocos Operatórios.  

 O Pyxis® permite que em tempo real o SF conheça o stock de cada serviço clínico, possibilita a 

dispensa de medicamentos com maior segurança, eficácia e rapidez pois é possível seguir o circuito do 

medicamento, desde a sua reposição ao momento da dispensa. A reposição diária permite minimizar a 

ocorrência de ruturas de stock. As desvantagens do Pyxis® são o elevado investimento para o adquirir e a 

dificuldade de controlo no PV produtos.   

 Durante o estágio tivemos a oportunidade de acompanhar o TSS neste processo de distribuição, não só 

através da consola central mas também pelo contacto com as diferentes estações Pyxis® dos serviços clínicos.  

3.2.3. Distribuição por Reposição de Stock por KANBAN 

 Os sistemas de distribuição abordados até então requerem uma grande disponibilidade de recursos 

humanos de forma a existir um devido controlo e reposição dos PF. Com isto surge a reposição de stock por 
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KANBAN. Este sistema consiste na existência de um pequeno armazém no serviço clínico cujo controlo de 

stock é realizado pelo método do KANBAN (anteriormente descrito na secção de gestão de stocks).  

 Produtos de elevado consumo (álcool, gazes, etc.) possuem um cartão KANBAN associado, sendo 

que a reposição só ocorre quando consumida a unidade que contém o KANBAN. Continua a existir um stock 

mínimo e máximo, porém o TDT apenas vai proceder à reposição dos produtos que já atingiram o KANBAN. 

 Durante o estágio foi possível assistir à implementação da distribuição por reposição de stock por 

KANBAN na recente Unidade de Decisão Clínica, sendo que esta distribuição também será aplicada no serviço 

de Psiquiatria.  

3.2.4. Distribuição Individualizada 

 A Distribuição Individualizada (DI) surge nos anos 60 como forma de diminuir a incidência de erros 

de medicação até então verificada com a DC [8], uma vez que a dispensa das doses e quantidades de 

medicamentos necessários é feita de acordo com cada doente. Este sistema permite também o 

acompanhamento farmacoterapêutico do doente, redução dos desperdícios e diminuição dos riscos de 

interações. Neste relatório subdividiu-se a DI em outros dois sistemas de distribuição: a Distribuição Individual 

Diária em Dose Unitária (DIDDU) e a Distribuição em Regime de Ambulatório (DRA).  

3.2.4.1. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

 A DIDDU consiste numa DI para um período de 24h. Na ULSAM este sistema de distribuição 

abrange, no HSL, os serviços de Cirurgia (1 e 2), Medicina (6, 7 e 8), Ortopedia (1 e 2), Especialidades 

Cirúrgicas, Pediatria, Ginecologia e Psiquiatria e, no HCB a Medicina Piso 3 Ala Norte, Medicina Piso 4 e 

Unidade de Convalescença de Ponte de Lima. Excecionalmente, aos sábados e vésperas de feriado, no SF da 

ULSAM esta distribuição é feita para um período de 48h.  

 No SF da ULSAM esta distribuição inicia-se com a validação informática da prescrição, através do 

programa CPCHS, por um TSS, sendo que este verifica, para cada doente, o seu perfil farmacoterapêutico: 

posologia, via de administração, diluições/compatibilidades de injetáveis, interações medicamentosas e os 

protocolos de antibioterapia. Estão disponíveis outras informações importantes como o diagnóstico, alergias, 

doenças crónicas, peso, tipo de dieta, etc. A prescrição de alguns antibióticos (nomeadamente os 

carbapenemes) deve vir acompanhada de justificações que obedeçam a determinados critérios estabelecidos 

pelo Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e Resistências aos Antibióticos (PPCIRA). Caso a 

justificação dada pelo médico prescritor não seja válida, a prescrição é impressa e remetida para a 

coordenadora local do PPCIRA, Dra. Carmélia Rodrigues, para sua avaliação e posterior autorização ou não. 

Nesta fase é muito importante a cooperação entre o TSS e o médico de modo a assegurar a segurança e a 

eficácia da terapêutica. O TSS necessita algumas vezes de entrar em contacto com o médico prescritor de 

forma a esclarecer dúvidas, alertar para certas situações como forma farmacêutica incompatível com a 

capacidade de deglutição ou impossível de sofrer fracionamento, dose prescrita ou frequência de administração 

não correta, entre outras.  

 Só após a validação da prescrição por parte do TSS é que o TDT pode preparar a medicação, de 

acordo com a prescrição, e depositar a mesma no “carro de dose unitária” com a ajuda de um processo 

semiautomático de dispensa de medicamentos, a máquina Kardex® da Grifols (Anexo XIX). O Kardex® é um 

dispositivo rotativo vertical que movimenta prateleiras, possuindo várias gavetas, cada uma contendo um 

medicamento diferente. Este encontra-se associado ao CPCHS pelo que as prescrições ficam disponíveis após a 
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validação das mesmas. Os “carros de dose unitária” são constituídos por vários módulos (1 a 6) com gavetas, 

sendo que todas estão identificadas com uma etiqueta autocolante que contém o nome, o serviço, o número de 

cama, o número de processo e a data de nascimento do doente (Anexo XX). Antes do envio da medicação, o 

TDT verifica se as prescrições foram alteradas. No momento do envio do “carro” para o respetivo serviço, 

estes são fechados com uma chave para serem enviados em segurança por um AO do SF e o TDT procede ao 

débito informático da medicação por doente.  

 No momento do retorno do “carro” o TDT verifica se existe medicação que não foi administrada, 

sendo que, após a verificação do PV e das condições de conservação, é feita a devolução informática da 

medicação por doente.   

3.2.4.2. Distribuição em Regime de Ambulatório 

 Nos SF da ULSAM encontra-se contemplada a dispensa de medicação a título gratuito ao doente em 

regime ambulatório. Este tipo de distribuição apresenta como principais objetivos aumentar a acessibilidade 

económica e a segurança de determinadas terapêuticas [11,12]. 

 Na ULSAM os medicamentos cedidos no ambulatório do SF dividem-se, num modo geral, em dois 

grupos: com suporte legal e sem suporte legal. Os medicamentos com suporte legal englobam as patologias 

como a Artrite Reumatóide, a Hepatite C, a Infeção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana, a Doença de 

Crohn, a Psoríase, a Esclerose Múltipla, a Esclerose Lateral Amiotrófica e as Doenças de foro oncológico [13]. 

A dispensa de medicamentos sem suporte legal é efetuada a: utentes com carência económica devidamente 

validados pelo Serviço Social da ULSAM; utentes do foro paliativo, acompanhados pela Equipa Intrahospitalar 

de Cuidados Paliativos da ULSAM; medicamentos de importação, sem alternativa terapêutica, cuja dispensa 

não possa ser assegurada pelas farmácias comunitárias; medicamentos não disponíveis nas farmácias 

comunitárias, sem alternativa terapêutica; outras situações eventuais, que permitam redução do tempo de 

internamento ou alternativa ao internamento [11]. A dispensa gratuita de medicamentos sem suporte legal 

carece de validação da justificação clínica pela CFT e pela Direção Clínica e de autorização do Conselho de 

Administração, sendo que este último conselho pode ser excluído excecionalmente em situações de urgência 

no início de terapêutica. 

 A cedência de medicamentos em regime ambulatório nos SF hospitalares segue as orientações da 

Circular Normativa N.º 01/CD/2012 elaborada pelo INFARMED, em colaboração com a Comissão do 

Programa do Medicamento Hospitalar [14]. Realiza-se num local reservado e exclusivo para esse fim, 

separando-se a zona de atendimento da zona de espera, de modo a garantir a máxima privacidade do utente. A 

dispensa dos medicamentos apenas se processa mediante a apresentação de uma prescrição médica eletrónica. 

Esta é acedida pelo TSS através do número do processo do doente (número interno da ULSAM), surgindo os 

dados pessoais, qual a patologia, medicamento prescrito por DCI, dose, forma farmacêutica, adesão à 

terapêutica e quantidade a dispensar [12,15,16].  

 A quantidade de medicação a dispensar nos SF da ULSAM varia consoante a patologia podendo 

portanto ser dispensada medicação para um mês, dois ou três. Contudo existe uma exceção, a medicação 

dispensada no âmbito da cirurgia do ambulatório é realizada para um período máximo de 7 dias de tratamento 

[17, 18]. No momento da dispensa o TSS deve informar o utente sobre: via de administração, posologia, efeitos 

adversos pertinentes, possíveis interações medicamentosas e alimentares, condições de armazenamento, 

quantidade de unidades dispensadas, custo global da terapêutica e próximo ato de dispensa [14].  
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 A dispensa da medicação pode ser realizada diretamente ao doente ou a outro familiar/cuidador desde 

que devidamente identificados pelo número do BI/CC. De modo a garantir que o processo de dispensa fica 

devidamente documentado, no “Comprovativo de Fornecimento de Medicamentos em Regime de 

Ambulatório” o doente/familiar/cuidador e o TSS assinam e, regista-se a data da dispensa bem como o número 

do BI/CC do doente/familiar/cuidador. Este documento é por fim arquivado nos registos do ambulatório.  

 Existe a possibilidade, por alterações na terapêutica, de o doente ficar com um excesso de medicação 

pelo que é possível a devolução dos medicamentos ao SF. Aquando da devolução é avaliado pelo TSS o estado 

de integridade dos medicamentos, sendo posteriormente registada a devolução no sistema informático. 

 O transporte de medicação para os diferentes Centros de Saúde (CS) foi implementado em outubro de 

2014 e visa facilitar o acesso à medicação a doentes crónicos. O envio da medicação pode ser solicitado via 

telefone/e-mail. Cabe ao AT registar o nome do doente e o número do processo, bem como o nome, telefone, 

número BI/CC e grau de afinidade da pessoa que efetua o telefonema. É ainda recolhida informação relativa ao 

CS para onde deve ser enviada a medicação. O farmacêutico inicialmente verifica se pode proceder à dispensa 

da medicação, caso seja possível é feito o débito informático e o embalamento da medicação. Juntamente é 

enviado o “Comprovativo de Fornecimento de Medicamentos aos Doentes em Regime de Ambulatório”, que 

posteriormente é devidamente assinado pelo responsável no levantamento e devolvido ao SF da ULSAM.  

 Durante o estágio foi possível acompanharmos e procedemos à dispensa de medicação e ao 

esclarecimento de dúvidas do doente, sempre com a supervisão do TSS responsável.  

3.2.5. Medicamentos Sujeitos a um Controlo Especial 

3.2.5.1. Psicotrópicos e Estupefacientes 

 Os psicotrópicos e Estupefacientes são sujeitos a uma legislação especial que obriga a um controlo 

rigoroso por parte do TSS de todo o circuito de aquisição, receção, armazenamento e distribuição [19]. A 

reposição dos psicotrópicos e estupefacientes nos serviços clínicos processa-se também de um modo diferente 

e mais controlado. Deste modo, a distribuição destas substâncias na ULSAM processa-se de 2 modos, caso o 

serviço clínico apresente ou não Pyxis®.  

 Para os serviços clínicos sem Pyxis® foi estabelecido um stock para 15 dias e sempre que o serviço 

necessite de repor o stock, os enfermeiros chefes enviam as requisições modelo n.º 1509 da Imprensa Nacional 

da Casa da Moeda (INCM), juntamente com as ampolas/blisters vazios, ao SF. Na requisição consta o 

medicamento e a quantidade administrada, o nome e o número do processo do doente, a data de administração, 

a rubrica do enfermeiro responsável pela administração e a assinatura do diretor de serviço. Cada requisição 

corresponde apenas a uma substância ativa e a uma dosagem. A partir deste momento, cabe ao farmacêutico 

verificar se as requisições estão devidamente preenchidas, se o n.º de ampolas/blisters vazios correspondem ao 

registado, registar o n.º de requisições recebidas em impresso próprio, datar, colocar o seu número 

mecanográfico, assinar as requisições e, por fim, fornecer os estupefacientes requisitados. Neste caso, o 

transporte destas substâncias é feito por um AO do SF que os entrega diretamente ao enfermeiro chefe ou seu 

substituto, que depois de conferir e assinar, devolve o original da requisição ao AO.  

 Caso o serviço clínico apresente Pyxis® foi estabelecido um stock para 48h, sendo que diariamente é 

impresso automaticamente na consola central Pyxis® uma listagem de reposição dos níveis mínimos de stock 

estabelecidos para cada máquina Pyxis®. O TSS fornece ao TDT as quantidades necessárias para repor os 

stocks, sendo este último quem vai repor os estupefacientes em cada estação Pyxis®. Tanto num caso como no 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar | Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE 

 Parte I – Contextualização do Serviço Farmacêutico na ULSAM, EPE 

17 de janeiro a 3 de março de 2017    13 

   

outro é o farmacêutico que regista a saída das substâncias na ficha de prateleira e no sistema informático 

(débito por doente/serviço/médico prescritor).  

 De forma a existir um controlo rigoroso e evitar erros no stock, um TSS semanalmente compara o 

valor registado na folha de prateleira com a existência real e a existência ao nível informático. Por outro lado, 

trimestralmente é enviado ao INFARMED uma lista dos medicamentos dispensados. 

 Este estágio permitiu-nos acompanhar todo o processo de controlo dos psicotrópicos e 

estupefacientes, bem como participar ativamente no controlo semanal do stock e proceder ao seu débito 

informático. 

3.2.5.2. Hemoderivados  

 Segundo a Organização Mundial da Saúde os hemoderivados são medicamentos constituídos por 

proteínas plasmáticas de interesse terapêutico que não se podem sintetizar por métodos convencionais, pelo 

que são obtidos de plasma de dadores humanos sãos, através de um processo tecnológico adequado de 

fracionamento e purificação, sendo os principais: albumina, imunoglobulinas e fatores de coagulação (Fator 

VII, Fator VIII, Fator IX, além dos complexos protrombínicos) [20]. Estes medicamentos requerem um 

controlo rigoroso e legislação específica a fim de evitar a transmissão de doenças infeciosas [21].  

 Assim, pela sua variabilidade enquanto produtos de origem biológica, deverão dispor para cada lote, 

de um Certificado Oficial Europeu de Libertação de Lote (COEL), reconhecido em qualquer país da 

Comunidade Europeia, bem como deverá ser emitido um Certificado de Autorização de Utilização de Lote 

(CAUL) pelo INFARMED [22].  

 O Despacho conjunto nº 1051/2000, de 14 de setembro obriga ao registo de todos os atos de 

requisição, distribuição e administração destes medicamentos, nos estabelecimentos de saúde públicos e 

privados [23]. Deste modo, os hemoderivados são registados em impresso próprio (modelo nº1804 da INCM), 

constituído por duas vias, a “Via Farmácia” e a “Via Serviço”. Este impresso quando chega ao SF encontra-se 

preenchido no serviço requisitante, nos dados do doente, no médico prescritor, no diagnóstico, no 

hemoderivado prescrito e na respetiva dose (Quadros A e B). Concerne ao farmacêutico dispensar o 

hemoderivado requerido e finalizar o preenchimento do impresso, assinalando o n.º de distribuição (n.º 

sequencial), o hemoderivado, a dose, a quantidade, o lote, o laboratório de origem, o respetivo n.º CAUL, 

datar, assinar e colocar o número mecanográfico (Quadro C). Cada hemoderivado dispensado é devidamente 

selado com uma etiqueta onde constam a identificação do doente, serviço requisitante e condições de 

preservação. Por fim, é feito o débito no sistema informático e envia-se a medicação juntamente com o 

impresso.  

 Após a receção no serviço requisitante, o enfermeiro responsável data, coloca o seu n.º mecanográfico 

e assina, sendo posteriormente preenchido, aquando da administração, o hemoderivado/dose, a quantidade, o 

lote/laboratório de origem e a assinatura/nº mecanográfico do responsável pela administração (Quadro D). Por 

fim, a “Via Serviço” permanece no serviço e é arquivada no processo clínico do doente com os respetivos 

registos de administração. A “Via Farmácia” é devolvida aos SF e arquivada num dossiê próprio.  

 Se o hemoderivado não for administrado num prazo de 24 horas este deve ser devolvido ao SF. Para 

tal deve vir acompanhado com a “Via Serviço”, sendo que no quadro D deve ser registada a devolução, 

devidamente datada e assinada pelo enfermeiro. No SF esta devolução é registada pelo farmacêutico no sistema 
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informático, anotando-se nas duas vias o n.º de devolução gerado pelo sistema informático, bem como a data e 

rubrica. Para além disso, na “Via Farmácia” é anotado também a quantidade devolvida. 

 Todo este processo vai permitir a rastreabilidade dos lotes, fator de extrema relevância uma vez que, 

na existência de algum problema num dos lotes seja rapidamente possível detetar o(s) doente(s) afetado(s). 

 Neste estágio assistimos a todo este processo de distribuição, bem como participamos ativamente no 

preenchimento do impresso e satisfação do pedido para diversos serviços clínicos.  

3.3. Preparação de Medicamentos 

 A preparação de medicamentos em Farmácia Hospitalar é fundamental uma vez que, por vezes, é 

necessário adaptar a terapêutica a situações específicas. Para tal, na ULSAM são preparadas FFNE, Misturas 

para NP, Manipulados Fármacos CTX e Reembaladas FFSO. 

3.3.1. Preparação de Formas Farmacêuticas Não Estéreis 

 A preparação de FFNE surge da necessidade de ajustar a terapêutica às necessidades do doente em 

particular ou colmatar falhas existentes nos medicamentos disponíveis industrialmente [24]. As preparações de 

FFNE no SF da ULSAM podem ser requisitadas através de prescrições médicas/requisições enviadas 

diariamente pelos serviços clínicos ou para os doentes em regime de ambulatório e sempre que é atingido o 

stock mínimo do medicamento manipulado habitualmente num serviço. O TSS valida a prescrição e 

supervisiona o TDT que procede aos cálculos, pesagens e respetiva preparação da FFNE.  

 A produção de FFNE inicia-se com a aquisição, receção, conferência, acondicionamento e 

armazenamento de MP, sendo que na ULSAM, excetuando a aquisição, é da exclusiva responsabilidade do 

TSS. A receção e conferência de MP são explicadas na secção “3.1.3 Receção e Conferência”. 

 As preparações FFNE requisitadas no SF da ULSAM podem constar numa Ficha Técnica ou não, 

sendo que neste último caso correspondem na maioria das vezes apenas a uma operação de medida 

(pesagem/medição de volume), como por exemplo a redistribuição de uma MP em quantidades menores. No 

caso de existir Ficha Técnica esta contém toda a informação relativa às caraterísticas específicas da FF 

necessárias ao processo de produção (fórmula, procedimentos, estabilidade e ensaios de verificação) e ainda: 

n.º de lote de produção, data de produção, composição qualitativa e quantitativa (com a respetiva origem das 

MP e quantidades calculadas e pesadas), n.º de unidades obtidas, tipo e capacidade do material de embalagem, 

prazo de utilização (PU), assinatura do operador/supervisor, parâmetros de garantia/controlo de qualidade 

(Anexo XXI).  

 A preparação da FFNE realiza-se no Laboratório de Preparação de FFNE. No início e no fim as 

bancadas são desinfetadas com álcool a 70°. O TDT necessita de bata descartável, luvas, touca e máscara para 

a preparação da FFNE. À medida que vai preparando preenche os dados da Ficha Técnica e rubrica. No fim é 

necessário acondicionar e rotular a preparação. O rótulo inclui informações do doente (nome, número do 

processo, serviço clínico onde está internado), identificação da substância ativa, quantidade preparada, data de 

preparação, PU e lote (Anexo XXIII).  

 Por vezes, existem preparações de FFNE associadas a elevados custos ou apenas para alguns casos 

pontuais. Nestas situações o SF encomenda a sua preparação a farmácias comunitárias (Anexo XXII). 

 Durante o estágio foi nos possível observar e acompanhar a preparação de alguns manipulados, 

nomeadamente a preparação do Colutório I.P.O. (Anexo XXIII). 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar | Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE 

 Parte I – Contextualização do Serviço Farmacêutico na ULSAM, EPE 

17 de janeiro a 3 de março de 2017    15 

   

3.3.2. Preparação de Misturas para Nutrição Parentérica 

 A NP corresponde a um tipo nutrição artificial (ação de fornecer ao organismo macronutrientes, como 

proteínas, hidratos de carbono e lípidos, e micronutrientes como oligoelementos e vitaminas) que utiliza uma 

veia central ou periférica para administrar os nutrientes necessários. Este tipo de nutrição é essencial em casos 

cuja via oral ou entérica não é possível, é intolerada, é ineficaz ou é insuficiente [25]. 

 Na ULSAM as bolsas de nutrição parentérica (BNP) na maioria dos casos não são preparadas de raiz. 

Optou-se por comprar BNP industriais que variam na concentração de macronutrientes, na presença ou 

ausência de eletrólitos de forma a corresponder adequadamente às necessidades nutricionais e de via de 

administração de cada doente. As bolsas destinadas a serem administradas por uma veia periférica são 

utilizadas para suprimir carências nutritivas e portanto, são as que apresentam apenas 1300 kcal e uma menor 

osmolaridade (inferior a80 mOsm/l), dado que uma osmolaridade maior provocaria flebites. Caso haja 

necessidade de proceder a um substituto total da alimentação, a administração passa a ser por veia central, 

existindo para este caso 3 diferentes tipos de bolsas: bolsas de 1600 kcal sem electrólitos (utilizadas em 

doentes que se encontrem na Unidade de Cuidados Intensivos e Intermédios pois neste serviço existe uma 

constante monitorização pelo que a falta de eletrólitos é reposta pela administração de soro), bolsas de 1600 

kcal com eletrólitos e bolsas de 2200 kcal (administradas na presença de quadros clínicos de desnutrição grave 

ou quando o doente vai sofrer uma intervenção cirúrgica). A qualquer uma destas BNP podem ser aditivadas 

vitaminas hidro e lipossolúveis e oligoelementos apenas aquando da sua utilização. 

 As BNP só são preparadas de raiz em casos muito específicos, nomeadamente em doentes com 

hipertrigliceridémia cuja alimentação não pode conter lípidos e para doentes no serviço de Neonatologia.  

 A preparação de misturas para NP inicia-se com coordenação entre farmacêutico, nutricionista e 

médico, de forma a chegar à melhor solução para cada doente. Para tal o TSS verifica as análises clínicas de 

cada doente que se encontra a realizar NP. No SF da ULSAM essa lista de doentes encontra-se num dossiê 

onde são arquivados para cada doente os seguintes documentos: uma folha de “Controlo Bioquímico” onde são 

apontados os resultados das análises clínicas; um protocolo que especifica qual a BNP que o doente se encontra 

a fazer (Anexo XXIV); a prescrição médica atualizada, caso exista alguma alteração ao protocolo padrão da 

bolsa, como aditivação de suplementos ou alteração do débito; fotocópia da etiqueta interna das BNP. Após a 

verificação das análises clínicas, o TSS verifica a prescrição eletrónica, cruzando os dados desta com o 

protocolo da BNP existente no dossiê e com as análises. Neste ponto é essencial analisar os valores de glucose, 

sódio, potássio e fósforo, a concentração final da mistura, volume total, osmolaridade e débito, antes de validar 

a prescrição. Caso o TSS encontre algum problema entra em contacto com o nutricionista. É também 

importante evitar a sobrecarga de aditivos, verificando se o doente tem prescrito soros com adivitos e, caso seja 

o primeiro dia de NP, evitar o síndrome de sobrealimentação, colocando o débito o mais baixo possível. 

Seguidamente o TSS procede à impressão das etiquetas internas (que vai ser arquivada no dossiê) e externas 

(que vai ser colocada no saco protetor da BNP) para cada doente. Para além disso é colocado o n.º do lote no 

verso do protocolo e nas etiquetas. O n.º do lote é alfanumérico gerado pelas duas primeiras letras (do primeiro 

nome do doente) e pela primeira letra (do último nome do doente), seguido pela data de preparação (ddmmaa). 

Por fim, é anotado o número de BNP preparadas para cada dia de acordo com o seu tipo, bem como o seu lote 

e o lote dos outros constituintes necessários, como oligoelementos e vitaminas (Anexo XXV). Existe sempre 

outro TSS escalado para fazer uma dupla verificação de todo este processo.  
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 A fim de proteger as BNP de qualquer contaminação, a preparação da mistura de NP propriamente 

dita é realizada numa sala com pressão positiva numa câmara de fluxo laminar horizontal (CFLH). Ainda pelo 

mesmo motivo, a sala é previamente limpa por um AO com solução concentrada de hipoclorito de sódio e a 

CFLH é ainda desinfetada com álcool a 70° e é ligada a luz UV cerca de 30 min antes de se iniciar a 

preparação. Por fim, o material e as BNP são desinfetados com clorohexidina + cetrimida, sendo depois 

colocado na adufa [26]. A reconstituição das bolsas tricompartimentadas é feita antes de entrar na sala de 

preparação. Já na sala de preparação o TDT faz a medição dos volumes, de acordo com o protocolo, sendo que 

a adição segue a seguinte ordem: glutamina, eletrólitos, oligoelementos e vitaminas. Todo este processo é 

supervisionado por TSS. Após a preparação, o TDT faz a tripla verificação dos dados presentes nas etiquetas e 

nos protocolos e só depois coloca a BNP nos respetivos sacos protetores.  

 No caso de BNP para doentes que se encontrem no serviço de Neonatologia, a BNP é dividia em duas 

soluções: a solução A, cuja adição na bolsa segue a seguinte ordem: glucose, aminoácidos, cloretos, sódio, 

potássio, fosfatos, magnésio, cálcio, vitaminas hidrossolúveis, oligoelementos e água; a solução B, constituída 

pelos lípidos e as vitaminas lipossolúveis. A solução B segue numa seringa preta de forma a não permitir a 

degradação das vitaminas lipossolúveis. A adição da solução B à A só ocorre no momento da administração.  

 Na ULSAM é realizado um controlo microbiológico da sala, da CFLH e das BNP. O controlo 

microbiológico da sala e da CFLH uma vez por mês (segunda e terça-feira de cada mês), através de 2 meios de 

cultura, o meio Sabouraud Gentamicina Cloranfenicol (SGC) (meio seletivo para isolamento de fungos) e o 

meio gelose de chocolate (meio enriquecido e não seletivo para cultivo de bactérias). Por outro lado, o controlo 

das BNP é feito 2 vezes por semana (segunda e sexta-feira), sendo que da bolsa escolhida é retirada uma 

alíquota de 8-10 mL. Se existir uma bolsa personalizada ou aditivada esta é preferencialmente escolhida para o 

controlo. O controlo das BNP para Neonatologia é feito sempre que é preparada uma bolsa.  

 Em todo o procedimento de preparação de misturas de NP auxiliamos e participamos ativamente no 

processo que precede a preparação propriamente dita. Ao procedimento de mistura foi-nos possível assistir.  

3.3.3. Manipulação de Fármacos Citotóxicos 

 A manipulação de fármacos CTX versam uma matéria de grande impacto no sistema de saúde, 

nomeadamente na vertente clínica, humana, de segurança do doente e do operador, e ainda na vertente 

económica e financeira. A manipulação de fármacos CTX constitui portanto a preparação de medicamentos 

antineoplásicos para administração parentérica. Estes medicamentos incorporam um risco elevado, dada a sua 

natureza, potência farmacológica e margem terapêutica estreita, pelo que a sua manipulação requer 

procedimentos técnicos específicos e pessoal altamente especializado, para além de instalações e equipamentos 

próprios. Deste modo, o TSS exerce nesta manipulação um importante papel de rigor técnico e científico [27]. 

 Na ULSAM os tipos de cancro mais frequentemente tratados são o cancro da mama, pulmão, 

estômago, bexiga, cólon e ovário. Neste hospital a Unidade de Preparação de CTX é constituída pela Unidade 

Hospitalar de Dia (UHD) e por uma área exclusiva de preparação de CTX, sendo que apenas o último se 

encontra no SF. Na HDI o enfermeiro/a procede à administração do CTX ao doente em cama ou em cadeirão, 

conforme a debilidade do doente. A área exclusiva de preparação de CTX é constituída por 3 módulos: uma 

área adjacente, onde se encontra um TSS a realizar todas as operações posteriores necessárias para se proceder 

à preparação do CTX (validar as prescrições médicas, efetuar cálculos necessários, descartonar as substâncias 

ativas, etc.), bem como um pequeno armário onde são armazenados os CTX que se conservam à temperatura 
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ambiente, soros fisiológicos, entre outros produtos necessários às preparações; um outro módulo, denominado 

de antecâmara, onde um TDT procede à correta desinfeção e veste o equipamento de proteção individual (EPI), 

constituído por máscara (usualmente é utilizada a máscara FFP2 de proteção intermédia, mas quando é 

necessário uma proteção mais eficiente, no caso da preparação da vacina Bacillus Calmette-Guérin (BCG), que 

é um produto biológico, é utilizada a FFP3), luvas, óculos de proteção, protetores de sapatos, socas/sapatos, 

touca, fato/farda; e o outro módulo, a sala limpa, onde se encontra a câmara de fluxo laminar vertical (CFLV) e 

são preparados os CTX de forma a proteger o operador. A pressão estática da antecâmara é positiva, enquanto 

a pressão estática da sala limpa é negativa (-20 a -50 Pascais) de modo a proteger o operador e o ambiente de 

contaminação, assim como o produto [27]. Excecionalmente, na preparação da vacina BCG (utilizada no 

tratamento do cancro superficial da bexiga) a CFLV é desligada de modo a existir uma maior proteção do 

material envolvente e, só após a sua preparação, a CFLV é novamente ligada e mantida em repouso durante 30 

minutos, pelo que esta é sempre a última manipulação a ser realizada. Os CTX que necessitam de ser 

conservados no frio estão armazenados num frigorífico na área de armazém dos SF e não na área adjacente.  

 As prescrições, em suporte papel, são organizadas no dia anterior de acordo com o plano do dia 

seguinte. Estas apresentam: dados pessoais do doente como o nome completo, número do processo, peso, 

altura e área corporal; dados clínicos como o tipo de cancro, tipo de tratamento (paliativo, adjuvante ou 

neoadjuvante), número de ciclos previstos, número do ciclo a ser realizado e intervalo entre ciclos; e dados 

relativos à terapêutica e preparação como o CTX e medicação da terapêutica de suporte (incluindo a pré-

medicação e medicação que o doente leva para casa) com informação da respetiva forma farmacêutica, dose 

recomendada, dose calculada para o doente, tipo de solução de diluição e via de administração (Anexo XXVI). 

Portanto, de acordo com a prescrição, é selecionado para cada doente envelopes com a medicação de suporte 

(por exemplo, ondasetron e dexametasona) e as etiquetas em duplicado, sendo que uma é colocada no 

manipulado CTX e outra é arquivada. Cada etiqueta contém o nome do doente, composição qualitativa e 

quantitativa, modo de conservação, estabilidade, observações, modo de administração, tempo de 

administração, volume total e débito (mL/h). O preenchimento da etiqueta é realizado por um TSS sendo que 

este efetua 3 principais cálculos: calcula se a dose prescrita pelo médico é a correta para aquele doente 

atendendo à respetiva área corporal; calcula o volume de CTX necessário diluir para obter a dose anteriormente 

calculada; calcula e verifica se a concentração do manipulado se encontra dentro do intervalo de concentração 

ideal, caso não se encontre o volume de CTX terá de ser alterado. Posteriormente, outro TSS verifica todos os 

cálculos efetuados, existindo deste modo sempre uma dupla verificação (Anexo XXVII).  

 No dia de tratamento as análises e exames do doente podem obrigar à alteração dos cálculos, pelo que 

pode ser necessário cancelar a administração ou ajustar a dose. No último caso voltam a ser preenchidas as 

etiquetas como foi descrito anteriormente, incluindo a dupla verificação por 2 TSS. Assim que existe 

confirmação de que o doente pode prosseguir com o tratamento, o TSS seleciona a solução de diluição 

adequada, bem como a quantidade do CTX necessária a dar ao TDT para que este prepare o manipulado CTX 

de acordo com a dose pretendida. Neste processo o TSS indica a quantidade de embalagens gastas e o respetivo 

número de lote e laboratório de fabricação. A ordem de preparação, por parte do TSS ao TDT, é dada através 

da colocação das 2 etiquetas (que se encontram dentro de uma capa plástica transparente), os fármacos, 

solventes de reconstituição e diluição, dentro da adufa, sendo tudo previamente pulverizado com álcool a 70°. 

Durante todo este processo o TSS usa luvas para se salvaguardar de possíveis resíduos que existam nas 

cartonagens bem como de quebras dos CTX. Após o TDT manipular o CTX na sala limpa, volta a colocar na 
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adufa o CTX sendo que na área adjacente o TSS verifica se o volume medido se encontra correto e procede à 

devida etiquetagem e acondicionamento do CTX. Para os CTX orais, por exemplo a capecitabina, concerne ao 

TSS calcular o número de comprimidos necessários de acordo com a dose diária, número de tomas, dosagem e 

número de dias do tratamento prescritos. Estes cálculos também sofrem dupla verificação por outro TSS. Neste 

caso, os comprimidos são acondicionados num saco plástico com uma etiqueta que identifica a substância 

ativa, a dose de um comprimido, o doente e a posologia. O transporte de CTX injetáveis e orais até à UHD 

compete a um AO. Excecionalmente, o transporte compete ao TSS caso a medicação oral seja feita pela 

primeira vez, uma vez que é necessário esclarecer o doente quanto à posologia, possíveis efeitos adversos e 

medidas não farmacológicas a adotar de forma a minimizar esses efeitos.  

 No final da manipulação de todos os CTX do dia o TSS procede ao débito no sistema informático de 

todos os CTX usados e pré-medicação cedida à UHD. Uma vez por semana o TSS verifica se a existência real 

corresponde à existência informática. É também essencial preencher o “Registo Individual de Exposição” com 

o tempo que o TDT esteve a manipular os CTX, bem como a quantidade de manipulações realizadas. 

Diariamente são registadas as condições de pressão e temperatura da sala limpa. O controlo microbiológico da 

sala limpa e da CFLV é realizado quinzenalmente. Para tal são preenchidas duas requisições, uma para a sala 

limpa e outra para a CFLV, e colocados 2 meios em cada local, o meio de SGC e o meio de gelose de 

chocolate. As requisições e os meios são posteriormente enviados para o laboratório de análises da ULSAM, a 

fim de verificar se ocorreu proliferação microbiana. Caso exista proliferação microbiana é repetido o controlo 

biológico de modo a excluir a possibilidade de contaminação acidental e realizadas novas ações de desinfeção.  

 Diariamente é realizada uma limpeza parcial, enquanto mensalmente é feita uma desinfeção total da 

Unidade de Preparação de CTX ou com maior periocidade caso seja necessário.  

 Neste âmbito, durante o estágio foi nos possível auxiliar o TSS e intervir na preparação no dia 

anterior, no preenchimento das etiquetas e envelopes da pré-medicação e dos CTX orais, na verificação do 

stock, na prestação de esclarecimentos aos doentes na UHD quando se tratava da iniciação do tratamento. A 

compreensão dos cálculos efetuados pelo TSS foi também um dos procedimentos importantes que tivemos 

oportunidade de contactar.  

3.3.4. Reembalagem de Formas Farmacêuticas Sólidas Orais  

 A reembalagem de FFSO torna-se imperativa em contexto hospitalar atendendo que a indústria nem 

sempre fornece as FF devidamente acondicionadas e preparadas para serem distribuídas de forma unitária 

como exigida muitas vezes para ajustar às necessidades terapêuticas do doente e reduzir o tempo de preparação 

da medicação. No SF da ULSAM a reembalagem de FFSO é efetuada na Área de Reembalagem e pode ser 

executada de modo manual ou semi-automático.  

 Existem no SF da ULSAM duas máquinas semi-automáticas: a Medical Packaging, Auto Print II Unit 

Dose Systems® da Cormédica (Anexo XXVIII), que possui acoplado um sistema informático que permite a 

programação prévia de cada operação de reembalagem; e a BLISPACK® da Grifols (Anexo XXIX). A primeira 

é empregada quando não se consegue fazer um corte adequado do blister ou quando é necessário proceder ao 

fracionamento da FFSO ou quando a FFSO não apresenta blister; a segunda é utilizada quando é possível o 

corte adequado do blister. Este modo de reembalagem é supervisionado por um TSS e executado por um TDT. 

O TDT tem de verificar se o medicamento que se encontra na área de reembalagem é o correto e introduzir e 

certificar a correta inserção dos seguintes dados no programa informático da máquina: DCI/nome genérico, 
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dose, forma farmacêutica, laboratório fabricante, nº de lote da reembalagem, PU, nome da instituição onde se 

realiza a reembalagem e rotulagem. No início e no fim de proceder à reembalagem este efetua uma limpeza e 

desinfeção, com álcool 70°, da bancada de trabalho e dos pratos da máquina de reembalar de forma a evitar 

contaminação cruzada. Iniciado o processo de reembalagem este é levado até ao fim sem que haja qualquer 

interrupção para reembalagem de outra especialidade distinta. O TDT após terminar a reembalagem retira 

todas as unidades desse medicamento que ainda permaneçam na área de reembalagem.  

 O modo de reembalagem manual é utilizado quando o blister não pode ser cortado, aqui o 

medicamento é retirado do seu blister original. O TDT executa a reembalagem e o TSS supervisiona. Neste 

caso o PU corresponde a 25% do tempo que resta para expirar o PV do produto industrializado, contudo se este 

for superior a 6 meses o PU atribuído será de 6 meses. Caso o medicamento tenha permanecido envolto pelo 

blister original o PU é igual ao PV da embalagem de origem. 

 A embalagem utilizada na reembalagem, apresenta num dos lados um plástico amarelo transparente 

que permite visualizar o conteúdo e, do outro lado, um papel branco onde constam: lote original; lote da FFSO 

reembalada (gerado automaticamente pela máquina ou de acordo com especificado no modo de reembalagem 

manual); DCI/nome comercial; dose; forma farmacêutica; laboratório fabricante; PU atribuído pelo processo de 

reembalagem; nome da instituição onde se realiza a reembalagem e rotulagem; código de barras; data da 

reembalagem. As FFSO reembaladas devem ser registadas em impresso próprio (Anexo XXX e Anexo XXXI). 

 Neste estágio foi nos possível observar todo este processo, tanto do modo semi-automático como 

manual. 

4. Ensaios Clínicos 

 Atendendo que o TSS é responsável pelo circuito do medicamento, a adaptação para Portugal da 

Diretiva Europeia 2001/20/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de abril, também o responsabiliza 

na intervenção em todo o circuito do medicamento e respetivos dispositivos experimentais [28]. Segundo a Lei 

n.º 21/2014, de 16 de abril, EC corresponde a “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 [28,29]. 

 Qualquer EC envolve obrigatoriamente as autoridades reguladoras, as comissões de ética, a entidade 

patrocinadora, o centro de investigação, o monitor do projeto, o investigador, o enfermeiro, o farmacêutico e o 

sujeito do ensaio. Segundo a Lei n.º 21/2014, de 16 de abril um Serviço Farmacêutico Idóneo é aquele que 

possui: “i) uma autorização de aquisição direta de medicamentos emitida pelo INFARMED, I. P., (…) que 

identifique o farmacêutico responsável; ii) uma autorização para aquisição direta de substâncias 

estupefacientes e ou psicotrópicas, (…) caso o serviço farmacêutico manuseie substâncias desta natureza.” O 

SF do HSL para além de cumprir os requisitos assinalados de SF Idóneo, para a aprovação de um novo EC, 

necessita do parecer da Comissão de Ética para a Investigação Clínica, da autorização do INFARMED e da 

Comissão Nacional de Proteção de Dados [29]. 

 Na ULSAM um novo EC inicialmente atravessa as seguintes etapas: receção do protocolo e reunião 

de início. Antes de iniciar a participação no novo EC o farmacêutico responsável pelos EC deve ter uma cópia 

do protocolo do ensaio aprovado pela Comissão de Ética. A reunião do início do estudo, envolvendo o 
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investigador principal e co-investigadores, representantes da entidade promotora e um farmacêutico do setor de 

EC, tem como principais objetivos dar a conhecer a todos os participantes ativos o protocolo, esclarecer 

eventuais dúvidas que possam surgir, bem como estabelecer procedimentos de trabalho. Após estas etapas 

iniciais e garantidas as condições para que o EC ocorra, é necessário, por parte do farmacêutico responsável, o 

resumo do protocolo, o resumo de procedimentos, o protocolo de prescrição/ preparação/ cedência/ 

administração e as etiquetas de identificação. O TSS passa a obter os códigos de acesso ao sistema 

IVRS/IWRS e recebe toda a documentação relativa ao ensaio. Esta deve ficar arquivada num dossiê no SF. 

 A partir deste ponto os TSS aptos devem: registar temperatura e humidade, rececionar e armazenar a 

medicação, ceder e preparar a terapêutica, recrutar doentes, realizar a randomização dos doentes, monitorizar o 

EC, registar auditorias e inspeções, registar e controlar a medicação devolvida ou destruída, registar 

incinerações, garantir a higiene e organização do setor dos EC.  

 Durante o estágio foi possível assistir às seguintes atividades: receção, armazenamento, dispensa e 

devolução de medicação. Aquando da receção da medicação, o TSS verifica a integridade das embalagens, a 

sua identificação, os lotes e PV. Posteriormente armazena a medicação num armário fechado à chave, com 

acesso restrito apenas aos farmacêuticos responsáveis pelo ensaio (Anexo XIV). O TSS é responsável pela 

dispensa de medicação para os EC onde necessita do número do doente e o número da caixa de medicamentos 

que lhe foi atribuída. As devoluções são contabilizadas e a quantidade é registada em formulário próprio 

arquivado no dossiê do ensaio. Este passo é muito importante no cálculo da percentagem de adesão ao ensaio.  

 Na ULSAM realizam-se ensaios observacionais e EC. Os observacionais, realizados maioritariamente 

na área de neurologia, consistem na elaboração de questionários aos doentes e na observação dos mesmos. Os 

EC decorrem atualmente nas áreas de Reumatologia, Diabetes, Insuficiência Cardíaca, Trombocitopenia e 

Infeções Respiratórias e são principalmente de fase III. 

 

5. Conclusão 

 Os dois meses de estágio permitiram-nos conhecer e explorar a área da Farmácia Hospitalar, realidade 

para nós pouco desenvolvida até à data. Sem dúvida que a passagem pelos diferentes setores do SF da ULSAM 

possibilitou-nos compreender o papel relevante do farmacêutico, bem como proporcionou-nos adquirir 

competências, criar novos e cimentar antigos conhecimentos essenciais para o nosso futuro profissional. A 

importância do farmacêutico hospitalar tornou-se clara durante o estágio uma vez que somos o elo que liga os 

diferentes profissionais de saúde e o medicamento, garantindo o melhor acesso e os tratamentos adequados a 

cada doente. Por outro lado, a possibilidade de conhecer e desenvolver atividades/trabalhos nos diferentes 

setores do SF tornou o estágio uma experiência muito enriquecedora. 

 Estes dois meses de estágio foram muito gratificantes e engrandecedores para a nossa vida 

profissional e pessoal.  
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Parte II – Atividades Desenvolvidas 

Ambulatório – Informações úteis 

 No decorrer do estágio deparamo-nos com utentes que aquando do levantamento da medicação na 

área de ambulatório tinham muitas dúvidas referentes à quantidade de medicação a dispensar, à documentação 

necessária para realizar o levantamento e também dúvidas relativas ao modo como se processa o envio da 

medicação para os centros de saúde. Posto isto, achamos que seria útil a realização de um folheto informativo 

que contivesse todas as informações relativas à dispensa de medicação em regime de ambulatório (Anexo 

XXXII). 

Guia de Aconselhamento Oncológico 

 O guia de aconselhamento oncológico foi elaborado a pensar essencialmente nos doentes. Problemas 

do foro oncológico apresentam uma vertente emocional muito marcada, não só para o próprio doente como 

também a nível familiar. Por isso, e porque de um modo geral todos nós já tivemos algum 

familiar/amigo/colega/conhecido a sofrer com esta patologia optamos por realizar um folheto simples, de breve 

leitura, que aborda pequenos cuidados diários que o doente oncológico pode ter a nível alimentar, a nível do 

cuidado de pele e saúde oral, entre outros, que o ajudam a minimizar o impacto negativo que o tratamento 

acarreta ao seu organismo (Anexo XXXIII e Anexo XXXIV). 

Breve análise estatística de doentes com Hepatite C 

 Na área de dispensa de medicação em ambulatório os doentes com Hepatite C e os seus familiares 

falavam sempre com grande apreço nos resultados que a nova terapêutica tinha na progressão/cura da doença. 

Tal facto suscitou o nosso interesse. Desconhecíamos por completo a existência do conceito Antivirais de Ação 

Direta e, desconhecíamos também, que a sua introdução como tratamento da Hepatite C Crónica tinha sido 

revolucionária, com Respostas Virológicas Sustentadas superiores a 70% com fármacos de primeira geração. 

 Esta análise permitiu-nos portanto conhecer o Vírus da Hepatite C, a sua prevalência, a evolução do 

tratamento e por fim as taxas de cura associadas ao tratamento recente. Sem dúvida que foi uma mais valia e 

agradecemos ao SF da ULSAM por nos ter proporcionado a realização deste estudo (Anexo XXXV).
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Anexos 

Anexo I - Mapa do Distrito de Viana do Castelo, partes constituintes da ULSAM. 
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Anexo II - Mapa do Processo de Receção e Armazenamento 
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Anexo III - Mapa do Processo de Preparação e Controlo da Qualidade 
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Anexo IV - Mapa do Processo de Distribuição  
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Anexo V – Sistema de Apoio à Gestão da Qualidade – QUALITUS 
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Anexo VI - Organograma do Serviço Farmacêutico da Unidade Local de Saúde do Alto Minho 
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Anexo VII – Declarações para pedido Autorização de Utilização Especial  
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Anexo VIII – Exemplos de KABAN’s 
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Anexo IX – Fluxograma da Receção de Encomendas  
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Anexo X – Impresso de ”Não Conformidade na Receção de Medicamentos” 
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Anexo XI – Exemplo de um Boletim de Análise  
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Anexo XII – Exemplo de uma Ficha de Segurança 
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Anexo XIII – Exemplos de Etiquetas de Visualização do Produto de Saúde Armazenado  
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Anexo XIV – Fotografia Ilustrativa do Armário dos Ensaios Clínicos 
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Anexo XV – Fotografia Ilustrativa do Armazém Geral 
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Anexo XVI – Fotografia Ilustrativa do Cofre que contém os Estupefacientes, Psicotrópicos e 

Benzodiazepinas 
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Anexo XVII – Fotografia Ilustrativa do Armazém dos Citotóxicos 
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Anexo XVIII – Consola Central Pyxis® 
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Anexo XIX – Kardex® 
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Anexo XX – Exemplo de um Carrinho de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 
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Anexo XXI – Exemplo de uma Ficha de Preparação 
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Anexo XXII – Exemplo de uma Ficha de Preparação pedida a uma Farmácia Comunitária 
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Anexo XXIII – Exemplo de Forma Farmacêutica Não Estéril 
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Anexo XXIV – Exemplo de um Protocolo de Nutrição Parentérica 
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Anexo XXV – Exemplos do Controlo de Produção de Nutrição Parentérica 
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Anexo XXVI – Exemplo de uma Prescrição para Manipulação de um Fármaco Citotóxico 
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Anexo XXVII – Exemplo de uma Etiqueta de um Fármaco Citotóxico  
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Anexo XXVIII – Máquina Semi-automática Medical Packaging, Auto Print II Unit Dose 

Systems ® da Cormédica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar | Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE 

 Anexos 

17 de janeiro a 3 de março de 2017    53 

   

Anexo XXIX – Máquina Semi-automática BLISPACK® da Grifols 
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Anexo XXX – Exemplo de um Impresso de Reembalagem Semi-automática de Formas 

Farmacêuticas Sólidas Orais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar | Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE 

 Anexos 

17 de janeiro a 3 de março de 2017    55 

   

Anexo XXXI - Exemplo de um Impresso de Reembalagem  Manual de Formas Farmacêuticas 

Sólidas Orais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar | Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE 

 Anexos 

17 de janeiro a 3 de março de 2017    56 

   

Anexo XXXII – Folheto com Informações Úteis sobre o Ambulatório, para dar ao doente 
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Anexo XXXIII – Folheto com Informações Úteis sobre o Ambulatório, para afixar na sala de 

espera do Ambulatório 
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Anexo XXXIV – Guia de Aconselhamento Oncológico 
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Anexo XXXV – Breve Análise Estatística de Doentes com Hepatite C 
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